
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ 
ขึน้เขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany 

เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ช่ือว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก   
เมืองมรดกโลก เชสกีค้รุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าที่แสนสวย และโรแมนตกิ 

ล่องแม่น้ําดานูบ แม่น้ําสายโรแมนตกิ มนต์เสน่ห์ไม่เส่ือมคลาย  
เข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์  พระราชวังที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวงัใดในยุโรป 

พเิศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน + เบียร์ / ปลาเทร้า / เป็ดโบฮีเมี่ยน / ซุปกูราซ / ซ่ีโครงหมูย่างเวยีนนา   
 
 
 

  
  



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – มวินิค 

17.00 น. พร้อมกนั ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สายการบนิ 
กาตาร์ แอร์เวยส์ (QR) พบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ
ในการเดินทาง 

20.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมวินิค โดยเท่ียวบินท่ี QR833 / QR059 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ 

วนัที่สอง มวินิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มชิ–พาร์เท่นเคยีร์เช่น (เยอรมนันี) 

07.00 น.   เดินทางถึง เมืองมวินิค หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 109 
กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 50 นาที) เมืองเลก็ๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย 
เดินทางผา่นเสน้ทางท่ีมีทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง เมืองน้ีเป็นท่ีตั้งของสอง
ปราสาทสวยงาม คือปราสาทโฺฮเฮนขวานเกา ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้แมก็ซิมิเล่ียนท่ี 2 ( พระราชบิดาของพระเจา้
ลุควิกท่ี 2 ) และปราสาทนอยชวานชไตน์ เป็นปราสาทซ่ึงสร้างตามพระจินตนาการส่วนพระองคข์องพระเจา้ลุควกิท่ี 
2 บริเวณใกลก้นักบัปราสาทจะมทีะเลสาบสวยงามท่ีมีช่ือว่าทะเลสาบแอลป์  

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) 
นาํท่านเดินทางข้ึนปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเลก็ 
( หากช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เน่ืองด้วยเพ่ือความปลอดภัยทางบริษทัฯ จะนําคณะ
เดินขึน้ – ลงปราสาท เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะล่ืนและอนัตราย ) นําเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
ในดสินีย์แลนด์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตนต์ั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของ
พระเจา้ลุดวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวิกทรงเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะนิสยัท่ีลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) 
และเป็นผูท่ี้ส้ินพระชนมใ์นสถานการณ์ท่ีค่อนขา้งมีเง่ือนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่
มีหลกัฐานทางการแพทยท่ี์เป็นท่ียนืยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงท่ีทรงท้ิงไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทาง
สถาปัตยกรรมท่ีทรงก่อสร้างรวมทั้งวงัและปราสาทใหญ่โตท่ีทั้งหรูหราโอ่อ่าและเต็มไปดว้ยจินตนาการราวเทพนิยาย
หลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์
ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนสาํคญัของเยอรมนีชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ท่ีไดรั้บ
การตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตยีน แยงค์ 

 
 
 
 
 

  จากนั้นนาํคณะเดินลงจากปราสาท อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึก สมควรแก่เวลานาํท่านออก
เดินทางสู่เมืองการ์มชิ–พาร์เท่นเคยีรเช่น (ประมาณ 64  กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองพกัตากอากาศเลก็ๆ 
ทางใตข้องมิวนิคตั้งอยูก่ลางเทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมนัใต ้ บา้นเมืองสวยแบบบาวาเรียแท ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2


 

ตามผนงัของตึกต่าง ๆ ยงัเป็นรูปเขียนเร่ืองราวในคริสตศ์าสนาท่ีน่าชมยิง่ เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งในฤดูร้อน
และฤดูหนาวและยงัเป็นศูนยก์ลางการแข่งขนักีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตนํ้ าแข็ง และลู่แข่งสกีโอลิมปิก 

 
 
 
 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2) 

 พกัค้างคืน ณ Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen หรือระดับเดยีวกนั (คืนท่ี 1) 

วนัที่สาม การ์มชิ-พาร์เท่นเคยีร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มวินิค – จตุัรัสมาเรียนพาซ (เยอรมนันี) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางไปยงัเมืองไอบ์เซ่ เพ่ือนาํท่านข้ึนรถไฟขึ้นไปยงัยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอด
เขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนั (Top of Germany) อิสระให้ท่านสัมผสักับลานหิมะและธารนํ้ าแข็ง จากนั้นนาํท่านขึ้น
กระเช้าต่อไปยงัจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ่ ณ ระดบัความสูง 2,970 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล ในแต่ละปีจะมีนัก
ท่องเทียวมาท่ีน่ี ราว 500,000 คน ดา้นบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ยงัมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวโดยรอบไดแ้บบ 360 
องศา และสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ไดถึ้ง 4 ประเทศ ทั้งเยอรมนั ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด ์และอิตาลี และยงัมียอด
เขาท่ีทอดไกลสุดตาเหนือขุนเขากว่า 400 ยอด  
 
 
 
 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4) บนยอดเขา  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมวินิค (ประมาณ 99 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสาม

ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมั่งคั่งท่ีสุดของยุโรป เมืองตั้งอยู่บนแม่นํ้ าอี
ซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์  นาํท่านชม จตุัรัสมาเรียนพาซ ยา่นใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ท่ีตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่า
ท่ีงดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถใ์หญ่ท่ีมีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้ ณ ยา่นถนนคนเดินซ่ึงจะมีหา้งสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 

 
 
 
 
 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) พเิศษกบัเมนูขาหมูเยอรมนั+เบียร์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C


 

 
 
 
 

 พกัค้างคืน ณ Holiday Inn Munich หรือระดับเดยีวกนั (คืนท่ี 2) 

วนัที่ส่ี มวินิค – ซาลส์เบิร์ก – สวนมริาเบล – บ้านโมสาร์ท – ทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ – เชสกี ้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
 นาํท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซาลสเบิร์ก (ประมาณ 144 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 50 นาที)  เป็นเมืองท่ีใหญ่

ท่ีสุดลาํดบัท่ี 4 ในประเทศออสเตรีย  และเป็นเมืองหลวงของรัฐซาลซเ์บิร์ก เมืองเก่าของซาลทซบู์กร์ก และ
สถาปัตยกรรมบาโรก เป็นหน่ึงในใจกลางเมืองท่ีถูกดูแลรักษาอยา่งดีท่ีสุดในกลุ่มประเทศท่ีพดูภาษาเยอรมนัดว้ยกนั 
และไดรั้บการรับรองจากยเูนสโกข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2540  ซาลซเ์บิร์กเป็นท่ีจดจาํกนัในฐานะท่ี
ตั้งอยูบ่นเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่งมนเสน่ห์ของเสียงดนตรีและเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอกของโลก โวฟกงั อมาดิอุส 
โมสาร์ท เดินทางถึงซาลส์เบิร์กใหท่้านไดถ่้ายรูปภายใน สวนมริาเบล ท่ีเคยใชเ้ป็นท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง The Sound 
of  Music จากนั้นนาํท่านเดินขา้มสะพานขา้มแม่นํ้ าซาลซาค ไปยงัยา่นถนนคนเดิน นาํท่านไปถ่ายรูปบ้านโมสาร์ท 
จากดา้นนอก จากนั้นใหท่้านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของฝาก    

 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮลัล์ทัทท์ (ประมาณ 72 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองทีไ่ด้ช่ือว่าตั้งอยู่ริม

ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก  ฮลัลท์ทัทเ์ป็นเมืองท่องเท่ียวเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูท่างฝ่ัง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์(Lake Hallstatt) หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขต
ภูมิภาคซาลซค์มัเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัมากแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย 
อิสระใหท่้านเดินชมบรรยากาศเมืองท่องเท่ียวเลก็ๆ ท่ีมีเสน่ห์คือความเงียบสงบสวยงาม จุดเด่นท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลง
เลยของเมืองริมทะเลสาบสีนํ้ าเงินแห่งน้ีก็คือ เทือกเขาสูงตระหง่านลอ้มรอบทะเลสาบอนัน่ิงสงบเอาไวอ้ยา่งนุ่มนวล 
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกีค้รุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ประมาณ 209 กม. ใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองเก่าท่ีแสนสวยและโรแมนติกตั้งอยูใ่นวงลอ้มของแม่นํ้ าวตัตาว่า มีปราสาทครุมลอฟซ่ึงเป็น
ปราสาทท่ีมีการเปล่ียนมือกนัครอบครองจากหลายราชวงศ ์ในยคุกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวาเซนเบิร์ก เอกเกน้เบิร์ก 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C


 

 
 
 
 
 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8) พเิศษสุดกบั เมนูปลาเทร้า 

 พกัค้างคืน ณ Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 3) 
หมายเหตุ : เน่ืองจากหอ้งพกัในเมืองเชสกี้ครุมลอฟ มีจาํนวนจาํกดั หากที่พกัในเมืองเชสกี้ครุมลอฟเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินาํ
ท่านเขา้พกั บริเวณเมืองไกลเ้คียงแทน 

วนัที่ห้า เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า 
(สาธารณรัฐเช็ก) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
นาํคณะเดินชมจุดชมวิวบริเวณระเบียงของปราสาทครุมลอฟเมืองมรดกโลก ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ.1250 เป็น
ปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากปราสาทปราก อยูบ่นเนินเขาอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ภายในปราสาทแห่งน้ี
ประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 40 หอ้ง ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขา ชม
ทศันียภาพของตวัเมืองจากลานหนา้อุทยานบา้นเรือนหลงัเลก็หลงันอ้ย หลงัคาสีสม้เรียงรายกนัเป็นกระจุกๆเหมือน
บา้นตุ๊กตาท่ีสวยงาม 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 10)  
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงปราค (ประมาณ 172 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ

เช็ก นาํท่านเขา้ชมเขตปราสาทแห่งปราค ซ่ึงเป็นปราสาทในยคุกลางท่ีใหญ่ท่ีสุด และถือว่าเป็นท่ีประทบัของกษตัริย ์
แห่งเชค กษตัริยแ์ห่งราชวงศแ์ฮบบิร์ก พระนางมาเรีย เทเรซ่า แห่งอาณาจกัรออสเตรีย ชม มหาวหิารเซนต์วตุิส จาก
ดา้นนอก ซ่ึงเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐเช็กตั้งช่ือเทิดทูนใหก้บัเซนตว์ิตุส ปัจจุบนั
ปราสาทปราคยงัเป็นทาํเนียบท่ีทาํการของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กอีกดว้ย และใหท่้านไดบ้นัทึกภาพกรุงป
ราคทั้งเมือง ณ จุดชมววิ จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่กรุงปราค เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก จากนั้นนาํ
ท่านไปยงั สะพานชาลส์ ซ่ึงสะพานแห่งน้ีจะนาํท่านขา้มไปยงัยา่น Old Town นาํท่านชมย่าน Old Town เขตเมืองเก่า
ของกรุงปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรียย์านฮุส ซ่ึงอดีตเคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลยัชาลส์ ในยคุ
ของกษตัริยท่ี์ 4 จากนั้นใหท่้านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกประจาํถ่ินได ้ ณ เขตเมืองเก่า สินคา้ท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ี 
คือ เคร่ืองแกว้โบฮีเมีย  



 

 
 
 
 
 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 11) พเิศษกบัเมนูขึน้ช่ือ เป็ดโบฮีเมีย่น 

 พกัค้างคืน ณ Hotel International Prague หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 4) 

วนัที่หก ปราค – บราตสิลาว่า – เที่ยวชมเมืองบราตสิลาว่า – บูดาเปสต์ (ฮังการี) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 
นาํท่านออกเดินทางสู่ กรุงบราตสิลาว่า (ประมาณ 328 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.) นครหลวงของประเทศสโล
วาเกีย และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศบราติสลาว่า ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องสโลวาเกียบน 2 ฝ่ังของแม่นํ้ า
ดานูบ มีอาณาเขตติดกบัประเทศออสเตรียและประเทศฮงัการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกท่ีมีอาณาเขตติดต่อ
กบั 2 ประเทศ เมืองน้ีและเวียนนายงัเป็นเมืองหลวง 2 แห่งท่ีตั้งอยู่ใกลก้นัมากท่ีสุดในยุโรป โดยตั้งอยู่ห่างกนัไม่ถึง 
60 กิโลเมตร บราติสลาวาเป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง วฒันธรรม และเศรษฐกิจของสโลวาเกีย เป็นท่ีตั้งของ
ทาํเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั พิพิธภณัฑ ์โรงละคร หอ
ศิลป์ และสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการศึกษา รวมทั้งสาํนักงานใหญ่ของสถาบนั
ทางธุรกิจและการเงินขนาดใหญ่ของสโลวาเกียเป็นจาํนวนมาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 13) 
บ่าย นําท่านชมเมืองเก่า ชมประตูไมเคลิ จตุัรัสเมืองเก่า ที่ว่าการเมือง โรงละคร โบสถ์เซนต์มาร์ตนิอนัเป็นสัญลกัษณ์ของ

เมืองบราตสิลาว่า ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านออกเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (ประมาณ 200 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2  
ชม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮงัการี และเป็นศูนยก์ลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการ
คมนาคมขนส่งของประเทศ  

 
 
 
 
 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 14)  ลิม้ลองซุปกูราซ เข้มข้นที่มสีีแดงสดของพริกปาปริก้า  

 พกัค้างคืน ณ Park Inn By Radisson Budapest หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 5)  

วนัที่เจด็ บูดาเปสต์ – ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องแม่นํ้าดานูบ –  จัตุรัสวีรบุรุษ – ซิตาเดลล่า– ช้อปป้ิงถนน 
คาร์ทเนอร์ – เวยีนนา (ออสเตรีย) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 



 

นาํท่านเดินทางผา่นชุมชนโรมนัโบราณชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตยีน ท่ีสะทอ้นประวติัศาสตร์การสร้าง
ชาติฮงักาเรียน สร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตปกป้องบา้นเมืองในตอนท่ีถูกพวก
มองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-1242 ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 เป็นจุดชมววิทิวทศันร์อบเมืองท่ีสวยท่ีสุด 
สามารถชมความงามของแม่นํ้ าดานูบไดแ้บบพาโนราม่า มองเห็นสะพานโซ่และอาคารรัฐสภาฮงัการ่ีริมแม่นํ้ าดานูบท่ี
งดงามตรึงตาประทบัใจกบัการท่ีไดม้าเยอืน “บูดาเปสต์” นครหลวงอนังดงามแห่งสาธารณรัฐฮงัการี บริเวณน้ียงัเป็น
ท่ีตั้งของ โบสถ์แมทเทียส  เป็นโบสถใ์หญ่เก่าแก่อาย ุ700 ปี ท่ีไดรั้บข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก โบถส์แห่งน้ีตั้งช่ือตาม
พระนามของกษตัริยแ์มทเทียส กษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่แห่งฮงัการี เมื่ออดีตโบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีประกอบพระราชพธีิ
เถลิงราชสมบติัของกษตัริยแ์ห่งฮงัการี แต่ในช่วงท่ีฮงัการีถูกรุกรานจากกองทพัเติร์ก สมบติัส่วนใหญ่ถูกขนออกไป
และถูกเปล่ียนสภาพใหเ้ป็นมสัยดิหลกัของเมืองภายใตก้ารปกครองของตุรกีในปี ค.ศ. 1541 และในช่วงสงครามขบั
ไล่กองทพัเติร์ก โบสถแ์มนเทียสไดรั้บความเสียหายเป็นอยา่งมาก กระทัง่เม่ือสงครามสงบลงจึงมีการบูรณะโบสถ์
แมทเทียสใหก้ลบัมายิง่ใหญ่และงดงามดงัเดิม มีหลงัคาสลบัสีอนัสวยงามตามสไตลนี์โอ-โกธิก ส่วนดา้นในโบสถ์
ประดบัประดาไปดว้ยภาพเขียนสีและกระจกสีท่ีบอกเล่าเร่ืองราวทางศาสนาท่ีแสนงดงาม และยงัมี อนุสาวรีย์ของ
พระเจ้าสตเีฟ่นที่ 1 ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยา่ร์ตั้งเด่นเป็นสง่าใหไ้ดช้มกนัเป็นอนุสาวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้ผลงาน
ประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี11 เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพ่ือลงเรือล่องแม่นํา้ดานูบ แม่นํ้ าสายโรแมนติก มนตเ์สน่ห์ไม่เส่ือมคลาย เพลิดเพลิน
กบัวิวทิวทศันข์องธรรมชาติตลอดจนอาคารบา้นเรือนและความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ ณ กรุง
บูดาเปสต์ โดยเฉพาะ อาคารรัฐสภาฮงัการี ถือว่าสญัลกัษณ์ของฮงัการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยูริ่มแม่นํ้ าดานูบบน
ฝ่ังเปสต ์ เป็นอาคารรัฐสภาท่ีชาวฮงักาเร่ียนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดในโลก เพราะตวัอาคารมคีวาม
สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิกท่ีดูคลาสสิคดว้ยหลงัคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งน้ีเร่ิมสร้างเมื่อปี ค.ศ. 
1885 และใชเ้วลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บอิทธิพลมาจาก  อาคารรัฐสภาแห่ง
ลอนดอนสหราชอาณาจกัร จากนั้นนาํท่านชม จตุัรัสวรีบุรุษ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ท่ีมีอนุสาวรีย ์
แห่งสหสัวรรษตั้งตระหง่านอยูก่ลางลานฮีโร่แควร์   อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัร
ฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรียเ์ป็นท่ีตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อนัเป็นสญัลกัษณ์ของ
คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีเป็นดัง่หลกัของอาณาจกัรฮงัการี รอบเสาสูงเป็นท่ีตั้งของรูปหล่อผูน้าํของชนเผา่ทั้ง 7 ท่ี
ร่วมกนัก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการ่ีข้ึนเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 16) 
 
 
 
 
 

บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อไปยงั ป้อมปราการซิดาเตลล่า บนเนินเขา Gellert Hill ซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ีสูงและสวยท่ีสุด
ของกรุงบูดาเปสต ์ ท่านจะไดส้มัผสักบัวิวแบบพาโนรามาของกรุงบูดาเปสต ์ จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ กรุง
เวยีนนา (ประมาณ 244 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม. 40 นาที ) เมืองหลวงของประเทศออสเตรียและในอดีตเป็น
ศูนยก์ลางอาํนาจของอาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรียน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวอีกมากมายท่ีต่างพากนั
มาเยอืน  ดินแดนอนัแสนโรแมนติคเป็นศูนยก์ลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 ลา้นคน มี
แม่นํ้ าดานูบไหลผา่น เวียนนายงัเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) และองคก์รระดบันานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC) นาํท่านเดินชอ้ปป้ิง
ยา่นใจกลางเมืองยา่น ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ ท่ีมีร้านคา้นานาชนิด ของแบรนดเ์นมช่ือดงัหลากหลายยีห่อ้ 
และยงัเป็นท่ีตั้งของ วหิารเซนต์ สตฟีาน ซ่ึงเป็นวิหารศกัด์ิสิทธ์ิของกรุงเวียนนา 

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 17)  พเิศษกบัเมนู ซ่ีโครงหมูย่างเวยีนนา   
 
 
 
 

 พกัค้างคืน ณ Eventhotel Pyramide หรือระดับเดยีวกนั (คืนท่ี 6) 

วนัที่แปด เวยีนนา – พระราชวงัเชรินน์บรุนน์ (ออสเตรีย) – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 18) 
 นาํท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์  พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศฮ์ับสเบิร์กท่ีมีความสวยงามและ

ยิ่งใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรปท่ีมีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้ง  บารอค, รอคโคโค หรือ
ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย จากนั้นนําท่านผ่านชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเท่ียวอีก
มากมายท่ีต่างพากนัมาเยือนดินแดนอนัแสนโรแมนติค โดยท่ีจะผ่านชมความงามของอาคารสาํคญัๆ อาทิ อาคาร
รัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการกรุงเวียนนา  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81


 

 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนางมารียเทรเรซ่า จกัรพรรดินีผูย้ิ่งใหญ่ของอาณาจกัร ออสโตร
ฮงัการี และนาํท่านไปถ่ายรูปดา้นหน้าพระราชวังฮอปส์บูร์ก ซ่ึงเป็นพระราชวงัฤดูหนาว และในปี 1938 อดอฟ ฮิต
เลอร์ ผูน้ ํานาซีเยอรมนีได้เดินทางมายงัพระราชวงัแห่งน้ีเพ่ือประกาศรวมออสเตรียให้เป็นหน่ึงเดียวกับประเทศ
เยอรมนี 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

16.25 น. คณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวยส์ เที่ยวบนิที่  QR 184/ QR 836 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี
สนามบินโดฮา      

 
วนัที่เก้า กรุงเทพมหานคร  

13.10 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

** ราคาดังกล่าวอาจมกีารปรับเปลีย่นหากสายการบินมกีารเรียกเกบ็ภาษีนํา้มนัและภาษีสนามบินเพิม่เตมิ ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มเีตยีงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณผีู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 

ทุกท่านที่ร่วมเดนิทางต้องม ี 
1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  
2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควิด-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
องคก์ารสหภาพยโุรป  
สําหรับท่านที่เป็นมุสลมิ ,  ทานมงัสวรัิติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพ่ิมเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อสําคญัที่ท่านควรทราบ*** 

 เยอรมนี เชค สโลวาเกีย  ฮังการี  ออสเตรีย 9  วัน  

QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ  พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

วนัที่  28 พ.ค. – 5 มิ.ย. (วนัเฉลมิฯพระราชินี) 79,888 15,000 

วนัที่  18 – 26 มิ.ย. 84,888 17,000 

วนัที่  9 – 17 ก.ค. (วนัอาสาฬหบูชา + วนัเข้าพรรษา) 84,888 17,000 

วนัที่  23 – 31 ก.ค. (วนัเฉลมิฯพระเจ้าอยู่หัว) 84,888 17,000 

วนัที่  6 – 14 ส.ค. (วนัแม่แห่งชาต)ิ 84,888 17,000 

วนัที่  10 – 18 ก.ย.  81,888 17,000 

วนัที่  24 ก.ย. – 2 ต.ค.  81,888 17,000 

วนัที่  8 – 16 ต.ค.  81,888 17,000 

วนัที่  22 – 30 ต.ต. (วนัปิยมหาราช) 81,888 17,000 

วนัที่  29 ต.ค. – 6 พ.ย. 81,888 17,000 

วนัที่  12 – 20 พ.ย.  79,888 15,000 

วนัที่  29 พ.ย. – 7 ธ.ค. (วนัพ่อแห่งชาต)ิ 79,888 15,000 



 

1.)ในการยืน่วีซ่า ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ชําระเงินมดัจาํงวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีคีวามประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จาํนวนวนั จาํนวนคนและมค่ีาใช้จ่ายทีท่างสายการบนิกาํหนด (นํ้ าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึน้หลายเท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทําให้ต้องมกีารเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบยืน่ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่านํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกว่า 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนกังานขับรถในยุโรป 15 ยโูร ต่อท่าน 
7) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 ก่อนข้ึนเคร่ืองบินจากเมอืงไทยและขาออกจากยโุรป 
8) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 และโรงแรม1คืนเพื่อรอผลตรวจเมื่อมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ 
9 )   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัใบรับรองโควดิ-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถา้ไม่มีจะไม่สามารถเขา้ร้านอาหารหรือโรงแรมได)้ 
 



 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 
เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 50,000 บาท  
 ส่วนที่เหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ50,000
บาท)  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั60 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 ทางบริษทัจะทาํการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการย่ืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบนิที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบิน
ถ้าออกตัว๋มาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณทีี่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่เตมิแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทําให้วซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน 



 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเต็มความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมัน 
ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทําการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมหีน้าว่างเหลือ
สําหรับประทับวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบนัหน้าตรง กวา้ง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.  (รูปหน้าใหญ่) จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พ้ืนฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่
เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอาย
ในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  

http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf


 

7. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้

ระบุว่า ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 
7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุว่า 

มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 
7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุว่า 

บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 
7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 
เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่ากาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั้น / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย

สถานท่ีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   
9.  หลกัฐานการเงิน (บญัชีออมทรัพย์เท่านั้น) 
   9.1  สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบั
จากธนาคาร นําเล่มจริงมาแสดงวนัที่ย่ืนวซ่ีา  
 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 



 

 ก่อนยืน่วีซ่า 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหม้ียอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยืน่วีซ่า  และสาํเนามายืน่เพ่ิมเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า  
หากนาํสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนนาํเงินเขา้ หรือ นาํเงินออก เผือ่จะไดม้ียอดในการปรับสมุด 
 สาํหรับท่านท่ีทาํงาน กรณีไม่ไดใ้ชบ้ญัชีเงินเดือนยืน่วีซ่า ตอ้งแนบสเตทเมน์บญัชีเงินเดือนมาดว้ย 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ

รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมี
อายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วีซ่า พร้อมทั้งตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้ว
ยืน่วีซ่าวนัท่ี 18 กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให ้ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 
2557  หรือ หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถาน
ฑูต) โดยไมต่อ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  
จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้าํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย 
เพื่อไม่ใหผ้ดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. กรณีผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า ณ ประเทศท่ีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

***** สําหรับคนท่ีจะใช้เล่มไปท่ีอ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 
กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 

 

 
 


