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เยอรมนั- ออสเตรีย- ฮังการ-ี เช็ค 9 วัน 
มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน-เบิรชเต็ดกาเดน-โคนิคซี-ฮัลสตัดด-บูดาเปสท-เวียนนา 

เชสกี้ครุมลอฟ-กรุงปราก-นูเรมเบิรก-แฟรงคเฟรท  
 

กําหนดการเดินทาง    วันที่  19 – 27 กันยายน 2559    
 

วันแรก ( 19 ก.ย.59)    ภูเก็ต-โดฮา(รัฐกาตาร) 
16.00น. บริการรถรับทานที่บาน (เฉพาะบริเวณพื้นที่ภูเก็ต) จากนัน้ออกเดนิทางสูสนามบินภูเก็ต เจาหนาที่จากทาง

บริษัทฯ คอยดูแลอํานวยความสะดวก 
19.35 น.  ออกเดินทางสูโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย โดยเที่ยวบิน QR 841 
22.20 น.  ถึงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง (แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินโดฮาประมาณ 3.30ช.ม.) 
 

วันที่สอง (20 ก.ย.59)   โดฮา-มิวนิค (เยอรมัน)-ปราสาทนอยชวานสไตน-โคนิคซี-เบิรชเต็ดกาเดน 
01.55 น. ออกเดินทางสูมิวนิค ประเทศเยอรมนี  โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เท่ียวบิน QR059 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค นําทานผานขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดนิทางและตรวจรับสัมภาระ นาํทานออก

เดินทางทองเที่ยวโดยรถโคชปรับอากาศคุณภาพดี สูเมืองเมือง  
โฮเฮนชวานเกา ที่ตั้งของ ปราสาท นอยชวานสไตน นําทานขึ้น
รถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขาเพื่อชม “ ปราสาทนอยชวานสไตน ” 
Neuschwanstein ซ่ึงอยูบนเนินเขาสูงที่สรางจากบัญชาของกษัตริยลุด
วิคที่ 2ที่ตองการสรางปราสาทตามเ  ทพนยิายของริชารด วากเนอร 
ศิลปนคนโปรดของพระองค นําทานชมววิสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถายรูปกับปราสาทนี้ไดดีที่สุด ดั่งรูปใน
โปสเตอร โปสการดตางๆซึ่งความงามนีย้งัทําใหปราสาทแหงนีเ้ปนปราสาทตนแบบที่วอลทดีสนยี ไดนํามา
สรางเปนปราสาทในภาพยนตการตูนและเปนสัญลักษณของบริษัท
ดวย 

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดนิเลนถายรูปที่ เมืองฟุสเซน หนึง่ในเมืองทองเที่ยวบน

ถนนสายโ  รแมนติคที่โดงดงัของเยอรมัน จากนั้นนําทานเดินทางสู 
หมูบานโคนคิซี ท่ีมีความหมายวาทะเลสาบกษัตริย หมูบานเล็กๆ 



 
 
ริมฝงทะเลสาบกษัตริยหรือ โคนิคซี ที่มีบรรยากาศแบบชนบทในเขตแควนบาวาเรยี ของเยอรมันที่สวยงาม  
จากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองเบิรชเต็ดกาเดน เมืองพกัผอนสบายๆสไตลเยอรมัน บาวาเรีย  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ.ภตัตาคารพื้นเมือง  
จากนั้นนําทานเขาท่ีพัก โรงแรม ALPINE KON PRICE หรือเทียบเทา  

 

วันที่สาม (21ก.ย.59)   เบิรชเต็ดกาเดน- ฮัลสตัดด(ออสเตรีย) - บูดาเปสท (ฮังการี) 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานสู เมืองฮัลสตดัด เมอืงริมทะเลสาบที่ไดรับการยกยองใหเปนหนึ่งในเมืองมรดกโลกของยูเนสโก ให
เวลาทานเดนิเลนถายรูปบริเวณถนนซีสตราท ที่ขนานเลยีบทะเลสาบสูจัตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม  

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานออกเดนิทางขามพรมแดนเขาประเทศฮังการี นําทานเดินทางสู นครบูดาเปสต (ใชเวลาเดนิทาง

ประมาณ 5 ช.ม.) เมืองที่ตั้งอยูสองฝงแมน้ําดานูบแยกเปน เมืองเกา และ เมืองใหม อันไดแก เมืองบูดา และ 
เปสต อันเปนที่มาของคําวา บูดาเปสต  เจาของฉายา ปารีสแหงตะวันออก  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารจีน 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE BUDA หรือเทียบเทา 
 

วันที่สี่ (22ก.ย.59)   บูดาเปสต – ชมเมือง – ลองเรือแมน้ําดานูบ – เวียนนา (ออสเตรีย) 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานชม นครบูดาเปสท เมืองท่ีตั้งอยูสองฝงแมน้ํา โดยฝงดานูบแยกเปนเมืองเกาอยูฝงตะวันตก และฝง

เปสตเปนเมืองใหมอยูฝงตะวนัออก ถายรูปกับ ปอม Fisherman’s Bastion ซ่ึง  ปอมปราการชาวประมง 

อนุสรณจากการสูรบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต ในชวงป ค.ศ.1241 จากจุดนี้สามารถ
มองเห็นทวิทศันงดงามของตัวเมืองได จากนั้นถายรูปกบั มหาวหิารแมททิอัส (Matthias Church)  
โบสถเกาแกทีไ่ดรับผลกระทบจากการปกครองในแตละยุคแตละสมัย ผานชม ถนนเสนที่สวยงามที่สุดของ
บูดาเปสตที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร นําทานถายรูปกับ จัตุรัสวีรบรุุษ หรือ อีโรสแควร แลนดมารคที่
สําคัญของบูดาเปสทและประวัติศาสตรแหงชนเผาแมกยาร นําทาน ลงเรือลอง ชมความสวยงามของสองฝง 
แมน้ําดานูบ ทีไ่ดช่ือวาในบูดาเปสทนั้นเปนชวงที่สวยที่สุด ทานจะไดถายรูปกับ อาคารรัฐสภาที่สวยงาม 
สะพานเชนบรดิจ สัญลักษณของบูดาเปสท ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานเดนิทางสู กรุงเวียนนา นครหลวงแหงออสเตรีย ที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมและเปนเมืองที่เต็มไป

ดวยบรรยากาศของการดนตรี 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ.ภตัตาคารไทย กอนนําทานเดนิทางสูท่ีพัก โรงแรม MERCURE WEST 

BARNHOF หรือเทียบเทา 
 



 

วันที่หา (23ก.ย.59)   เวียนนา – พระราชวังเชรินนบรุน - เชสกี้ครุมลอฟ(สาธารณรัฐเช็ค) 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานชมความงดงามภายใน พระราชวังเชรินนบรนุน 
พระราชวังฤดรูอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงาม
และยิ่งใหญไมแพพระราชวงัใดในยุโรป ที่มีการตกแตงห  
องดวยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอค รอคโคโค หรือ
ศิลปะประยกุตจากทางเอเซยี และยังมีเครือ่งเรือนเครื่องใช
ตางๆประดับอยูอยางสวยงาม จากนั้นนําทานชม กรุงเวียนนา นครหลวงที่งดงามของออสเตรีย นําทานเดิน
เลนชม สตัดทพารค สวนสาธารณะกลางเมือง เพื่อชมและถายรูปคูกับอนุสาวรียของ ทานโยฮันส สเตราท 
บิดาแหงเพลงเวียนนา วอลทซที่โดงดัง ผานชมแมน้ําดานูบที่มีช่ือเสียงและทานจะไดเหน็ที่ทําการขององคการ
สหประชาชาต ิสาขาที่ 3ที่ตั้งสูงตระหงานอยูริมฝงแมน้ําดานูบ จากนั้นนาํทานชมความงามของอาคารสําคัญๆ 
รอบถนนวงแหวน อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปรา ศาลาวาการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ เลย
ไปจนถึงที่ทําการของสหประชาชาติที่อยูริมฝงแมน้ําดานบู 

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานเดินเลนยานใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน  

คารทเนอรสตราเซ ที่มีรานคาน  านาชนิด และยังเปนที่ตั้ง
ของ วิหารเซนต สตีเฟนโบสถใหญในศิลปะแบบโกธิค 
หรือทานอาจใชเวลาวางซื้อซัคเคอรเคก เคกช็อคโกแลตชื่อ
ดังของเวียนนา มาทดลองชิมหรือจะซื้อเปนของฝากทาง
บาน ไดเวลาอันสมควรนําทานออกเดินทางขามพรมแดน
เขาประเทศฮังการี นําทานเดินทางสู เมืองเชสก้ีครุมลอฟ 
(ใชเวลาเดินทาง 4 ช.ม.)  เปนเมืองเกาแกซ่ึงกอตั้งขึ้นเมื่อ ป ค.ศ. 1374 ซ่ึงมีอาณาเขตของเมือง อยูติดกับ
ประเทศออสเตรีย และเยอรมนี มีประวัติศาสตรของเมือง
อันยาวนาน ประกอบกับความโดดเดนของการอนุรักษ
สถาปตยกรรมอันทรงคุณคา  ทําใหองคการยู เนสโก
ประกาศใหเมือง ครุมลอฟ เปนเมืองแหงมรดกโลกในป 
ค.ศ.1992 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL OLD INN  หรือ
เทียบเทา 

 
 
 
 



 

วันที่หก (24 ก.ย.59)   เชสกี้ ครุมลอฟ – กรุงปราก  
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

ชวงเชา นําทานถายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ซ่ึงสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับ
สองของประเทศรองมาจากปราสาทปราก มีเวลาอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองในยานเขตเมืองเกา ที่
รักษาบรรยากาศเมืองโบราณในยุคกลางของยุโรปไดอยางดียิ่ง จากนั้นนําทานเดินทางตอสู กรุงปราก นคร
หลวงแหงสาธารณรัฐเช็ค 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานชมความสวยงามของ ปราสาทแหงกรุงปราก ที่ตัง้อยูบน

เนินเขาริมฝงแมน้ําวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮี
เมีย ปจจุบนั  เปนที่ทําการของคณะรัฐบาล นําทานชมววิสวยบน
เนินเขาที่สามารถมองเห็น ตวัเมืองปราก ทีอ่ยูคนละฝงแมน้ํา นํา
ทานเขาไปใน เขตของตัวปราสาท  ที่มี เดอะโกลเดนเลนสถานที่
เคยเปนรานขายของในยุคแรก  ๆและเปลี่ยนมาเปนที่พกัขององครักษ มหาดเล็กและปจจุบันเปนแกลเกอรี่ 
หรือรานขายของที่ระลึกตางๆ นําทานเดินเลนยาน จตุรัสเมืองเกา ที่มีบรรยากาศคึกคกัตลอดเวลา เพราะเต็ม
ไปดวยรานขายของ  นานาชนิด รวมทั้งรานคริสตัล ซ่ึงโบฮีเมีย
คริสตัลนั้นเปนที่รูจักและใหการยอมรับกนัทั่วยุโรปแมแตบรรดา
พระราชวังตางๆ ก็นิยมนําไปเปนเครื่องประดับ หรือชอโคมระยา
ที่งดงาม รวมทั้งนําทานเดนิสู สะพานชารลส ที่ทอดขามแมน้ําวัล
ตาวา สัญลักษณที่สําคัญของปราก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารไทย 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก INTERNATIONAL PRAGUE  หรอืเทียบเทา 
 

วันที่เจ็ด (25 ก.ย.59)   กรุงปราก – นูเรมเบิรก (เยอรมัน) – แฟรงคเฟรท 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดนิทางสู เมืองนูเรมเบิรก (ใชเวลาเดินทาง 3 ช.ม.)  อีกหนึ่งเมืองสวยในแควนบาวาเรีย ที่มีประวัติ

ความเปนมายาวนานตั้งแตยคุโรมันโบราณ จนถึงสมัยฮิตเลอร ทําใหเมืองมีความผสนผสาน ของอาคาร
บานเรือน สถาปตยกรรมทีส่วยงาม นําทานเดินเลนบริเวณรอบนอกของปราสาทไกเซอรเบิรก  ที่ตั้งอยูบน
เนินเขา กอนใหเวลาทานดินเลนในเมืองเกาที่ไดรับการบรูณะขึ้นมาใหมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนสวยงาม
ดังเดิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บาย นําทานเดนิทางตอสูเมืองแฟรงคเฟรท(เดนิทางประมาณ3ช.ม.)เมืองใหญศูนยกลางธุรกิจและการธนาคารที่

สําคัญที่สุดของเยอรมัน นําทานชม จตุรัสกลางเมืองโรเมอร อันงามสงา มีบานไมทรงเยอรมัน ที่ไดสราง 
 จําลองมาจากของเกา โดยรักษารูปแบบสถาปตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไวไดอยางดีเยีย่ม นําทานชม 
 



 
มหาวหิารโดมแหงแฟรงคเฟรท ที่ไดรับการบูรณะขึ้นมาหลังไดรับผลกระทบอยางหนักในชวงสงครามโลก
คร้ังที่ 2 ใหเวลาทานเดินเลนชมเมือง ชอปปงสบายๆ 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ. ภัตตาคารไทย 
  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  HOTEL LEONARDO FRANFURT AIRPORT   หรือเทียบเทา 
 

วันที่แปด (26 ก.ย.59)   แฟรงคเฟรท  - โดฮา - ภูเก็ต 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

หลังอาหาร นาํทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติแฟรงคเฟรท เพื่อผานขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและ
ทําคืนภาษ ี

11.15 น.  ออกเดินทางสู โดฮา โดยสายการบินการตา แอรเวย เท่ียวบิน QR 070 
18.15 น.  ถึงกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง 
19.50 น. ออกเดินทางสู ภูเก็ต โดยสายการบินการตา แอรเวย เท่ียวบิน QR842 

 

วันที่เกา ( 27ก.ย.59)   ภูเก็ต 
06.30 น. ถึงภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ 
 

 

อัตราคาบริการ     
(จํานวนผูเดินทาง กรุปขนาด 15 ทาน) 
ผูใหญ   ทานละ  84,900   บาท  (พักหองละ 2 ทาน) 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป    ทานละ 67,900   บาท  (พักรวมกบัผูใหญไมมีเตียงเสริม 2 ผูใหญ+1เด็ก)   
พักเดี่ยวเพิ่ม  ทานละ  13,000  บาท 
 

(จํานวนผูเดินทาง กรุปขนาด 20 ทาน) 
ผูใหญ   ทานละ 81,900  บาท  (พกัหองละ 2 ทาน) 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป    ทานละ 65,900  บาท (พักรวมกับผูใหญไมมีเตียงเสริม 2 ผูใหญ+1เด็ก)   
พักเดี่ยวเพิ่ม  ทานละ 13,000   บาท 
 

อัตรานี้รวม 
*คาตั๋วเครื่องบินตามรายการทัวร  
*คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 



* คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการที่ระบุ 
* คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
* คารถรับสงระหวางนําเทีย่วตามรายการที่ระบุ 
* คาภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ี 
* คามัคคุเทศกของบริษัท  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
* คาธรรมเนียมการยื่นวีซา 
* คาประกันอบุัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
* คาภาษีน้ํามนัเชื้อเพลิงและคาประกนัภยัการเดินทางทีม่ีการเรียกเก็บจากสายการบนิ ซ่ึงเปนอัตราเรียกเก็บ  
    ณ 13 ม.ค.58 

อัตรานี้ไมรวม 
* คาทิปพนักงานขับรถ และหัวหนาทวัร ตลอดทั้งทริป ทานละ 50 ยูโร 
* คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
* คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
* คาใชจายสวนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคาโทรศัพท คาซักรีด 
* คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
* คาทําใบอนญุาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
* สําหรับราคานี้บริษัทฯ จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมกีารเก็บเพิ่ม 
* คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

 เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ประเทศเยอรมัน 
การยื่นวีซาเชงเกน ประเทศเยอรมัน ลูกคาตองไปยืน่ดวยตัวเองที่ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศเยอรมัน หรือสถาน
กงสุลเยอรมัน ใน จ.ภูเก็ต โดยบริษัทจะเปนผูตรวจสอบ เอกสาร และ จัดเตรียมใบสมคัรใหทาน 

เอกสารในการขอวีซาเชงเกน (ยื่นประเทศเยอรมัน)  (กรุณาเตรียมพรอมกอนวันเดินทาง 30 วัน) 
• หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และสําเนา หนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (หากมีหนังสือเดินทางเลม

เกากรุณาแนบมาดวย) 
• รูปถายสีขนาด  2 นิ้ว จํานวน 3 รูป พื้นหลังขาว เห็นหนา คอ ไหล ประมาณ 70-80% ของรูป (ฉากหลังสีขาวเทานั้น) ไมมี

ลวดลาย ไมมีการแตงภาพถาย ไมอัดภาพแบบสติ๊กเกอรหรือปร๊ินแบบดิจิตอล ไมสวมแวนตากันแดด ไมยิม้ใหเห็นฟน
จะตองเปนรูปถายที่ชัดเจนและถายไมเกนิ 6 เดือน 

 
ขนาดมาตรฐานของรปูถาย 

 



 

• สําเนาทะเบียนบาน 
• สําเนาบัตรประชาชน 
• สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ( กรณีเคยเปล่ียนชื่อ หรือ นามสกุล ) 
• สําหรับเด็กอายุไมถึง 18 ป ใหพอแมยื่นแบบคํารองไดโดยตัวเด็กไมตองมา การกรอกคํารองของเด็ก ใหกรอกเหมือนของ

ผูใหญ แตชองรับผิดชอบคาใชจาย ใหใส Parents และใหเซ็นตชื่อท้ังพอและแม หากพอหรือแมเดินทางไปกับลูกแคคนเดียว 
ตองมีหนงัสือยินยอมของพอหรือแมคนท่ีไมไดเดนิทางไปดวย โดยหนงัสือนี้ตองไปทําท่ีวาการอําเภอ 

• ตนฉบบัหนังสือรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษของผูยื่นคาํรอง (สําหรับนักเรียน นักศึกษา : หลักฐานแสดงการศึกษา 
เชน หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษา) กรณีเปนเจาของกิจการ ใหใชหนงัสอืรับรองบริษทัฯ 

• หลักฐานการเงินของผูยื่นคาํรองซึ่งแสดงวาสามารถรับผดิชอบคาใชจายในระหวางการพํานักในสวิสเซอรแลนดได คือ 
สมุดคูเงินฝากตัวจริงธนาคารของผูยื่นคํารอง  พรอมสาํเนายอนหลัง 6 เดือน ( ปรับบัญชีเปนเดือนปจจุบนั )และให
ธนาคารสแตมรับรอง 

*********************************************************************************************** 


