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กำหนดกำรเดินทำง ปี2563
เดือนมกรำคม : 11 – 19 ม.ค. // 18 – 26 ม.ค. // 25 ม.ค. – 2 ก.พ.
เดือนกุมภำพันธ์ : 1 – 9 ก.พ. (วันมำฆบูชำ) // 8 – 16 ก.พ. (วันมำฆบูชำ) // 15 – 23 ก.พ. // 29 ก.พ. – 8 มี.ค.
เดือนมีนำคม : 7 – 15 มี.ค. // 14 – 22 มี.ค. // 21 – 29 มี.ค. // 28 มี.ค. – 5 เม.ย.
เดือนเมษำยน : 9 – 17 เม.ย. (วันสงกรำนต์) // 10 – 18 เม.ย. (วันสงกรำนต์) // 11 – 19 เม.ย. (วันสงกรำนต์) //
12 – 20 เม.ย. (วันสงกรำนต์) // 25 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงำน)
เดือนพฤษภำคม : 16 – 24 พ.ค. // 30 พ.ค. – 7 มิ.ย. (วันเฉลิมฯพระรำชินี)
เดือนมิถุนำยน : 13 – 21 มิ.ย. // 20 – 28 มิ.ย.
วันแรก
กรุงเทพฯ – มิวนิค
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 คาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สำยกำรบิน
กำตำร์ แอร์เวยส์ (QR) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทาง
20.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ QR833 / QR059 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา ประเทศ กาตาร์
วันที่สอง มิวนิค – ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ – กำร์มิช – พำร์เท่นเคียร์เช่น
06.55 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวำน
เกำ (Hohenschwangau)เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผ่านเส้นทาง
สายที่มีทิวทัศน์อันสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง นาท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ
ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก ( หำกช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุด
ให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยว เนื่องด้วยเพื่อควำมปลอดภัยทำงบริษัทฯ จะนำคณะเดินขึ้น-ลง ปรำสำท เนื่องจำกเวลำ
หิมะตกทำงจะลื่นและอันตรำย ) นาเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานส
ไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาท
ของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว พระเจ้าลุดวิกทรงเป็น
บุคคลที่มีลักษณะนิสัยที่ลึกลับเป็นปริศนา
(eccentric)
และผู้ที่
สิ้นพระชนม์ในสถานะการณ์ที่ค่อนข้างมีเงื่อนงา สุขภาพจิตของพระองค์
ในบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เป็นที่ยืนยัน
ได้แน่นอน
แต่สิ่งที่ทรงทิ้งไว้เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลังคืองานทาง
สถาปัตยกรรมที่ทรงก่อสร้างที่รวมทั้งวังและปราสาทใหญ่โตที่ทั้งหรูหรา
โอ่อ่าและเต็มไปด้วยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซึ่งเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงเป็น
ที่รู้จักกันทั่วโลก และทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ริชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนักเขียนดนตรีโอเปร่าคนสาคัญของเยอรมนีชมความ
วิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยกำรออกแบบของ คริสเตียน แยงค์
เที่ยง
รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ ภัตตำคำร
บ่าย
จากนั้นนาคณะเดินลงจากปราสาท อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทาง
สู่เมืองกำร์มิช-พำร์เท่นเคียรเช่น เมืองพักตากอากาศเล็กๆทางใต้ของมิวนิค
ตั้งอยู่กลางเทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต้ บ้านเมือง
สวยแบบบาวาเรียแท้ ตามผนังของตึกต่าง ๆ ยังเป็นรูปเขียนเรื่องราวในคริสต์
ศาสนาที่น่าชมยิ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยัง
เป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตน้าแข็ง และลู่แข่งสกี
โอลิมปิก
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำที่ ภัตตำคำร
นำเข้ำที่พัก ณ Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สำม กำร์มิช-พำร์เท่นเคียร์เช่น – ยอดเขำซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมำเรียนพำซ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยังเมืองไอบ์เซ่ เพื่อนาท่านขึ้นรถไฟขึ้นไปยังยอดเขำซุกสปิต
เซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขา ที่สูงที่สุดในเยอรมัน (Top of Germany) อิสระให้ท่านสัมผัส
กับลานหิมะ และธารน้าแข็ง จากนั้นนาท่านขึ้นกระเช้ำ ต่อไปยังจุดสูงสุดของยอดเขำ
ซุกสปิตเซ่ ณ ระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับน้าทะเล ในแต่ละปีจะมีนักท่องเทียว
มาที่นี่ ราว 500,000 คน
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บนยอดเขำ
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รอง
จากเบอร์ ลิน และฮัมบูร์ ก ) และเป็ นหนึ่ งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโ รปเมืองตั้งอยู่บน
แม่น้าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์ นาท่านชม จัตุรัสมำเรียนพำซ ย่านใจกลางเมือง
เก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่
พระ โบสถ์ใหญ่ที่มีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ณ
ย่านถนนคนเดิน ซึ่งจะมีห้างสรรพสินค้ามากมายหลายแห่ง
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำที่ ภัตตำคำร พิเศษกับเมนูขำหมูเยอรมัน+เบียร์
นำเข้ำที่พัก ณ Holiday Inn Munich หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่
เช้ำ

เที่ยง
บ่าย

มิวนิค – ซำลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยังเมือง ซำลสเบิร์ก เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลาดับที่ 4 ในประเทศออสเตรีย และเป็นเมือง
หลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษา
อย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน และได้รับการยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ.
2540 ซาลซ์เบิร์กเป็นที่จดจากันในฐานะที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่งมน
เสน่ห์ของเสียงดนตรี และเป็นบ้านเกิดของศิลปินเอก ของโลก โวฟกัง อมาดิอุส
โมสาร์ท ถึงซาลส์เบิร์กให้ท่านได้ถ่ายรูปภายใน สวนมิรำเบล ที่เคยใช้เป็นที่ถ่าย
ทาภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music จากนั้นนาท่านเดินข้ามสะพานข้าม
แม่น้าซาลซาค ไปยังย่านถนนคนเดิน นาท่านไปถ่ำยรูปบ้ำนโมสำร์ท จากด้าน
นอก จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกของฝาก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวย
ที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ฮัลล์ทัทท์ เป็นเมือง
ท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ (Lake
Hallstatt) หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขต
ภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่
สาคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศตาม
อัธยาศัย หรือท่านสามารถเข้าไปพิสูจน์ความกล้าที่ ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์
ซึ่งเป็นอาคารขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากคริสตจักรภายในเป็นที่เก็บหัวกะโหลก
มากกว่า 1,200 กะโหลก ส่วนใหญ่เป็นคนที่เสียชีวิตในศตวรรษที่ 18-19
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก
เชสกี้ครุมลอฟประเทศ
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ค่ำ
วันที่ห้ำ
เช้ำ

เที่ยง
บ่าย

ค่ำ
วันที่หก
เช้ำ

สำธำรณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าที่แสนสวย และโรแมนติกตั้งอยู่ในวงล้อมของแม่น้าวัตตาว่ามีปราสาทครุมลอฟซึ่งเป็น
ปราสาทที่มีการเปลี่ยนมือกันครอบครองจากหลายราชวงศ์ ในยุคกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวาเซนเบิร์ก เอกเก้นเบิร์ก
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษสุดกับ เมนูปลำเทร้ำ
นำเข้ำที่พัก ณ Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรือระดับเดียวกัน
เชสกี้ครุมลอฟ – ปรำค – มหวิหำรเซนต์วิตุส – สะพำนชำลส์ – หอนำฬิกำ ดำรำศำสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาคณะเดินชมบริเวณจุดชมวิวบริเวณระเบียงของปรำสำทครุมลอฟ มรดกโลก ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250เป็น
ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปราก อยู่บนเนินเขาอายุ
เก่าแก่กว่า 700 ปี ภายในปราสาทแห่งนี้ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 40
ห้อง ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนิน
เขาชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยานบ้านเรือนหลังเล็กหลัง
น้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆเหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงาม
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปรำคเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาเข้าชมเขตปรำสำทแห่งปรำค ซึง่ ในยุคกลางที่ใหญ่ที่สุด และถือว่าเป็นที่
ประทับของกษัตริย์แห่งเชค กษัตริย์แห่งราชวงศ์แฮบบิร์ก พระนางมาเรีย เทเร
ซ่า แห่งอาณาจักรออสเตรีย ชม วิหำรเซนต์วิตุส จากด้านนอก ซึ่งเป็นมหา
วิหารสไตล์ โกธิคที่ใหญ่ที่สุดของเชคตั้งชื่อเทิดทูนให้กับเซนต์วิตุส ปัจจุบัน
ปราสาทปราคยังเป็นทาเนียบที่ทาการของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชคอีก
ด้วย และให้ท่านได้บันทึกภาพกรุงปราคทั้งเมือง ณ จุดชมวิวจากนั้นนาท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงปราค เมืองหลวงของประเทศสาธารรรัฐเชค จากนั้นนาท่าน
ไปยังยังสะพำนชำลส์ ซึ่งสะพานนี้จะนาท่านข้ามไปยังย่าน Old Town นาท่านชมย่ำน Old Town เขตเมืองเก่าของ
กรุงปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรีย์ยานฮุส ซึ่งอดีตเคยเป็น
อธิการบดีของมหาวิทยาลัย ชาลส์ ในยุคของกษัตริย์ ที่ 4 จากนั้นให้ท่านอิสระ
เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกประจาถิ่นได้ ณ เขตเมืองเก่า สินค้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่
คือ เครื่องแก้วโบฮีเมีย
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษกับเมนูขึ้นชื่อ เป็ดโบฮีเมี่ยน
นำเข้ำที่พัก ณ Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน
ปรำค – บรำติสลำว่ำ – เที่ยวชมเมืองบรำติสลำว่ำ – บูดำเปสต์
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
ออกเดินทางสู่ กรุงบรำติสลำว่ำ นครหลวงของประเทศสโลวาเกีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ บราติสลาวา
ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกียบน 2 ฝั่งของแม่น้าดานูบ มีอาณาเขตติดกับ
ประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับ 2 ประเทศ เมืองนี้และเวียนนายังเป็นเมืองหลวง 2 แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กันมาก
ที่สุดในยุโรป โดยตั้งอยู่ห่างกันไม่ถึง 60 กิโลเมตร บราติสลาวาเป็นศูนย์กลางทางการ
ปกครอง วั ฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ ของสโลวาเกี ย เป็ น ที่ ตั้ ง ของท าเนี ย บ
ประธานาธิบดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
พิพิธ ภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ และสถาบั นอื่น ๆ ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ วัฒ นธรรม และการศึกษา รวมทั้ง
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สานักงานใหญ่ของสถาบันทางธุรกิจและการเ งินขนาดใหญ่ของสโลวาเกียจานวนมาก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชมเมืองเก่ำ ชมประตูไมเคิล จัตุรัสเมืองเก่ำ ที่ว่ำกำรเมือง โรงละคร โบสถ์เซนต์มำร์ติน อันเป็นสัญลักษณ์
เมืองบรำติสลำวำ ได้เวลานัดหมายนาท่านออกเดินทางสู่ กรุงบูดำเปสต์
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร ลิ้มลองซุปกูรำซ เข้มข้นที่มีสีแดงสดของพริกปำปริก้ำ
นำเข้ำที่พัก ณ Park Inn By Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด บูดำเปสต์ – ป้อมปรำกำร ฟิชเชอร์แมนบำสเตียน – ล่องแม่น้ำดำนูบ – จตุรัสฮีโร่ – ซิตำเดลล่ำ – เวียนนำ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณชม
ป้อมปรำกำรฟิชเชอร์แมนบำ
สเตียน ที่สะท้อนประวัติศาสตร์การสร้างชาติฮังกาเรียน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง
ความกล้าหาญของชาวประมง ผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในตอนที่ถูกพวก
มองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-1242 ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 เป็นจุดชม
วิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่น้าดานูบได้แบบพา
โนราม่า มองเห็นสะพานโซ่ และอาคารรัฐสภาฮังการี่ริมแม่น้าดานูบที่งดงาม
ตรึงตา ประทับใจกับการที่ได้มาเยือน “บูดำเปสต์” นครหลวงอันงดงามแห่ง
สาธารณรัฐฮังการี บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์แมทเทียส เป็นโบสถ์ใหญ่
เก่าแก่อายุ 700 ปี ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โบถส์แห่งนี้ตั้งชื่อตามพระ
นามของกษัตริย์แมทเทียส กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งฮังการี เมื่ออดีตโบสถ์แห่งนี้เคย
เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบัติของกษัตริย์แห่งฮังการี
แต่
ในช่วงที่ฮังการีถูกรุกรานจากกองทัพเติร์ก สมบัติส่วนใหญ่ถูกขนออกไปและถูกเปลี่ยนสภาพให้
เป็นมัสยิส หลักของเมืองภายใต้การปกครองของตุรกีในปี ค.ศ. 1541 และในช่วงสงครามขับไล่
กองทัพเติร์ก โบสถ์แมนเทียสได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก กระทั่งเมื่อสงครามสงบลงจึงมี
การบูรณะโบสถ์แมทเทียสให้กลับมายิ่งใหญ่และงดงามดังเดิม มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตาม
สไตล์นีโอ-โกธิก ส่วนด้านโบสถ์ประดับประดาไปด้วยภาพเขียนสี และกระจกสีที่บอกเล่า
เรื่องราวทางศาสนาทีแ่ สนงดงาม และยังมี อนุสำวรีย์ของพระเจ้ำสตีเฟ่นที่ 1 ปฐมกษัตริย์ของ
ชาวแมกย่าร์ ตั้งเด่นเป็นสง่าให้ได้ชมกันเป็นอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า
ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่11 เพลิดเพลินกับการเลือก
ซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกตามอัธยาศัย เพื่อนำท่ำนเดินทำงสู่
ท่ำเรือเพื่อลงเรือ แม่น้ำดำนูบ แม่น้าสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อม
คลาย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติตลอดจนอาคารบ้านเรือน
และความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้าดานูบ ณ กรุงบูดำเปสต์
โดยเฉพาะ อำคำรรัฐสภำฮังกำรี ถือว่าสัญลักษณ์ของฮังการี อาคาร
รัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้าดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ยนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุด
ในโลก เพราะตัวอาคารมีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิกที่ดูคลาสสิคด้วย หลังคาสีแดง อาคารรัฐสภา
แห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1885 และใช้เวลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจาก
อาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน สหราชอาณาจักร จากนั้นนาท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่แห่งนี้เป็นลานโล่งกว้างขนาด
ใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่แควร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการ
ก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์ เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็น
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สัญลักษณ์ ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็นดั่งหลักของอาณาจักรฮังการี รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นาของชน
เผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการี่ขึ้นเมื่อริศตวรรษที่ 9
บริกำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง ป้อมปรำกำรซิดำเตลล่ำ บนเนินเขำ
Gellert Hill ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูง และสวยที่สุดของ กรุงบูดาเปสต์
ท่านจะได้สัมผัสกับวิวแบบพาโนรามาของกรุงบูดาเปสต์ จากนั้นนา
ท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
และในอดีตเป็นศูนย์กลางอานาจของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน
เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมา
เยือน ดินแดนอันแสนโรแมนติค เป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการ
ปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน มีแม่น้าดานูบไหลผ่าน เวียนนายังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานในสหประชาชาติ
หลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติ
หลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC)
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร (พิเศษกับเมนู ซี่โครงหมูย่ำงเวียนนำ)
นำเข้ำที่พัก ณ Eventhotel Pyramide หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด เวียนนำ – พระรำชวังเชรินน์บรุนน์ – ช้อปปิ้งถนน คำร์ทเนอร์ – กรุงเทพฯ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าท่า นเข้า ชมภายใน พระรำชวัง เชริ น น์ บรุ น น์ พระราชวั ง ฤดู ร้อ นแห่ ง
ราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรปที่มี
การตกแต่งห้องด้วยศิล ปะในหลายรูป แบบทั้ง บารอค, รอคโคโค หรือ
ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย จากนั้นนาท่านผ่านชมเมืองเวียนนา เมืองแห่ง
ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสน
โรแมนติค โดยที่จะผ่านชมความงามของอาคารสาคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา
โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการกรุงเวียนนา และนาท่านแวะถ่ายรรูปกับ อนุสำวรีย์ของสมเด็จพระ
นำงมำรียเทรเรซ่ำ จักรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักร ออสโตรฮังการี และนาท่านไปถ่ายรูป
ด้านหน้าพระรำชวัง ฮอปส์บูร์ก ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูหนาว และในปี 1938 อดอฟ ฮิตเลอร์
ผู้นานาซีเยอรมนี ได้เดินทางมายังพระราชวังแห่ งนี้เพื่อประกาศรวม ออสเตรีย ให้เป็นหนึ่ง
เดียวกับประเทศเยอรมนี
*** อิสระอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัยเพื่อสะดวก และให้เวลำกับกำรช้อปปิ้งสินค้ำต่ำงๆได้
อย่ำงเต็มที่**
จากนั้นนาท่านจากนั้นนาท่านเดินช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คำร์ทเนอร์สตรำเซ่
ที่มีร้านค้านานาชนิด ของแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายยี่ห้อ และยังเป็นที่ตั้งของ วิหำรเซนต์ สตี
ฟำน ซึ่งเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเวียนนา จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อเตรียมเดินทางกลับ
สู่กรุงเทพฯ
22.40 น. คณะออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ QR 186/ QR 832 แวะเปลี่ยนเครื่อง
ที่สนามบินโดฮา
วันที่เก้ำ
19.00 น.

กรุงเทพมหำนคร
คณะเดินทางกลับถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี
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ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร

อัตรำค่ำบริกำร
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 9 – 17 เม.ย. (วันสงกรำนต์)
วันที่ 10 – 18 เม.ย. (วันสงกรำนต์)
วันที่ 11 – 19 เม.ย. (วันสงกรำนต์)
วันที่ 12 – 20 เม.ย. (วันสงกรำนต์)
วันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงำน)
วันที่ 16 – 24 พ.ค.
วันที่ 30 พ.ค. – 7 มิ.ย. (วันเฉลิมฯพระรำชินี)
วันที่ 13 – 21 มิ.ย.
วันที่ 20 – 28 มิ.ย.

เยอรมนี เชค สโลวำเกี ย ฮั ง กำรี ออสเตรี ย 9
วั น
QATAR AIRWAYS
พักเดี่ยว
พักห้องคู่
จ่ายเพิ่ม
59,999
15,000
59,999
15,000
59,999
15,000
59,999
15,000
59,999
15,000
59,999
15,000
59,999
15,000
59,999
15,000
59,999
15,000
59,999
15,000
62,555
15,000
66,666
15,000
66,666
15,000
66,666
15,000
66,666
15,000
63,555
15,000
59,999
15,000
59,999
15,000
62,555
15,000
62,555
15,000

** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลี่ยนหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บภำษีน้ำมันและภำษีสนำมบินเพิ่มเติม **
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
** รูปภำพในโปรแกรมทัวร์เป็นกำรตกแต่งเพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น **
***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในกำรยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรำคำกรณีผู้ร่วม เดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน***
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สำหรับท่ำนที่เป็นมุสลิม , ทำนมังสวิรัติ , ไม่ทำนหมู , ไม่ทำนเนื้อ , ไม่ทำนไก่ , ไม่ทำนปลำ โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2
สัปดำห์
* ในกรณีเลื่อนกำรเดินทำงกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสำรประกัน,เอกสำรโรงแรมที่อยู่ต่อ
***กรุณำพิจำรณำรำยละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัท เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำงวดแรกแล้ว ทำง
บริษัทถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเงื่อนไขต่ำงๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ***
อัตรำนี้รวม
1) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทำงไปและกลับพร้อมคณะ (น้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม /
กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ
เนื่องจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มีอำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึ้นหลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับช่วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นสำคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำให้ ไม่ว่ำวีซ่ำจะผ่ำนหรือไม่)
9) ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
10) ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กั บ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่ำนใดต้องกำรซื้อประกันสุขภำพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์
อัตรำนี้ไม่รวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4) ค่าน้าหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสำยกำรบิน)
5)
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ 20 ยูโรต่อท่ำน
6) ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรป (ท่ำนละ 15 ยูโร)
เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกำลคริสต์มำส /
เทศกำลปีใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์ มัดจำท่ำนละ 40,000 บำท
 ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วันไม่ว่ำผลของวีซ่ำจะออกหรือไม่ออกก็ตำม มิฉะนั้นจะถือว่ำ
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
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 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000บาท)
ยกเว้นช่วงเทศกำลคริสต์มำส / เทศกำลปีใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์ มัดจำท่ำนละ 40,000 บำท
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 ในกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนจะต้องเดิ นทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพื่อมำสแกรน
ลำยนิ้วมือ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กาหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เ ป็นผู้กาหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ค่ำดำเนินกำรและ ค่ำบริกำร 4,500 บำท
- ค่ำตั๋วเครื่องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึง่ ตัว๋ เป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่ วีซา่ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋วเครื่องบิน
ถ้ำออกตั๋วมำแล้วไม่สำมรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%ไม่ว่ำกรณี
ใดๆทั้งสิ้น
 ในกรณีที่ทำงบริษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ท่ำนไม่ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ทำงบริษัท / เอกสำรของท่ำนไม่น่ำเชื่อถือ / มี
กำรปลอมแปลงเอกสำร / มำไม่ทันเวลำนัดหมำยตำมที่สถำนทูตกำหนด (มำสำย) / ไม่รับโทรศัพท์สถำนทูต / กำรใช้
คำพูดไม่สุภำพกับสถำนทูต และส่งผลทำให้วีซ่ำไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสถำนฑูต ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่ำน
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการ
เดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ
สารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะ
สำรองยำนพำหนะ
หมำยเหตุ
1. กรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสาย
การบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่
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ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจาเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการ
บริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต , ของมี
ค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเยอรมัน
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่ำธรรมเนียม กำรแปลเอกสำรจำกศูนย์แปล
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำทัวร์ (ใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำ 15 วันทำกำร และต้องมำแสดงตนที่สถำนฑูต)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้ำว่ำงเหลือ
สำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ
2. รูปถ่ำยปัจจุบันหน้ำตรง กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. (รูปหน้ำใหญ่) จานวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉำกหลังสีขำวเท่ำนั้น อายุรูปไม่
เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายใน
การถ่ายรูป / ห้ามใส่เครื่องประดับในการถ่ายรูป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น
ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสูติบัตร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)
7. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดา
ยินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น
สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรอง
ว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่
เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ต้องระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ ( สาเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
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8.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตาแหน่ง , วัน/เดือน/ปีที่เริ่มทางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทด้วย พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1
เดือน )
8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น
ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ทาธุรกิจส่วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ำนั้น)
9.1 สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเม้นชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทับ
จากธนาคาร นำเล่มจริงมำแสดงวันที่ยื่นวีซ่ำ
 กรณีเงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการ
เข้าออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
 ก่อนยื่นวีซ่า 7 วัน รบกวนปรับสมุดบัญชี ให้มียอดล่าสุด 7 วัน ก่อนถึงวันยื่นวีซ่า และสาเนามายื่นเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซ่า
หากนาสมุดไปปรับแล้วไม่มียอด รบกวนนาเงินเข้า หรือ นาเงินออก เผื่อจะได้มียอดในการปรับสมุด
 สาหรับท่านที่ทางาน กรณีไม่ได้ใช้บัญชีเงินเดือนยื่นวีซ่า ต้องแนบสเตทเมน์บัญชีเงินเดือนมาด้วย
****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา
ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณีเป็นสามีภรรยากัน
แล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
 กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน
10.2 กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย (ขอเป็นภาษาอังกฤษ) ต้องมีอายุไม่
เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่
18 กันยายน 2557 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรือ
หลังจากนั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้อง
ระบุวัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้องถูกต้องและตรง
ตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการ
ออกเอกสาร)
11. กรณีผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่า ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบ
ของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า
***** สำหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ำกรณีใด ๆ *****
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กรมกำรกงสุลได้แจ้งเตือนว่ำ :
1.ในหนังสือเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น
2. การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “ หนังสือเดินทางชารุด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศต่างๆ
หรือถูก Blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก
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