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วันแรก
กรุ งเทพฯ – มิวนิค
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 คาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สำยกำรบิน
กำตำร์ แอร์ เวยส์ (QR) พบกับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทาง
20.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ QR833 / QR059 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่กรุ งโดฮา ประเทศ กาตาร์
วันทีส่ อง มิวนิค – ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ – กำร์ มิช-พำร์ เท่นเคียร์ เช่ น
06.55 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวำน
เกำ (Hohenschwangau)เมืองเล็กๆที่สวยงามบริ เวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรี ย ผ่านเส้นทางสาย
ที่มีทิวทัศน์อนั สุ ดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสู ง นาท่าน
เดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ
ปรำสำทนอยชวำนสไตน์
(Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก ( หำกช่ วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะ
หยุดให้ บริกำรแก่ นักท่ องเทีย่ ว เนื่องด้ วยเพื่อควำมปลอดภัยทำงบริษัทฯ จะนำ
คณะเดินขึน้ -ลง ปรำสำท เนื่องจำกเวลำหิมะตกทำงจะลื่นและอันตรำย )
นาเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่ นยอดเขา
ดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้าชายหงส์ขาว พระเจ้าลุดวิกทรงเป็ นบุคคลที่มี
ลักษณะนิสัยที่ลึกลับเป็ นปริ ศนา (eccentric) และผูท้ ี่สิ้นพระชนม์ในสถานะการณ์ที่ค่อนข้างมีเงื่อนงา สุ ขภาพจิตของ
พระองค์ในบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เป็ นที่ยนื ยันได้แน่นอน แต่สิ่งที่ทรงทิ้งไว้เป็ น
มรดกแก่ชนรุ่ นหลังคืองานทางสถาปั ตยกรรมที่ทรงก่อสร้างที่รวมทั้งวังและปราสาทใหญ่โตที่ท้ งั หรู หราโอ่อ่าและ
เต็มไปด้วยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ ึงเป็ นปราสาทที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
กันทัว่ โลก และทรงเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ริชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนักเขียนดนตรี โอเปร่ าคนสาคัญของเยอรมนีชมความ
วิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยกำรออกแบบ
ของ คริสเตียน แยงค์
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ ภัตตำคำร

บ่าย

ค่ำ

จากนั้นนาคณะเดินลงจากปราสาท อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ระลึก สมควรแก่เวลานาท่านออก
เดินทางสู่ เมืองกำร์ มิช-พำร์ เท่ นเคียรเช่ น เมืองพักตากอากาศเล็กๆทางใต้ของมิวนิค ตั้งอยูก่ ลางเทือกเขาแอลป์ เมือง
แสนสวยในหุ บเขาของเยอรมันใต้ บ้านเมืองสวยแบบบาวาเรี ยแท้ ตามผนังของตึกต่าง ๆ ยังเป็ นรู ปเขียนเรื่ องราวใน
คริ สต์ศาสนาที่น่าชมยิง่ เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยังเป็ นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬา
ฤดูหนาว ลานสเก็ตน้ าแข็ง และลู่แข่งสกีโอลิมปิ ก
รับประทำนอำหำรค่ำที่ ภัตตำคำร
นำเข้ ำทีพ่ กั ณ Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen หรื อระดับเดียวกัน

วันทีส่ ำม กำร์ มิช-พำร์ เท่นเคียร์ เช่ น – ยอดเขำซุ กสปิ ตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมำเรียนพำซ
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
จากนั้น น าท่ านออกเดิ น ทางไปยัง เมื อ งไอบ์ เซ่ เพื่ อน าท่ านขึ้ น รถไฟขึ้น ไปยังยอดเขำ
ซุ ก สปิ ตเซ่ (Zugspitze) เป็ นยอดเขา ที่ สู งที่ สุ ดในเยอรมัน (Top of Germany) อิ ส ระให้
ท่านสัมผัสกับลานหิ มะ และธารน้ าแข็ง จากนั้นนาท่านขึน้ กระเช้ ำต่ อไปยังจุดสู งสุ ดของ
ยอดเขำซุ กสปิ ตเซ่ ณ ระดับความสู ง 2,970 เมตร จากระดับน้ าทะเล ในแต่ละปี จะมีนกั
ท่องเทียวมาที่นี่ ราว 500,000 คน
เทีย่ ง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บนยอดเขำ
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และ
เป็ นหนึ่งในเมืองมัง่ คัง่ ที่สุดของยุโรปเมืองตั้งอยูบ่ นแม่น้ าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์
นาท่ านชม จั ตุ รัส มำเรี ยนพำซ ย่านใจกลางเมื องเก่ าของมิ วนิ ค ที่ ต้ งั ของศาลาว่า
การเมื องเก่ าที่ งดงามด้วยศิ ล ปะโกธิ ค และวิหารแม่ พ ระ โบสถ์ใหญ่ ที่ มี โดมเป็ น
รู ปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า ณ ย่านถนนคนเดิน ซึ่ งจะ
มีหา้ งสรรพสิ นค้ามากมายหลายแห่ง
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำที่ ภัตตำคำร พิเศษกับเมนูขำหมูเยอรมัน+เบียร์
นำเข้ ำทีพ่ กั ณ Holiday Inn Munich หรื อระดับเดียวกัน
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

มิวนิค – ซำลส์ เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุ มลอฟ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยังเมือง ซำลสเบิร์ก เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลาดับที่ 4 ในประเทศออสเตรี ย และเป็ นเมือง
หลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์ กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็ นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษา
อย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน และได้รับการยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก ในปี พ.ศ.
2540 ซาลซ์เบิร์กเป็ นที่จดจากันในฐานะที่ต้ งั อยูบ่ นเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่ง
มนเสน่ห์ของเสี ยงดนตรี และเป็ นบ้านเกิดของศิลปิ นเอก ของโลก โวฟกัง
อมาดิอุส โมสาร์ ท ถึงซาลส์เบิร์กให้ท่านได้ถ่ายรู ปภายใน สวนมิรำเบล ที่เคย
ใช้เป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง The Sound of Music จากนั้นนาท่านเดินข้าม
สะพานข้ามแม่น้ าซาลซาค ไปยังย่านถนนคนเดิน นาท่านไปถ่ ำยรู ปบ้ ำนโม

เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่าย

สำร์ ท จากด้านนอก จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกของฝาก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ททั ท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบที่สวย
ที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ฮัลล์ททั ท์ เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ต้ งั อยูท่ างฝั่งตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ททั ท์ (Lake
Hallstatt) หรื อ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คมั เมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญมาก
แห่งหนึ่งของประเทศออสเตรี ย อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศตามอัธยาศัย หรื อท่านสามารถเข้าไปพิสูจน์ความกล้า
ที่ ไบน์เอาส์ หรื อ โบน์เฮาส์ ซึ่งเป็ นอาคารขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากคริ สตจักรภายในเป็ นที่เก็บหัวกะโหลกมากกว่า
1,200 กะโหลก ส่ วนใหญ่เป็ นคนที่เสี ยชีวติ ในศตวรรษที่ 18-19 จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เชสกีค้ รุ
มลอฟประเทศสำธำรณรัฐเชค เป็ นเมืองเก่าที่ แสนสวย และโรแมนติกตั้งอยูใ่ นวงล้อมของแม่น้ าวัตตาว่ามีปราสาท
ครุ มลอฟซึ่ งเป็ นปราสาทที่มีการเปลี่ยนมือกันครอบครองจากหลายราชวงศ์ ในยุคกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวาเซน
เบิร์ก เอกเก้นเบิร์ก
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษสุ ดกับ เมนูปลำเทร้ ำ
นำเข้ ำทีพ่ กั ณ Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรื อระดับเดียวกัน
เชสกีค้ รุ มลอฟ – ปรำค – มหวิหำรเซนต์ วติ ุส – สะพำนชำลส์ – หอนำฬิ กำ ดำรำศำสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาคณะเดินชมบริ เวณจุดชมวิวบริ เวณระเบียงของปรำสำทครุ มลอฟ มรดกโลก ซึ่ งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250เป็ น
ปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากปราสาทปราก อยูบ่ นเนินเขาอายุ
เก่าแก่กว่า 700 ปี ภายในปราสาทแห่งนี้ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 40
ห้อง ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ต้ งั ตระหง่านอยูบ่ นเนิน
เขาชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยานบ้านเรื อนหลังเล็กหลัง
น้อยหลังคาสี ส้มเรี ยงรายกันเป็ นกระจุกๆเหมือนบ้านตุก๊ ตาที่สวยงาม
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งปรำคเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาเข้าชมเขตปรำสำทแห่ งปรำค ซึ่งในยุคกลางที่ใหญ่ที่สุด และถือว่าเป็ นที่
ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่งเชค กษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์แฮบบิร์ก พระนางมาเรี ย เทเร
ซ่า แห่งอาณาจักรออสเตรี ย ชม วิหำรเซนต์ วติ ุส จากด้านนอก ซึ่งเป็ นมหา
วิหารสไตล์ โกธิคที่ใหญ่ที่สุดของเชคตั้งชื่อเทิดทูนให้กบั เซนต์วิตุส ปั จจุบนั
ปราสาทปราคยังเป็ นทาเนียบที่ทาการของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชค
อีกด้วย และให้ท่านได้บนั ทึกภาพกรุ งปราคทั้งเมือง ณ จุดชมวิวจากนั้นนา
ท่านออกเดินทางสู่ กรุ งปราค เมืองหลวงของประเทศสาธารรรัฐเชค จากนั้นนา
ท่านไปยังยังสะพำนชำลส์ ซึ่งสะพานนี้จะนาท่านข้ามไปยังย่าน Old Town นา
ท่านชมย่ำน Old Town เขตเมืองเก่าของกรุ งปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์

ค่ำ
วันทีห่ ก
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ

อนุสาวรี ยย์ านฮุส ซึ่งอดีตเคยเป็ นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ชาลส์ ในยุคของกษัตริ ย ์ ที่ 4 จากนั้นให้ท่านอิสระเลือก
ซื้ อสิ นค้า ของที่ระลึกประจาถิ่นได้ ณ เขตเมืองเก่า สิ นค้าที่ข้ ึนชื่อของที่นี่ คือ เครื่ องแก้วโบฮีเมีย
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษกับเมนูขนึ้ ชื่ อ เป็ ดโบฮีเมี่ยน
นำเข้ ำทีพ่ กั ณ Hotel International Prague หรื อระดับเดียวกัน
ปรำค – บรำติสลำว่ำ – บูดำเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
ออกเดินทางสู่ กรุ งบรำติสลำว่ ำ นครหลวงของประเทศสโลวาเกีย และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ บราติสลาวา
ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของสโลวาเกียบน 2 ฝั่ งของแม่น้ าดานู บ มีอาณาเขตติด
กับ ประเทศออสเตรี ยและประเทศฮังการี จึ งเป็ นเมื องหลวงแห่ งเดี ยวในโลกที่ มี
อาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ เมืองนี้ และเวียนนายังเป็ นเมืองหลวง 2 แห่ งที่ต้ งั อยู่
ใกล้กนั มากที่ สุดในยุโรป โดยตั้งอยู่ห่างกันไม่ถึง 60 กิ โลเมตร บราติสลาวาเป็ น
ศูนย์กลางทางการปกครอง วัฒนธรรม และเศรษฐกิ จของสโลวาเกี ย เป็ นที่ต้ งั ของ
ทาเนียบประธานาธิ บดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอ
ศิลป์ และสถาบันอื่น ๆ ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิ จ วัฒนธรรม และการศึกษา รวมทั้งสานักงานใหญ่ของสถาบัน
ทางธุ รกิจและการเ งินขนาดใหญ่ของสโลวาเกียจานวนมาก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนชมเมืองเก่ ำ ชมประตูไมเคิล จัตุรัสเมืองเก่ ำ ทีว่ ่ ำกำรเมือง โรงละคร โบสถ์ เซนต์ มำร์ ติน อันเป็ นสั ญลักษณ์ เมือ
งบรำติสลำวำ ได้เวลานัดหมายนาท่านออกเดินทางสู่ กรุ งบูดำเปสต์ นาท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่แห่งนี้เป็ นลาน
โล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรี ยแ์ ห่งสหัสวรรษ ตั้งตระหง่านอยูก่ ลางลานฮีโร่ แควร์ อนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อ
เฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการี ครบรอบ 1,000 ปี เสาสู งตระหง่านของอนุสาวรี ย ์ เป็ นที่ต้ งั ของรู ปหล่อเทวทูต
กาเบรี ยล อันเป็ นสัญลักษณ์ ของคริ สตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็ นดัง่ หลักของอาณาจักรฮังการี รอบเสาสู งเป็ นที่ต้ งั ของ
รู ปหล่อผูน้ าของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการี่ ข้ ึนเมื่อริ ศตวรรษที่ 9
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร ลิม้ ลองซุ ปกูรำซ เข้ มข้ นทีม่ ีสีแดงสดของพริกปำปริก้ำ
นำเข้ ำทีพ่ กั ณ Park Inn By Radisson Budapest หรื อระดับเดียวกัน

วันทีเ่ จ็ด บูดำเปสต์ – ป้ อมปรำกำร ฟิ ชเชอร์ แมนบำสเตียน – ล่ องแม่ นำ้ ดำนูบ – เวียนนำ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณชม ป้ อมปรำกำรฟิ ชเชอร์ แมนบำสเตียน ที่สะท้อนประวัติศาสตร์การสร้าง
ชาติฮงั กาเรี ยน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมง ผูเ้ สี ยสละชีวติ ปกป้องบ้านเมืองในตอนที่ถูกพวก
มองโกลรุ กรานในปี ค.ศ. 1241-1242 ซึ่ งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 เป็ นจุด
ชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่น้ าดานูบได้
แบบพาโนราม่า มองเห็นสะพานโซ่ และอาคารรัฐสภาฮังการี่ ริมแม่น้ าดานูบที่
งดงามตรึ งตา ประทับใจกับการที่ได้มาเยือน “บูดำเปสต์ ” นครหลวงอัน
งดงามแห่งสาธารณรัฐฮังการี บริ เวณนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของ โบสถ์ แมทเทียส เป็ น
โบสถ์ใหญ่เก่าแก่อายุ 700 ปี ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก โบถส์แห่งนี้

เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ

ตั้งชื่อตามพระนามของกษัตริ ยแ์ มทเทียส กษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่แห่งฮังการี เมื่ออดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นสถานที่ประกอบ
พระราชพิธีเถลิงราชสมบัติของกษัตริ ยแ์ ห่งฮังการี แต่ในช่วงที่ฮงั การี ถูกรุ กรานจากกองทัพเติร์ก สมบัติส่วนใหญ่ถูก
ขนออกไปและถูกเปลี่ยนสภาพให้เป็ นมัสยิส หลักของเมืองภายใต้การปกครองของตุรกีในปี ค.ศ. 1541 และในช่วง
สงครามขับไล่กองทัพเติร์ก โบสถ์แมนเทียสได้รับความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก กระทัง่ เมื่อสงครามสงบลงจึงมีการ
บูรณะโบสถ์แมทเทียสให้กลับมายิง่ ใหญ่และงดงามดังเดิม
มีหลังคาสลับสี อนั สวยงามตาม
สไตล์นีโอ-โกธิ ก ส่ วนด้านโบสถ์ประดับประดาไปด้วยภาพเขียนสี และกระจกสี ที่บอกเล่า
เรื่ องราวทางศาสนาที่แสนงดงาม และยังมี อนุสำวรีย์ของพระเจ้ ำสตีเฟ่ นที่ 1 ปฐมกษัตริ ยข์ อง
ชาวแมกย่าร์ ตั้งเด่นเป็ นสง่าให้ได้ชมกันเป็ นอนุสาวรี ยพ์ ระบรมรู ปทรงม้าผลงานประติมากรรม
ที่งดงามของศตวรรษที่11
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย เพื่อนำท่ ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรื อเพื่อลงเรื อ แม่ นำ้ ดำนูบ แม่น้ าสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่
เสื่ อมคลาย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติตลอดจนอาคารบ้านเรื อน และความเป็ นอยูข่ องผูค้ นสองฟากฝั่ง
แม่น้ าดานูบ ณ กรุ งบูดำเปสต์ โดยเฉพาะ อำคำรรัฐสภำฮังกำรี ถือว่าสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่
ริ มแม่น้ าดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็ นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ ยนภูมิใจว่าเป็ นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก เพราะตัว
อาคารมีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิกที่ดูคลาสสิ คด้วย หลังคาสี แดง อาคารรัฐสภาแห่งนี้เริ่ มสร้าง
เมื่อปี ค.ศ. 1885 และใช้เวลากว่า 20 ปี กว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ โดยรู ปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่ง
ลอนดอน สหราชอาณาจักร
บริกำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย และในอดีตเป็ นศูนย์กลางอานาจของ
อาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรี ยน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอัน
แสนโรแมนติค เป็ นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน มีแม่น้ าดานูบไหลผ่าน
เวียนนายังเป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC)
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร (พิเศษกับเมนู ซี่โครงหมูย่ำงเวียนนำ)
นำเข้ ำทีพ่ กั ณ Eventhotel Pyramide หรื อระดับเดียวกัน

วันทีแ่ ปด เวียนนำ – พระรำชวังเชรินน์ บรุ นน์ – ช้ อปปิ้ งถนน คำร์ ทเนอร์ – กรุ งเทพฯ
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าชมภายใน พระรำชวังเชริ นน์ บรุ นน์ พระราชวังฤดูร้อน
แห่ งราชวงศ์ฮบั สเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดใน
ยุโรปที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรู ปแบบทั้ง บารอค, รอคโคโค
หรื อศิลปะประยุกต์จากทางเอเซี ย ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่ งดิ นแดนในฝั น
ของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค
นาท่ านผ่านชมความงามของอาคารส าคัญๆ อาทิ อาคารรั ฐสภา โรงละคร
โอเปร่ า จากนั้นนาท่านไปยังร้านค้าปลอดภาษีซ่ ึ งจะมีสินค้าแบนด์เนมต่างๆ
หลากหลายประเภท และหลากหลายี่ห้อ อาทิ เครื่ องแก้วชวาลอฟสกี้ นาฬิกา

สวิส กระเป๋ า ฯลฯจากนั้นนาท่านเดิ นช้อปปิ้ งย่านใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คำร์ ทเนอร์ สตรำเซ่ ที่มีร้านค้านานา
ชนิ ด ของแบรนด์เนมชื่ อดังหลากหลายยีห่ ้อ และยังเป็ นที่ต้ งั ของ วิหำรเซนต์ สตีฟำน ซึ่ งเป็ นวิหารศักดิ์สิทธิ์ ของกรุ ง
เวียนนา จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกรุ งเวียนนา เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
22.40 น. คณะออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์ เวยส์ เที่ยวบินที่ QR 186/ QR 832 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่
สนามบินโดฮา
วันทีเ่ ก้ำ
19.00 น.

กรุ งเทพมหำนคร
คณะเดินทางกลับถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้วยความสวัสดี
ขอบคุณท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร
เยอรมนี เชค สโลวำเกี ย ฮั ง กำรี ออสเตรี ย 9 วั น

QATAR AIRWAYS
อัตรำค่ ำบริกำร

วันที่ 5 – 13 พ.ย.
วันที่ 9 – 17 พ.ย.
วันที่ 23 พ.ย. – 1 ธ.ค.
วันที่ 4 – 12 ธ.ค. (วันพ่อแห่ งชำติ + วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 8 – 16 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 11 – 19 ม.ค.
วันที่ 18 – 26 ม.ค.
วันที่ 25 ม.ค. – 2 ก.พ.
วันที่ 1 – 9 ก.พ. (วันมำฆบูชำ)
วันที่ 8 – 16 ก.พ. (วันมำฆบูชำ)
วันที่ 15 – 23 ก.พ.
วันที่ 29 ก.พ. – 8 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 14 – 22 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.
วันที่ 28 มี.ค. – 5 เม.ย.
วันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงำน)

พักห้องคู่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

59,999
59,999
59,999
61,555
59,999
59,999
59,999
59,999
59,999
59,999
59,999
59,999
59,999
59,999
59,999
62,555
63,555

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

16 – 24 พ.ค.
30 พ.ค. – 7 มิ.ย. (วันเฉลิมฯพระรำชินี)
13 – 21 มิ.ย.
20 – 28 มิ.ย.

59,999
59,999
62,555
62,555

15,000
15,000
15,000
15,000

** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่ นหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บภำษีนำ้ มันและภำษีสนำมบินเพิม่ เติม **
*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญำตให้ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 7 ปี เข้ ำพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***
** รู ปภำพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรตกแต่ งเพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น **
***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงรำคำกรณีผ้ รู ่ วม เดินทำงน้ อยกว่ ำ 20 ท่ำน***
สำหรั บท่ ำนที่เป็ นมุ สลิม , ทำนมังสวิรัติ , ไม่ ทำนหมู , ไม่ ทำนเนื้อ , ไม่ ทำนไก่ , ไม่ ทำนปลำ โปรดแจ้ งล่ วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย 2
สั ปดำห์
* ในกรณีเลื่อนกำรเดินทำงกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่ นเอกสำรประกัน,เอกสำรโรงแรมทีอ่ ยู่ต่อ
อัตรำนีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ ะบุวนั เดินทำงไปและกลับพร้ อมคณะ (น้ าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมำยในยุโรปไม่ อนุญำตให้ คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอำกำศ
เนื่องจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มีอำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรั บขึน้ หลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ ำพักตรงกับช่ วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์ หรื อกำรประชุ มต่ ำงๆ อันเป็ นผลทำให้ ต้องมีกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่ คืนค่ ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำให้ ไม่ ว่ำวีซ่ำจะผ่ำนหรื อไม่ )
9) ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เหตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่ำนใดต้ องกำรซื้อประกันสุ ขภำพเพิม่ เติมโปรดติดต่ อบริษัททัวร์
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องกำรใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ

4) ค่าน้ าหนักส่ วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสำยกำรบิน)
5) ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ 20 ยูโรต่ อท่ ำน
6) ค่ ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรป (ท่ ำนละ 15 ยูโร)
***กรุ ณำพิจำรณำเงื่อนไขต่ ำงๆ และเงื่อนไขกำรยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่อนท่ำนทำกำรจองทัวร์ ***
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
 กรุ ณ าจองล่ วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่ อนการเดิ นทาง พร้ อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้ น ช่ วงเทศกำลคริ สต์ มำส /
เทศกำลปี ใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์ มัดจำท่ำนละ 40,000 บำท
 ส่ วนที่เหลือชำระทันทีหรื อก่ อนกำรเดินทำงไม่ น้อยกว่ ำ 15 วันไม่ ว่ำผลของวีซ่ำจะออกหรื อไม่ ออกก็ตำม มิฉะนั้นจะถือว่ ำ
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่ วงเทศกำลคริสต์ มำส / เทศกำลปี ใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์ มัดจำท่ำนละ 40,000 บำท
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิ กกะทันหันก่อนการเดิ นทางไม่เกิ น 10 วัน เนื่ องจากมี ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
 ทางบริ ษทั จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 ในกำรยื่นวีซ่ำ ท่ ำนจะต้ องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้ วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพื่อมำสแกรนลำยนิว้ มือ
โดยมีเจ้ ำหน้ ำทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสำรต่ ำงๆที่ใช้ ในกำรยื่นวีซ่ำท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ ำทีท่ ่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำ ค่ ำดำเนินกำรและ ค่ ำบริกำร 4,500 บำท
- ค่ ำตั๋วเครื่ องบินทีอ่ อกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋วเครื่ องบิน
ถ้ ำออกตั๋วมำแล้วไม่ สำมรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่ งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ ำห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที

หำกท่ ำนผ่ ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยึดค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100%ไม่
ว่ ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
 ในกรณีที่ทำงบริ ษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ ท่ำนไม่ ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ ทำงบริ ษัท / เอกสำรของท่ ำนไม่

น่ ำเชื่ อ ถื อ / มี ก ำรปลอมแปลงเอกสำร / มำไม่ ทั น เวลำนั ด หมำยตำมที่ ส ถำนทู ต ก ำหนด (มำสำย) / ไม่ รั บ
โทรศัพท์ สถำนทูต / กำรใช้ คำพูดไม่ สุภำพกับสถำนทูต และส่ งผลทำให้ วีซ่ำไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสถำนฑูต
ทำงบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินให้ ท่ำน
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ บริ ษทั ระบุ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
 ทำงบริษัทเริ่ มต้ น และจบ กำรบริ กำร ที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษ ทั ฉะนั้ นท่ ำนควรจะให้ กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่อนทีจ่ ะสำรองยำนพำหนะ
หมำยเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ ที่ระบุ
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์สูงสุ ดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ ตอ้ งแจ้งล่ วงหน้า และสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ ยวในกรณี ที่ มี เหตุ จาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ ต,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเยอรมัน
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN ไม่ รวมค่ ำธรรมเนียม กำรแปลเอกสำรจำกศู นย์ แปล
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำทัวร์ (ใช้ เวลำพิจำรณำวีซ่ำ 15 วันทำกำร และต้ องมำแสดงตนทีส่ ถำนฑูต)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้ องมีหน้ ำว่ำงเหลือ
สำหรับประทับวีซ่ำอย่ ำงน้ อย 2 หน้ ำ
2. รู ปถ่ ำยปัจจุบันหน้ ำตรง กว้าง 3.5 ซม. สู ง 4.5 ซม. (รู ปหน้ ำใหญ่ ) จานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พืน้ ฉำกหลังสี ขำวเท่ำนั้น อายุรูปไม่
เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป) และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ หรื อ บิ๊กอาย
ในการถ่ายรู ป / ห้ามใส่ เครื่ องประดับในการถ่ายรู ป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิม่ เติมกรณี อื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน

6. สาเนาสู ติบตั ร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ ( สาเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
8.3 กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตาแหน่ง , วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ มทางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ด้วย พิมพ์เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1
เดือน )
8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ใส่ ปี เป็ น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ ปี
เป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์เป็ น
ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณี เป็ นแม่คา้ , ทาธุ รกิจส่ วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์ เท่ำนั้น)
9.1 สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเม้นชื่อ-นามสกุลเป็ นภาษาไทย พร้อมตราประทับ
จากธนาคาร นำเล่มจริงมำแสดงวันทีย่ ื่นวีซ่ำ
 กรณี เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน
่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการ
เข้าออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
 ก่อนยืน
่ วีซ่า 7 วัน รบกวนปรับสมุดบัญชี ให้มียอดล่าสุ ด 7 วัน ก่อนถึงวันยื่นวีซ่า และสาเนามายืน่ เพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซ่า
หากนาสมุดไปปรับแล้วไม่มียอด รบกวนนาเงินเข้า หรื อ นาเงินออก เผื่อจะได้มียอดในการปรับสมุด



สาหรับท่านที่ทางาน กรณี ไม่ได้ใช้บญั ชีเงินเดือนยืน่ วีซ่า ต้องแนบสเตทเมน์บญั ชีเงินเดือนมาด้วย

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณี เป็ นสามี
ภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด
 กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
่ า้ นเดียวกัน
 กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ
10.2 กรุ ณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสื อ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย (ขอเป็ นภาษาอังกฤษ) ต้องมี
อายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยืน่ วีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสื อรับรองด้วย เช่นท่านได้คิว
ยืน่ วีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน
2557 หรื อ หลังจากนั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถาน
ฑูต) โดยไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)
จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย
เพื่อไม่ให้ผดิ พลาดในการออกเอกสาร)
11. กรณี ผทู ้ ี่กาลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

***** สำหรับคนที่จะใช้ เล่มไปทีอ่ ื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ ให้ ดงึ เล่มไม่ ว่ำกรณีใด ๆ *****

