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มิวนิค * โอเบออมัมาเกา * เอททัล * ปราสาทนอยชวานชไตน์ * ซาลส์บวร์ก * ฮัลสตทัท์  
เชสกี ้คลุมลอฟ * ปราสาทคลุมลอฟ * เชสกี ้คลุมลอฟ  * ปราก * ปราสาทปราก * เทลค์ 

เวยีนนา * ถนนคาร์ทเนอร์ * พระราชวงัเชินบรุนน์ * OUTLET PARNDORF * บราติสลาวา  
บูดาเปสต์ * ล่องเรือแม่น ้าดานูบ * คาสเซ่ิล ฮิลล์ * ป้อมฟิชเชอร์แมน * ฮีโร่สแควร์ * เซนเทนเดร   
(เมนูพเิศษ... ขาหมูเยอรมัน / สเตก็ปลาเทราซ์ / ซ่ีโครงหมูย่างออสเตรีย / สเต็กสูตรโบฮีเมียน) 
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วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์(เคาน์เตอร์ Q) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
20.30 น. เดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 833 
23.20 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา รอเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) มิวนิค - เอททัล - โอเบอรามาเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ 
   ฟุสเซ่น - เมนูพเิศษ ขาหมูเยอรมนั พร้อมเบียร์รสต้นต ารับ 
01.45 น. เดินทางสู่ กรุงมิวนิค โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 833 
07.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ เดินทางสู่ 

“เมืองเอททัล”  Ettal  (85 กม.) “เข้าชม
ส านักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล” (Kloster 
Ettal) ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCO
ส านักสงฆ์แห่งน้ี ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1330 
ตรงกบัวนัสมโภชประจ าปีของนักบุญวิ
ทาลลิสแห่งมิลาน  (Vitalis of Milan) 
โดยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 4 แห่งจักรวรรดิ
โรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ  จากนั้ นเดินทางสู่
เมือง ‘โอเบอรามาเกา’ Oberammergau 
(5 กม.) เมืองทางใตข้องกรุงมิวนิกในแควน้บาวาเรีย  

 

EAST EUROPE (QR) HIGHLIGHT 
1. โรงแรมท่ีพกั ระดบั 4 ดาว  
2. บริการอาหารเชา้ ในหอ้ง F.I.T. (ไม่ใช่หอ้งกรุ๊ป) 
3. ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ, ปราสาทบราติสลาวา และ คาสเซิลฮิลล ์
4. เขา้ชมความสวยงาม ตระการตา ดา้นในของปราสาทนอยชไวน์สไตน์, ปราสาทปร๊าก และ พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ 
5. ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม นานาชนิด ณ ยา่นเมืองเก่าปร้าก (เช็กฯ), ถนนคาร์ทเนอร์ และ PARNDORF OUTLET 
6. ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบ พร้อมรับประทานอาหารค ่า ท่ามกลางบรรยากาศอนัสวยงามของแสงสีในเมืองบูดาเปสต ์
7. บริการอาหารเลิศรส ท่ีคดัสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมนัแบบดั้งเดิมพร้อมเบียร์เยอรมนั, ปราเทร้าส์

สดๆ รสตน้ต ารับ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน (หมู/ไก่/เน้ือ), กูลาซฮงักาเรียน, ซ่ีโครงหมูเวียนนา  
8. รวมค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป 
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มีช่ือเสียงระดบัโลกจากการแสดง Passion Play ซ่ึงมีการแสดงทุกๆ 10 ปีในเมืองน้ีตั้งแต่ปี 1634 (ยกเวน้ปี 1940 
เม่ือการแสดงละคร ถูกยกเลิกเน่ืองจาก
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง)ตัว เมืองยัง
งดงามดว้ยภาพเขียนสีบนผนงับา้นเรือน
ท่ีเก่ียวกับคริสต์ศาสนา ทั่วทั้ งเมืองมี
ร้านรวงเล็กๆ ท่ีจ าหน่ายสินค้าของท่ี
ร ะ ลึ ก ส าห รั บ  ศ าส นิ ก  เก็ บ ภ าพ
ประทับใจกับบรรยากาศท่ีคลาสสิก 
เดินทางสู่เมือง “โฮเฮนชวานเกา” (43 
ก.ม.) ในแควน้บาวาเรียของเยอรมนี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูพเิศษ “ขาหมูเยอรมัน” รสดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อม “เบียร์เยอรมัน”    
บ่าย หลงัอาหารเปล่ียนการเดินทางโดย นัง่รถมินิบสัขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อเขา้ชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” (รถ

มินิบัสงดให้บริการในช่วงฤดูหนาว 
คณะจะต้องเดิน เท้าขึ้ น สู่ปราสาท ) 
ปราสาทท่ีไดช่ื้อวา่เป็นตน้แบบการสร้าง
ปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทรา
แห่งดีสนีย์แลนด์ ซ่ึงได้ถูกตกแต่งไว้
อยา่งอลงัการ สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิก
ท่ี  2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ.1845-
1886 ตัวปราสาทตั้ งอยู่บนบนหินผา
ขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือ
รอบแก่งของแม่น ้าพอลลทั จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น” (3.5 กม.) เมืองเก่าอายุกวา่ 700 ปี และเป็นท่ีตั้งของ
ปราสาท Hohes Schloss ช่ึงเป็นปราสาทยุคปลายกอธิคท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในบาวาเรียและเคยเป็นต าหนักฤดู
ร้อนของเจา้ชายปร๊ินซ์บิชอปห่งเอากส์บูร์ก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน   
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วนัที่สามของการเดินทาง (3) ฟุสเซ่น - ฮัลสตทัท์ (ออสเตรีย) - ซาลส์บวร์ก  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ “เมืองฮัลส์ตัทท์” (Hallstatt) 
(274 กม.) เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุด
ในประเทศออส เต รีย  ตั้ งอยู่ท าง ฝ่ั ง
ตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ 
สตัทท์ หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี  เป็น
หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม
มาก เป็นอันดับต้นๆ  ของประ เท ศ
ออสเตรีย โดยเมืองฮลัลช์ตทัทน์ั้นอยู่ใน
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐ
ของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี จากนั้น อิสระเดินเล่นชมเมือง
ฮลัสตทัทท่ี์มีเสน่ห์และโรแมนติก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูพเิศษ GRILLED WHOLE TROUT   
15.00 น. เดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” (73 กม.) เมืองอนุรักษ์ท่ีตั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้ าซาลซัค ระหว่างเส้นทางผ่านชม 

“ทะเลสาบมอนด์เซ” ท่ีใช้เป็นฉากถ่าย
ท าตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด ์
ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ขา้มสู่
ฝ่ังเมืองเก่าท่ี ถนนเกรไทเดร้ “ถนนชอ้ป
ป้ิง” ท่ีมีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีก
เส้นหน่ึงของโลก ถ่ายภาพท่ีระลึกหน้า 
“บา้นพกัโมสาร์ท” ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก 
ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นใน
อาณ าบ ริ เวณ  จัตุ รัส โมซ า ร์ท  ช ม 
อนุสาวรียข์องโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยคุตน้  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน   
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วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4) ซาลส์บวร์ก - เชสกี ้คลุมลอฟ (เช็ก) - ชมเมืองมรดกโลก    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

เดินทางสู่ เมืองขนาดเล็กในภูมิภาค
โบฮีเมียใตข้องสาธารณรัฐเช็ก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน ชมเมืองเชสก้ีคลุมลอฟ มีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ 

ด้ ว ยท า เล ท่ี ตั้ งข อ งตั ว เมื อ ง ท่ี มี น ้ า
ล้อมรอบท าให้กลายเป็นปราการท่ี
ส าคัญในการป้องกันข้าศึกในอดีตเคย
เป็นศูนย์กลางด้าน  การปกครองการ
พิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมา
ในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็น
เมืองท่ีได้รับการอนุรักษ์และภายหลัง
จากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของ
ประเทศในตอนปลายปี ค.ศ.1989 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5) เชสกี ้คลุมลอฟ – ปร้าก – ปราสาทปร้าก – ชมเมืองเก่า  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยู่ริมสองฟากฝ่ัง
แม่น ้ าวลัตาวา 

โบสถเ์ก่าแก่สไตลโ์กธิกท่ีสร้างขึ้นในปี 
ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชค ทุกคน
เน่ืองจากใช้ เป็ น ท่ี เก็บพระศพของ
กษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้ งยงัเป็นท่ี
เก็บมงกุฎเพชรท่ีท าขึ้นในสมยัพระเจ้า
ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุดท่ีท าใหก้รุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัร 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%81
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โบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสร้าง
ขา้มแม่น ้ าวลัตาวาในช่วงศตวรรษท่ี14 
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราว
สะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ัน
ของนกับุญต่างๆ ถึง 30 รูป  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย 

 ท่ี มี
ความงดงามโดดเด่น ชม 

มี เวลาให้ท่ านได้ เดิน เล่น ชม
สินค้าท่ีระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็ค และ
โบฮีเมียน อาทิ เคร่ืองแก้วสีต่างๆ  หุ่น
กระบอก  งานผ้าปั กรวมถึง ช้ินงาน
แกะสลกั ฯลฯ   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 
วนัที่หกของการเดินทาง (6) ปร๊าก - เทลค์ - เวยีนนา (ออสเตรีย) - ถนนคาร์ทเนอร์  
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ

โรงแรมท่ีพกั 
หลังอาหาร เดินทางสู่  

โดย
ตั้งอยูท่ี่จุดตดัของเส้นทางการคา้ระหวา่ง
โบ ฮี เมีย  โมราเวี ย  และออส เตรีย  มี
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ช่ือเสียงในด้านสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองส์ และบาโรกท่ีได้รับการอนุ รักษ์ไวเ้ป็นอย่างดีในศูนย์กลาง
ประวติัศาสตร์ของเมือง ในปี 1992 ยูเนสโกช่ืนชมเมืองน้ีดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีและรวมเทลค์ไวใ้นรายช่ือแหล่ง 1 
ใน 12 แห่งมรดกโลกในสาธารณรัฐเช็ก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่  ผ่านชม “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ โรง

อุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวงัฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลยัเวียนนา,โบสถป์ระจ า
เมื อ ง , ศ า ล สู ง  ฯ ล ฯ   เ ดิ น ท า ง สู่ 

 ย่านถนน
ก า ร ค้ า ท่ี ตั้ ง อ ยู่ ใ จ ก ล า ง เมื อ ง  มี
ห้ างส รรพ สินค้าและ ร้านค้าต่ างๆ 
มากมาย ชม เป็นโบสถ์ เก่ าแก่ส ร้างในศิลปะโกธิกตั้ งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถค์ู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ซ่ีโครงหมูเวยีนนา 

  
วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7) พระราชวงัเชินบรุนน์ - ช้อปป้ิง OUTLET PARNDORF  
  บราติสลาวา (สโลวาเกยี) - เขตเมืองเก่า 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเข้าชม “พระราชวงัเชินบรุนน์” (Schonbrunn Palace) พระราชวงัฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัป 
สบวร์กท่ีถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินีแห่ง
จั ก ร ว ร ร ดิ โ ร มั น  ด้ า น ห ลั ง ข อ ง
พระราชวงัในอดีตในอดีตนั้นพระราชินี
ฝร่ังเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิต
ช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และโม
สาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดิน
โปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับ
พระราชโอรสของพระองค์ ชมความ
งดงามอนัวิจิตรตระการตาภายในห้อง 
อาทิ ห้องทรงงาน  ห้องบรรทม  ห้อง
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แกลลอร่ี, ห้องมิลเล่ียน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใชจ้ดังานเตน้ร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบนัยงัมีการใชง้านอยูเ่ป็น
คร้ังคราว ฯลฯ จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ “Outlet Parndorf” (50 กม.)  

*** อสิระอาหารมื้อเที่ยง เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla 

Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, 
Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas 
ฯลฯ   สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “กรุง 
บราติสลาวา” (43 กม.) เมืองหลวงและ
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวัค  
รวมทั้งเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่น
ท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปกลาง ตั้ งอยู่บน
สองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดน
ของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮงัการี 
ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก ชม 
“ย่านเมืองเก่า” อาคารย่านเมืองเก่าน้ี มีหลงัคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหินแบบเมือง
หลวงเก่าของยุโรป และมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อาทิ ผา้ลูกไม,้ 
เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 
วนัที่แปดของการเดินทาง (8) บ ร าติ ส ล าว า  - บู ด า เป ส ต์  ( ฮั ง ก า รี )  - ค าส เซ่ิ ล  ฮิ ล ล์  

ป้อมฟิชเชอร์แมน – ฮีโร่สแควร์     
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร เดินทางสู่ 
) เมืองหลวงของ

ประเทศฮังการี เมืองท่ีมีแม่น ้ าดานูบ
ไหลผ่านกลางเมือง  ชมความยิ่งใหญ่
อลงัการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” 
สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์
เม่ือปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลากว่า 54 ปีในการ
ก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่า
เป็ น อ าค าร ท่ี มี ค ว าม สู ง ท่ี สุ ด ใน
บูดาเปสต ์ จากนั้น น าท่านผา่นชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลกัษณ์ของกรุงบูดาเปสต ์

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหาร เดินทางขึ้นสู่ ท่ีสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกลา้

หาญของชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อ
ปกป้องบ้านเมืองในช่วงท่ีถูกมองโก
ล รุ ก ร าน ใน ปี  ค .ศ .1241-1242 ช ม 
“อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐม
กษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็น
สง่าอยู่หนา้ป้อมปราการ ชม “อนุสาวรีย์
แห่งสหัสวรรษ” หรือ “ฮีโร่สแควร์” ท่ี
ส ร้างขึ้ น เพื่ อ เฉ ลิมฉลองการก่อตั้ ง
อาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี  

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 
วนัที่เก้าของการเดินทาง (9) เซนเทนเดร้ - บูดาเปสต์ - สนามบินบูดาเปสต์ - โดฮา 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลงัอาหาร เดินทางสู่ 

 ส ถ าปั ตยกรรมแบบบ าโรก 
ประวติัศาสตร์ของชาวเซอร์เบีย ร้านคา้
นิทานพื้ นบ้านของฮังการี  และงาน
ศิลปะมากมายทั้ งแบบเก่าและแบบ
สมยัใหม่   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
......... ห ลั งอ าห าร เดิ น ท าง สู่  ส น าม บิ น

บูดาเปสต ์เพื่อผา่นขั้นตอนการตรวจเช็ค
บตัรโดยสารและท าคืนภาษี  
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16.55 น. เดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 200 
22.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา รอเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัที่สิบของการเดินทาง (10) โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
02.20 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 836 
13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

************************************* // ************************************* 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้ นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของ
ทางบริษทัฯ แลว้ 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / กรุงเทพฯ - มิวนิค // บูดาเปสต ์- กรุงเทพฯ หรือสลบัประเทศ ก่อน-หลงั 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่าน
จะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

อตัราค่าบริการ (รวมวซ่ีาและทิปพนักงานขับรถ) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว / ช าระ
เพิ่ม 

03-12 มิ.ย. 2565   92,900   92,900   92,900 30,000 
19-28 มิ.ย. 2565   92,900   92,900   92,900 30,000 
08-17 ก.ค. 2565 102,900 102,900 102,900 30,000 
22-31 ก.ค. 2565 102,900 102,900 102,900 30,000 
12-21 ส.ค. 2565 102,900 102,900 102,900 30,000 
16-25 ก.ย. 2565   92,900   92,900   92,900 30,000 
07-16 ต.ค. 2565   95,900   95,900   95,900 30,000 
21-30 ต.ค. 2565   95,900   95,900   95,900 30,000 
01-10 พ.ย. 2565   92,900   92,900   92,900 30,000 

23ม.ค.-01ก.พ. 2566   92,900   92,900   92,900 30,000 
10-19 ก.พ. 2566   92,900   92,900   92,900 30,000 
03-12 มี.ค. 2566   92,900   92,900   92,900 30,000 
17-26 มี.ค. 2566   92,900   92,900   92,900 30,000 

* คณะออกเดนิทางได้เม่ือมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
*หากท่านสนใจเดินทางโดยช้ันธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ * 
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6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี 

หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม ** 
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. น ้าด่ืมบนรถ 
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน (ท่านละ 1,000 บาท) 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
5. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000.-บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์ม มา
จากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่าน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
การพิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั - - - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งกา

รันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขึ้นไป - - - เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั - - - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา VISA (ทุกท่านต้องมาโชว์ตัวและสแกนนิว้ในวนัย่ืนวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวม

แวน่ตา ไม่ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีคา้ขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผู ้
เดินทาง หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนกังานและผูถื้อหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนั
เร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

4. *** กรณีขา้ราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

5. *** กรณีนกัเรียนและนกัศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนั
ท่ีศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

6. หนงัสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง)บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ี
บญัชีระบุอยูทุ่กหนา้ (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่
ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั ) 
หนงัสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยู
โรโซน) กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใช้
เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่
สามารถถ่ายเอกสารได ้) ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได)้  

7. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการ
อ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

8. ส าเนาบตัรประชาชน  1 ชุด / ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 
9. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีเป็นหมา้ย) / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล อยา่งละ 

1 ชุด (ถา้มี)  
10. *** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันดัสัมภาษณ์ดว้ย  
11. *** สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหัน จึงขอความกรุณาเตรียม

เอกสารเพิ่มเติมใหค้รบถว้น ตามท่ีสถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมติั 88ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต   
12. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  และ

ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 

 

 

15 

13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

14. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

15. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


