กําหนดการเดินทาง
เดือนเมษายน: 6 – 14 เม.ย. (วันจักรี + วันสงกรานต์ )// 7 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์ )
9 – 17 เม.ย. (วันสงกรานต์)// 13 – 21 เม..ย. (วันสงกรานต์ )// 27 เม.ย. – 5 พ.ค.(วัวันแรงงาน)
แรงงาน
เดือนพฤษภาคม:18 – 26 พ.ค. (วัวันวิสาขบูชาา)
เดือนมิถุนายน :15 – 23 มิ.ย.
เดือนกันยายน :14 – 22 ก.ย. // 21 – 29 ก.ยย. // 28 ก.ย. – 6 ต.ค.
เดือนตุลาคม: 5 – 13 ต.ค. // 12 – 20 ต.ค. ((วันหยุดชดเชย)// 19 – 27 ต.ค.(วันปิ ยมหาราช) //
22 – 30 ต.ค. (วันปิ ยมหาราช) // 26 ต.ค. – 3 พ.ย.
วันแรก
กรุ งเทพฯ–มิวนิค
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 คาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สายการบิน
กาตาร์ แอร์ เวยส์ (QR) พบกับเจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทาง
20.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิคโดยเทียวบินที QR833/QR059แวะเปลี
แวะเปลียนเครื องทีกรุ งโดฮา ประเทศ กาตาร์
วันทีสอง มิวนิค–ปราสาทนอยชวานชไตน์
ปราสาทนอยชวานชไตน์ –การ์ มิช-พาร์ เท่นเคียร์ เช่ น
06.55น. เดินทางถึงเมืองมิวนิคหลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนําท่านเดินทางสู่ นาํ ท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา
(Hohenschwangau)เมื
เมืองเล็กๆทีสวยงามบริ เวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรี ย ผ่านเส้นทางสายทีมี
ทิวทัศน์อนั สุ ดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสู ง นําท่านเดินทาง
ขึนปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein
Castle)โดยรถบัสเล็ก(
หากช่ วงทีหิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้ บริ การแก่
นักท่องเทียว เนืองด้วยเพื
เพือความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนําคณะเดินขึน-ลง
ปราสาท เนืองจากเวลาหิมะตกทางจะลืนและอันตราย )นําเข้าชมต้นแบบของ
ปราสาทเจ้าหญิงนิ ทราในดิสนียแ์ ลนด์ซึซึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตังตระหง่านอยูบ่ นยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นิยาย ซึงเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที 2 หรื อ เจ้าชายหงส์ขาว พระเจ้าลุดวิกทรงเป็
ทรง นบุคคลทีมีลกั ษณะนิสัยที
ลึกลับเป็ นปริ ศนา (eccentric) และผูท้ ีสิ นพระชนม์ในสถานะการณ์ทีค่อนข้างมีเงือนงํา สุ ขภา
ภาพจิตของพระองค์ในบัน
ปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ทีเป็ นทียืนยันได้แน่
แน่นอนแต่สิงทีทรงทิงไว้เป็ นมรดกแก่ชนรุ่ น
หลังคืองานทางสถาปั ตยกรรมทีทรงก่อสร้างทีรวมทังวังและปราสาทใหญ่โตทีทังหรู หราโอ่อา่ และเต็มไปด้วย
จินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวม
รวมทังปราสาทนอยชวานชไตน์ซึซึงเป็ นปราสาททีมีชือเสี ยงเป็ นทีรู้จกั กันทัวโลก
และทรงเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์รริิ ชาร์ ด วากเนอร์ คีตกวีและนักเขียนดนตรี โอเปร่ าคนสําคัญของเยอรมนีชมความวิจิตรพิสดาร
ของห้องต่างๆ ทีได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์
เทียง
รั บประทานอาหารเทียงที ภัตตาคาร
บ่าย
จากนันนําคณะเดินลงจากปราสาท อิสระให้ท่านเลือกกซื อสิ นค้าของฝากของที
ระลึกสมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทาง
ทางสู่ เมืองการ์ มิช-พาร์ เท่ นเคียรเช่ นเมือง

คํา

พักตากอากาศเล็กกๆทางใต้
ๆทางใต้ของมิวนิ ค ตังอยูก่ ลาง
ลางเทื
เทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุ บเขาของเยอรมันใต้ บ้านเมือง
สวยแบบบาวาเรี ยแท้ ตามผนังของตึกต่าง ๆ ยังเป็ นรู ปเขียนเรื องราวใ
องราวในคริ
นคริ สต์ศาสนาทีน่าชมยิงเป็ นทีนิยมของ
นักท่องเทียวทังในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยังเป็ นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตนําแข็ง และลู่แข่งสกี
โอลิมปิ ก
รั บประทานอาหารคําที ภัตตาคาร
นําเข้าทีพัก ณ Mercure Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันทีสาม การ์ มิช-พาร์ เท่นเคียร์ เช่ น–ยอดเขาซุ
ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ –มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพาซ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั
กนันนํา ท่า นออกเดิ น ทางไปยัง เมื อ งไอบ์ เ ซ่ เพือนํา ท่า นขึ นรถไฟขึ นไปยั
ไปยัง ยอดเขา
ยอด
ซุกสปิ ตเซ่ (Zugspitze) เป็ นยอดเขา
นยอดเขา ทีสู งทีสุ ดในเยอรมัน (Top of Germany) อิสระให้ท่าน
สัมผัสกับลานหิ มะ และธารนําแข็ง จากนันนําท่านนขึนกระเช้ าต่ อไปยังจุดสู งสุ ดของยอด
เขาซุ กสปิ ตเซ่ ณ ระดับความสู ง 2,970 เมตร จากระดับนําทะเล ในแต่ละปี จะมีนกั ท่อง
เทียวมาทีนี ราว 500,000 คน
เทียง
บริการอาหารกลางวั
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิ
นครมิวนิคเป็ นเมืองทีใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจาก
รองจากเบอร์ ลินและฮัมบูร์ก) และ
เป็ นนหนึ
หนึงในเมืองมังคังทีสุ ดของยุโรปเมืองตังอยูบ่ นนแม่นาอี
ํ ซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์
) นําท่านชมจั ตุรัสมาเรี ยนพาซ ย่านใจกลางเมื องเก่ าของมิ วนิ ค ทีตังของศาลาว่า
การเมื อ งเก่ าที งดงามด้วยศิล ปะ
ปะโกธิ ค และวิหารแม่พ ระ โบสถ์ใหญ่ ทีมี โดมเป็ น
รู ปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื อสิ นค้า ณ ย่านถ
นถนนคนเดิน ซึ งจะ
มีห้างสรรพสิ นค้ามากมายหลายแห่ ง
คํา
รั บประทานอาหารคําที ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู ขาหมูเยอรมัน+เบียร์
นําเข้าทีพัก ณ Mercure Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันทีสี
เช้ า

มิวนิค–ซาลส์ เบิร์ก–ฮัลสตัท–เชสกี
เชสกี ครุมลอฟ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันนําท่านออกเดิ
ออกเดินทางไปยังเมือง ซาลสเบิร์ก เป็ นเมืองทีใหญ่ทีสุ ดลําดับที 4 ในประเทศออสเตรี
ใน
ย และเป็ นเมือง
หลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์ กและ
และสถาปัตยกรรมบาโรกเป็
เป็ นหนึงในใจกลางเมืองทีถูกดูแลรักษา
อย่างดีทีสุ ดในกลุ่มประเทศทีพูดภาษาเยอรมันด้วยกัน และได้รับการยูเนสโกขึขึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
น
ในปี พ.ศ.
2540 ซาลซ์เบิร์กเป็ นทีจดจํากันในฐานะทีตังอยูบ่ นนเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่ง
มนเสน่ห์ของเสี ยงดนตรี และเป็ นบ้านเกิดของศิลปิ นเอก ของโลก
ของโลกโวฟกัง
อมาดิอุส โมสาร์ ท ถึงซาลส์ เบิร์กให้ท่านนได้ถ่ายรู ปภายในสวนมิราเบล ทีเคย
ใช้เป็ นทีถ่ายทําภาพยนตร์ เรื อง The Sound of Music จากนันนําท่านเดินข้าม
สะพานข้ามแม่นาซาลซาค
ํ
ไปยังย่านถนนคนเดิน นําท่านไป
นไปถ่ ายรูปบ้านโม
สาร์ ทจากด้านนอก จากนันให้ท่านอิสระเลือกซือสิ นค้าของทีระลึกของฝาก

เทียง
บ่าย

คํา

วันทีห้ า
เช้ า

เทียง
บ่าย

บริการอาหารกลางวั
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ ททั ท์ เมืองได้ชือว่าตังอยูร่ ิ มทะเลสาบทีสวย
ทีสุ ดในโลก
นโลก จนได้รับการขึนทะเบียนเป็ นนมรดกโลกฮัลล์ททั ท์ เป็ นเมือง
ท่องเทียวเล็กๆ ทีตังอยูท่ างฝังตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ททั ท์ (Lake
Hallstatt) หรื อ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คมั เมอร์ กุท (Salzkammergut
Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ ทีสําคัญมากแห่ งหนึงของประเทศออสเตรี ยอิสระให้
ร
ท่านเดินชมบรรยากาศตามอัธยาศัย หรื อท่านสามารถเข้าไปพิสูจน์ความกล้าที ไบน์เอาส์ หรื อ โบน์เฮาส์ ซึ งเป็ น
อาคารขนาดเล็กทีแยกตัวออกจากคริ สตจักรภายในเป็ นทีเก็บหัวกะโหลก
มากกว่า 1,200 กะโหลกส่ วนใหญ่เป็ นคนทีเสี ยชีวิตในศตวรรษที 18-19
จากนันนําท่านออกเดินทางสู่ เเมืมืองมรดกโลก
เชสกีครุมลอฟประเทศ
สาธารณรัฐเชคเป็
เป็ นเมืองเก่าที แสนสวย และโรแมนติกตังอยูใ่ นวงล้อมของ
แม่นาวั
ํ ตตาว่ามีปราสาทครุ มลอฟซึ งเป็ นปราสาทที
นปราสาททีมีการเปลียนมือกัน
ครอบครองจากหลายราชวงศ์ ในยุคกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวาเซนเบิร์ก เอกเก้นเบิร์ก
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษสุ ดกับ เมนูปลาเทร้ า
นําเข้าทีพัก ณ The Old Inn Hotel หรื อระดับเดียวกัน
เชสกีครุ มลอฟ–ปราค–มหวิ
มหวิหารเซนต์ วติ ุส–สะพานชาลส์ –หอนาฬิ กา ดาราศาสตร์ –จั
– ตุรัสเมืองเก่ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําคณะเดินชมบริ เวณจุดชมวิวบริ เวณระเบียงของ
งของปราสาทครุมลอฟมร
ดกโลก ซึ งถูกสร้างขึนเมือปี ค..ศ.1250เป็ นปราสาททีใหญ่เป็ นอันดับ 2
รองจากปราสาทปราก
าก อยูบ่ นเนินเขาอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ภายใน
ปราสาทแห่งนีประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 40 ห้อง ลานปราสาท 5
แห่ งและอุทยานอีก 1 แห่งทีตังตระหง่านอยูบ่ นเนิ นเขาชมทัศนียภาพของ
ตัวเมืองจากลานหน้าอุทยานบ้านเรื อนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสี ส้มเรี ยงรายกันเป็ นกระจุกๆเหมือนบ้านตุ๊กตาที
สวยงามจากนั
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปราคเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค
บริการอาหารกลางวั
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเข้าชมเขตปราสาทแห่ งปราคซึซึงงในยุคกลางทีใหญ่ทีสุ ด และถือว่าเป็ นที
ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่งเชค กษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์แฮบ
ฮบบิร์ก พระนางมาเรี ยเทเร
ซ่า แห่งอาณาจักรออสเตรี ย ชม วิหารเซนต์วติ ุส จากด้านนอก ซึงเป็ นมหา
วิหารสไตล์ โกธิ คทีใหญ่ทีสุ ดของเชค
ของเชคตังชือเทิดทูนให้กบั เซนต์วิตุส ปั จจุบนั
ปราสาทปราคยังเป็ นทําเนียบทีทําการของประธานาธิ บดีของสาธารณรัฐเชค
อีกด้วย และให้ท่านได้บนั ทึกภาพกรุ งปราคทังเมือง ณ จุดชมวิวจากนันนํา
ท่านออกเดินทางสู
งสู่ กรุ งปราค เมืองหลวงของประเทศ
งหลวงของประเทศสาธารรรัฐเชค จากนันนํา
ท่านไปยังยังสะพานชาลส์ ซึงสะพานนีจะนําท่านข้ามไปยังย่าน Old Townนํา
ท่านชมย่าน Old Town เขตเมืมืองเก่าของกรุ งปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์

คํา

วันทีหก
เช้ า

เทียง
บ่าย

คํา

อนุ สาวรี ยยยานฮุ
์ านฮุส ซึงอดีตเคยเป็ นอธิ การบดีของมหาวิทยาลัย ชาลส์ ในยุคของกษัตริ ย ์ ที 4จากนันให้ท่านอิสระเลื อก
ซื อสิ นค้า ของทีระลึกประจําถินได้ ณ เขตเมืองเก่า สิ นค้าทีขึนชือของทีนี คือ เครื องแก้วโบฮีเมีย
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนูขนชื
ึ อ เป็ ดโบฮีเมียน
นําเข้าทีพัก ณ Barcelo Hotel หรื อระดับเดียวกัน

ปราค–บราติสลาว่า–บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่ า นคร
นครหลวงของประเทศสโลวาเกี
หลวงของประเทศสโลวาเกีย และเป็ นเมืองทีใหญ่ทีสุ ดของประเทศ บราติสลาวา
ตังอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของสโลวาเกี ยบน 2 ฝังของแม่นาดานู
ํ บ มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรี ยและประเทศ
ฮังการี จึงเป็ นเมืองหลวงแห่ งเดี ยวในโลกทีมีอาณาเขตติ ดต่อกับ 2 ประเทศ เมืองนี และเวียนนายังเป็ นเมืองหลวง 2
แห่ งทีตังอยูใ่ กล้กนั มากทีสุ ดในยุโรป โดยตังอยูห่ ่างกันไม่ถึง 60 กิโลเมตรบราติสลาวาเป็ นศูนย์กลางทางการปกครอง
วัฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ ของสโลวาเกี ย เป็ นที ตังของทํา เนี ย บประธานาธิ บ ดี
รัฐสภา และหน่ วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็ นทีตังของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์
โรงละคร หอศิลป์ และสถาบันอืน ๆ ทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
การศึ กษา รวมทังสํานักงานใหญ่ ของสถาบัน ทางธุ รกิ จ และการเงิ นขนาดใหญ่
ของสโลวาเกียจํานวนมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านชมเมืองเก่ า ชมประตูไมเคิล จัตุรัสเมืองเก่ า ทีว่าการเมือง โรงละครโบสถ์ เซนต์ มาร์ ติน อันเป็ นสั ญลักษณ์ เมือ
งบราติสลาวาได้เวลานัดหมายนํนําท่านออกเดินทางสู ◌่ กรุงบูดาเปสต์ นาํ ท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ สถานทีแห่ งนีเป็ นลาน
โล่งกว้างขนาดใหญ่ ทีมีอนุสาวรี ยแ์ ห่งสหัสวรรษ ตังตระหง่านอยูกลางลานฮี
ก่ ลางลานฮีโร่ แควร์ อนุสาวรี ยแ์ ห่ งนีสร้างขึนเพือ
เฉลิมฉลองการก่อตังอาณาจั
าณาจักรฮังการี ครบรอบ 1,000 ปี เสาสู งตระหง่านของอนุ
อนุสาวรี ย ์ เป็ นนทีทีตังของรู ปหล่อเทวทูต
กาเบรี ยล อันเป็ นสัญลักกษณ์
ษณ์ ของคริ สตจักรโร
รโรมันคาทอลิกทีเป็ นดังหลักของอาณาจักรฮังการี
ก รอบเสาสู งเป็ นทีตังของ
รู ปหล่อผูน้ าํ ของชนเผ่าทัง 7 ทีร่ วมกันก่อตังอาณ
งอาณาจักรฮังการี ขึนเมือริ ศตวรรษที 9
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ลิมลองซุ ปกูราซ เข้ มข้ นทีมีสีแดงสดของพริ
แดงสดของพริกปาปริก้า
นําเข้าทีพัก ณMercure
Mercure Buda Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันทีเจ็ด บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิ ชเชอร์ แมน บาสเตียนน–ล่องแม่ นําดานูบ– เวียนนา
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึนไปยัง คาสเซิลฮิลล์ ถ่ถ่ายรู ปเป็ นทีระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริ ย ์ และ
โบราณสถาน ซึงยังมีร่อองรอยบ่
งรอยบ่งบอกถึงความเจ
ความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต ชม ป้อมปราการฟิ ชเชอร์ แมนบาส เตียน ทีสะท้อน
ประวัติศาสตร์ การสร้างชาติฮงั กาเรี ยน สร้างขึนเพือระลึกถึงความกล้าหาญ
ของชาวประมง ผูเ้ สี ยสละชี
ละชีวติ ปกป้ องบ้านเมืองในตอนทีถูกพวกมองโกลรุ ก
รานในปี ค.ศ. 1241-1242 ซึ งสร้างขึนตังแต่ปี ค.ศ. 1905 เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์
รอบเมืองทีสวยทีสุ ด สามารถชมความงามของแม่นาดานู
ํ บได้แบบพาโนราม่า

มองเห็นสะพานโซ่
และอาคารรั
าคารรัฐสภาฮังการี ริ มแม่นาดานู
ํ บทีงดงามตรึ
ตรึ งตา
ประทับใจกับการที
กา ได้มาเยือน
“บูดาเปสต์ ” นครหลวงอันงดงามแห่งสสาธารณรัฐฮังการี บริ เวณนียังเป็ นทีตังของ โบสถ์ แมทเทียส เป็ นโบสถ์ใหญ่
เก่าแก่อายุ 700 ปี ทีได้รับขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก โบถส์แห่งนีตังชือตามพระนามของกษั
นามของกษัตริ ยแ์ มทเทียส กษัตริ ยผ์ ู ้
ยิงใหญ่แห่ งฮังการี เมืออดีตโบสถ์แห่งนี เคยเป็ นสถานทีประกอบพระราชพิ
พระราชพิธีเถลิงราชสมบั
ราชสม ติของกษัตริ ยแ์ ห่ งฮังการี
แต่ในช่วงทีฮังการี ถูกกรุรุ กรานจากกองทัพเติร์ก สมบัติส่วนใหญ่ถูกขนออกไปและถู
นออกไปและถูกเปลียนสภาพให้
ยนส
เป็ นมัสยิส หลัก
ของเมืองภายใต้การปกครองของตุ
รองของตุรกีในนปี ค.ศ. 1541 และในช่วงสงครามขับไล่กองทั
กองทัพเติร์ก โบสถ์แมนเที
ม ยสได้รับ
ความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก
มาก กระทังเมือสงคร
อสงครามสงบลงจึงมีการบูรณะโบสถ์แมทเที
แมทเทียสให้กลับมายิงใหญ่และงดงาม
ดังเดิม มีหลังคาสลับสี อนั สวยงามตามสไตล์นีโอ-โกธิ ก ส่ วนด้านโบสถ์ประดับประดาไปด้วย
ภาพเขียนสี และกระจกสี
ละกระจกสี ทีบอกเล่าเเรื องราวทางศาสนาทีแสนงดงาม และยังมี อนุสาวรีย์ของ
พระเจ้ าสตีเฟ่ นที 1ปฐมกษั
ปฐมกษัตริ ยข์ องชาวแมก
องชาวแมกย่าร์ ตังเด่นเป็ นสง่าให้
าให้ได้ชมกันเป็ นอนุสาวรี ยพ์ ระ
บรมรู ปทรงม้าผลงานประติติมากรรมทีงดงามของศ
งดงามของศตวรรษที11เพลิดเพลินกับการเลือกซือสิ นค้า
พืนเมืองและของทีระลึกตามอัธยาศัยเพือนําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเพือลงเรื อ แม่ นําดานู บแม่นาํ
สายโรแมนติก มนต์เสน่หห์์ไม่เสื อม
อมคลาย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติตลอดจนอาคาร
ดจนอาคาร
บ้านเรื อน และความเป็ นอยูข่ องผูค้ นสองฟากฝังแม่นาดานู
ํ บ ณ กรุงบูดาเปสต์ โดยเฉพาะ
อาคารรัฐสภาฮังการี ถือว่าสัญลักษณ์ของฮังกา
การี อาคารรัฐสภาตังโดดเด่
ดเด่นอยูร่ ิ มแม่นาดานู
าดา
ํ บบนฝังเปสต์ เป็ นอาคาร
รัฐสภาทีชาวฮังกาเรี ยนภูมิใจว่าเป็ นอาคาร
อาคารรัฐสภาทีสวยทีสุ ดในโลก
โลก
เพราะตัวอาคารมีความสวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิ
โกธิกทีดูคลาสสิ คด้วย หลังคาสี แดง อาคารรัฐสภาแห่
ฐสภาแห่งนี เริ มสร้างเมือปี ค.ศ. 1885 และใช้
เวลากว่า 20 ปี กว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ โดยรู ปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน สหราช
อาณาจักร
เทียง
บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนันนําท่านออกเดินทางสู่ กกรุรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย และในอดีตเป็ นศูนย์กลางอํานาจของ
อาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรี ยน เมืองแห่งดิ นแดนในฝั นของนักท่องเทียวอีกมากมายทีต่างพากันมาเยือนดินแดนอัน
แสนโรแมนติคเป็ นศูนย์กลางทังเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.66 ล้านคน มีแม่นาดานู
ํ บไหลผ่าน
เวียนนายังเป็ นทีตังของหน่วยงานใน
ยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC)
คํา
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(พิพิเศษ
ศษกับเมนู ซีโครงหมูย่างเวียนนา)
นําเข้าทีพัก ณ Art Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันทีแปด เวียนนา–พระราชวั
พระราชวังเชริ นน์ บรุ นน์ –ช้ อปปิ งถนน คาร์ ทเนอร์ –กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเข้าชมภายในพระราชวั
พระราชวังเชริ นน์ บรุ นน์ พระราชวังฤดู ร้อน
แห่ งราชวงศ์ฮบั สเบิร์กทีมีความสวยงามและยิงใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดใน
ยุโรปทีมีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรู ปแบบทัง บารอค
บารอค, รอคโคโค
หรื อศิลลปะประยุ
ปะประยุกต์จากทางเอเซี ย ชมเมืองงเวียนนา เมืองแห่ งดินแดนในฝั น
ของนักท่องเทียวอีกมากมายทีต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค

22.40น.
วันทีเก้ า
19.00 น.

นําท่านผ่านชมความงามของอาคารสําคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่ า จากนันนําท่านไปยังร้ านค้าปลอด
ภาษีซึงจะมีสินค้าแบนด์เนมต่างๆ หลากหลายประเภท และหลากหลายีห้อ อาทิเครื องแก้วชวาลอฟสกี นาฬิกาสวิส
กระเป๋ า ฯลฯจากนันนําท่านเดิ นช้อปปิ งย่านใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ ทเนอร์ สตราเซ่ ทีมีร้านค้านานาชนิ ด
ของแบรนด์เ นมชื อดัง หลากหลายยีห้อ และยัง เป็ นทีตังของ วิหารเซนต์ สตีฟาน ซึ งเป็ นวิหารศักดิ สิ ทธิ ของกรุ ง
เวียนนาจากนันนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกรุ งเวียนนา เพือเตรี ยมเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
คณะออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวยส์เทียวบินที QR 186/ QR 832แวะเปลียนเครื องที
สนามบินโดฮา
กรุ งเทพมหานคร
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้วยความสวัสดี
ขอบคุณท่านทีใช้ บริการ
เยอรมนี เ ชคสโลวาเกี ย ฮั ง การี อ อสเตรี ย 9 วั น

QATAR AIRWAYS
อัตราค่าบริการ

6 – 14 เม.ย. (วันจักรี + วันสงกรานต์ )
7 –15 เม.ย. (วันสงกรานต์)
9 – 17 เม.ย. (วันสงกรานต์)
13 – 21 เม.ย. (วันสงกรานต์ )
27 เม.ย. – 5 พ.ค.(วันแรงงาน)
18 – 26 พ.ค. (วันวิสาขบูชา)
15 – 23 มิ.ย.
14 – 22 ก.ย.
21 – 29 ก.ย.
28 ก.ย. – 6 ต.ค.
5 – 13 ต.ค.
12 – 20 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)
19 – 27 ต.ค. (วันปิ ยมหาราช)
22 – 30 ต.ค.(วันปิ ยมหาราช)
26 ต.ค. – 3 พ.ย.

พักห้องคู่

พักเดียว
จ่ายเพิม

68,555
68,555
68,555
68,555
68,555
62,555
62,555
62,555
62,555
62,555
62,555
62,555
62,555
62,555
62,555

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

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลียนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนํามันและภาษีสนามบินเพิมเติม **
*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํากว่า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นการตกแต่ งเพือการโฆษณาเท่านัน **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิในการยกเลิกหรื อเปลียนแปลงราคากรณีผ้ รู ่ วม เดินทางน้ อยกว่ า 20 ท่าน***
สํ าหรั บท่ านทีเป็ นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ ทานหมู , ไม่ ทานเนื อ , ไม่ ทานไก่ , ไม่ ทานปลา โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 2
สั ปดาห์
* ในกรณีเลือนการเดินทางกลับท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทําการยืนวีซ่า ซึงจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลือนตัว และเอกสารเพิมเติม เช่ นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมทีอยู่ต่อ
อัตรานีรวม
1) ค่าตัวเครื องบิน (ECONOMY CLASS) ทีระบุวนั เดินทางไปและกลับพร้ อมคณะ (นําหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋ าถือขึนเครื องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่ อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12
ชัวโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมทีระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศ
เนืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับช่ วงงาน
เทศกาล งานแฟร์ หรื อการประชุมต่ างๆ อันเป็ นผลทําให้ ต้องมีการเปลียนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมือทีระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานทีและการแสดงทุกแห่ งทีระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเทียวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่ คืนค่ าธรรมเนียมยืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่ านหรื อไม่ )
9) ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงือนไขกรมธรรม์)เท่านันท่านใดต้องการซื อประกันสุ ขภาพเพิมเติมโปรดติดต่ อบริษัททัวร์
อัตรานีไม่ รวม
1) ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื องดืมสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่านําหนักส่ วนทีเกิน 30 กิโลกรัม และมีจาํ นวนมากกว่า 2 ชิน (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ 20 ยูโรต่ อท่าน
6) ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร)
***กรุณาพิจารณาเงือนไขต่ างๆ และเงือนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริ ษัท ก่อนท่ านทําการจองทัวร์ ***

เงือนไขการสํ ารองทีนัง
 กรุ ณาจองล่ วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดิ นทาง พร้ อมชําระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้ นช่ วงเทศกาลคริ สต์ มาส /
เทศกาลปี ใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจําท่านละ 40,000 บาท
 ส่ วนทีเหลือชํ าระทันทีหรื อก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 15 วันไม่ ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ ออกก็ตาม มิฉะนันจะถือว่ า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้ง ล่วงหน้า 50 วันก่อนเดิ นทาง มิฉะนันทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้ นช่ วงเทศกาลคริสต์ มาส / เทศกาลปี ใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจําท่านละ 40,000 บาท
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิ กกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิ น 10 วัน เนื องจากมีค่าใช้จ่ายในการดํา เนิ นการทีได้ชาํ ระไปแล้วจํานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการไม่คืนเงินทังหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
 ทางบริ ษทั จะทําการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผสู ้ ํารองทีนังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตัวเครี องบิน , ห้องพักทีคอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 ในการยืนวีซ่า ท่านจะต้ องเดินทางมายืนวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือมาสแกรนลายนิวมือ
โดยมีเจ้ าหน้ าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆทีใช้ ในการยืนวีซ่าท่ องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านทีมี
ความประสงค์จะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีสถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านัน มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่านยืนไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริ งทีเกิดขึนดังต่ อไปนี
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทังสิ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่า ค่ าดําเนินการและ ค่ าบริการ 4,500 บาท
- ค่ าตัวเครื องบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึ งตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวเครื องบิน
ถ้ าออกตัวมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนืองจากบริ ษทั จองตัวเป็ นตัวกรุ๊ ปซึ งตัวกรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที

หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิในการยึดค่าใช้ จ่ายทังหมด 100%ไม่
ว่ากรณีใดๆทังสิ น
 ในกรณีทีทางบริ ษัทขอเอกสารเพิมเติมแต่ ท่านไม่ ส่งเอกสารตามทีขอมาให้ ทางบริษัท / เอกสารไม่ ของท่ านไม่
น่ า เชื อถื อ / มีก ารปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ ทั น เวลานั ด หมายตามทีสถานทู ต กํา หนด (มาสาย) / ไม่ รั บ
โทรศั พท์ สถานทูต / การใช้ คําพูดไม่ สุภาพกับสถานทูต และส่ งผลทําให้ วีซ่าไม่ ผ่านการพิจารณาจากสถานฑู ต
ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิไม่ คืนเงินให้ ท่าน
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมื องทังที กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศทีบริ ษ ทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมดไม่
ั
วา่ กรณี ใด ๆ

 ทางบริ ษัทเริ มต้ น และจบ การบริ การ ทีสนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัวเครื องบิ น หรื อพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนันท่ านควรจะให้ กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่ อนทีจะสํ ารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทําให้ไม่สามารถกิน-เทียวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ ทีระบุ
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการทีจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทังสิ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยทีเกิดขึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทังสิ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซึงผลประโยชน์สูงสุ ดทีลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลียนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจ้งล่ วงหน้า และสงวนสิ ท ธิ ที จะเปลี ยนแปลงรายการท่องเทียวในกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นสุ ด วิสั ย โดยจะพยายามให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะเปลียนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก่ บั การเปลียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานทีท่องเทียวทีมีคิวยาวจนทําให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบในส่ วนทีเป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทังหมด อาทิเช่ น พาสปอร์ ต,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทําการ และต้ องมาแสดงตนทีสถานฑูต)
1.หนังสื อเดินทางทีเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึนไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้ องมีหน้ าว่างเหลือ
สํ าหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า
2.รู ปถ่ายปัจจุบันหน้ าตรง กว้าง 3.5 ซม. สู ง 4.5 ซม.(รูปหน้ าใหญ่ ) จํานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พืนฉากหลังสี ขาวเท่ านัน อายุรูปไม่เกิน
6 เดือน เหมือนกันทัง 2 รู ป) และกรุ ณาเขียนชือ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรู ปห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ หรื อ บิกอายในการ
ถ่ายรู ป / ห้ามใส่ เครื องประดับในการถ่ายรู ป
3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปลียนชือหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิมเติมกรณี อืน ๆ
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สําเนาสู ติบตั ร (สําหรับเด็กตํากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืนเอกสารเพิมเติมดังนี
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอืน บิดามารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านัน และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันทียืนวีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านันและให้ระบุวา่
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชือบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันทียืนวีซ่าด้วย)

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านันและให้ระบุวา่
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชือมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันทียืนวีซ่าด้วย)
7.4 กรณีพอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชี วติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพือเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสําเนาพาสปอร์ ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ นั
เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทังบันทึกการหย่าซึ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ืน จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ นั เช่ น หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้ อมแนบหลักฐานของบิดา
หรื อมารดาหรื อผูท้ ีเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ นั
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านัน**จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศทีเดินทาง ( ตัวจริ งอายุไม่เกิ น 1 เดือน )
8.1 กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ทีมีรายชื อผูป้ ระกอบกิจการ ( สําเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ทีมีชือผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า ( สําเนา)
8.3 กรณีทีเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุชือ-นามสกุล , ตําแหน่ง , วัน/เดือน/ปี ทีเริ มทํางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ด้วย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1
เดือน )
8.4 กรณีทีเป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่ วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน( ใส่ ปี เป็ น ค.ศ. เท่านนัน ห้ามใส่ ปี
เป็ น พ.ศ.)( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
8.6 กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานันว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุชนปี
ั ทีศึกษา พิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านัน / พร้อมสําเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา ( ตัวจริ งอายุไม่เกิ น 1 เดือน )
8.7 กรณีเป็ นแม่คา้ , ทําธุ รกิจส่ วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทังแนบรู ปถ่าย
สถานทีทํางานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์ เท่านัน)
9.1 สํ าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรั พย์เท่านันพร้ อมนําเล่ มจริงมาแสดงวันทียืนวีซ่า
 กรณี เงิ นฝากออมทรัพย์(ยอดเงิ นในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้องมีไม่ตากว่
ํ า 100,000 บาท ต่อการยืนวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการ
เข้าออกของเงิ นสมําเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครังเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืนวีซ่าเด็ดขาด!!)
 การปรับสมุดบัญชี ธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึ งเดื อนปั จจุ บน
ั และ ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน
**ถ้าในสมุดบัญชีธนาคารการเงินไม่ได้อพั เดททุกเดือนรบกวนให้ขอสเตทเม้นจากธนาคาร(ขอสเตทเม้นเป็ นภาษาไทย)**

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวันในทุกกรณี ******

10. ในกรณีทีมีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิมเติมดังนี
10.1 จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณี เป็ นสามี
ภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 เขียนจดหมาย decareเป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด

กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
่ า้ นเดียวกัน
 กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทังของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทังสองต้องอยูบ
10.2 กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ทีจะใช้ยนวี
ื ซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้ อมทังใน หนังสื อ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชือผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จา่ ยด้วย(ขอเป็ นภาษาอังกฤษ) ต้องมี
อายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีได้คิวยืนวีซ่า พร้อมทังต้องระบุ จํานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสื อรับรองด้วย เช่นท่านได้คิว
ยืนวีซ่าวันที 18 กันยายน 2557 หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคารทีใช้ในการยืนวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที 4 กันยายน
2557 หรื อ หลังจากนันเท่านัน จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถาน
ฑูต) โดยไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศทีเดินทาง (ชื อในหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)
จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ ต วันทีขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาํ สําเนาหน้าพาสปอร์ ตไปด้วย
เพือไม่ให้ผดิ พลาดในการออกเอกสาร)
11. กรณีผทู ้ ีกําลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืนขอวีซ่า ณ ประเทศทีท่านกําลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยืนขอวีซ่าทีได้กล่าวมานี เป็ นเพียงข้อเบืองต้นทีทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําขึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า


***** สํ าหรับคนทีจะใช้ เล่ มไปทีอืนก่อน สถานทูตจะไม่ ให้ ดงึ เล่ มไม่ ว่ากรณีใด ๆ *****

