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DIAMOND 11
รายการที่ปรุงแต่งขึ้นตามคาแนะนาของสมาชิกนักเดินทาง

ยุโรปตะวันออก 10 วัน EAST EUROPE
เยอรมันนี – สาธารณรัฐเชค – ฮังการี – ออสเตรีย
โดยสายการบินไทย TG

ท่องเที่ยวไปบนเส้นทางที่มีธรรมชาติแสนสวย หลากหลายด้วยมรดกโลกทางศิลป
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เดินทางสะดวกสบาย ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจ และประทับใจ
กับดินแดนในฝันทีถ่ ูกประทับไว้เป็นความทรงจาให้กับผู้คนจากทั่วโลก
เยอรมันนี แคว้นบาวาเรีย - มิวนิค – มาเรียนปลาสต์ – เมืองปราสาทใหญ่
BURGHAUSEN โรงเบียร์แห่งราชสานัก Hofbrauhaus – พาสเซา
สาธารณเช๊ค เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ – เมืองน้าแร่คาร์โลวี่วารี – กรุงปร๊าก
(พัก 2 คืน นครแห่ง 100 หอคอย) – ปราสาทปร๊าก
ออสเตรีย – กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – วิหารเซนต์สเตฟาน – ช้อปปิ้ง
ถนนคาร์ทเนอร์ – เมืองซาร์ลสเบิร์ก (THE SOUND OF MUSIC) – เซนต์วูล์ฟกัง –
ฮัลสตัทท์หมู่บ้านมรดกโลกริมทะเลสาบ
ฮังการี – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือชมราชินีนครแห่งแม่น้าดานูบ – ชิมอาหารอร่อย
ชมการแสดงพื้นเมือง – ช้อปปิ้งที่ PARNDORF OUTLET
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01. วันแรกของการเดินทาง
21.30 น.

หมายเหตุ

พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 – 3
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าทีฯ่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก การเช็คอิน ติดป้ายชื่อ
ผูกโบว์ติดกระเป๋า กรุณารอรับหนังสือเดินทางและบัตรขึ้นเครื่องบิน จากมัคคุเทศก์ ผ่านการตรวจ
หนังสือเดินทาง แล้วรอที่ห้องผู้โดยสารขาออก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสนามบินทุกแห่งทั่วโลก อนุญาตให้นาของเหลว เจล และสเปรย์ ติดตัวขึ้น
เครื่องได้ในปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / ขวด / กระปุก / หลอด เท่านั้น ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่
กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องในทุกกรณีห้ามนาแบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000
mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้นเครื่องในทุกกรณี
**แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh หรือ 160 Whสามารถนาขึ้นเครื่องได้**

02. วันที่สองของการเดินทาง
00.50 น.
06.45 น.
08.00 น.

10.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.

(กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมันนี))

(มิวนิค – ซาร์ลสเบิร์ก – เบิร์กเฮาส์เซ่น – พาสเซา)

ออกเดินทางสู่นครมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ TG 924
( เวลาท้องถิ่นที่เยอรมันนี ) ถึงสนามบินนครมิวนิค ( MUNICH ) อันทันสมัยของสาธารณรัฐเยอรมันนี
ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาเดินทางด้วยรถโค้ชสะดวกสบาย ผ่านชมภูมิทัศน์ของแคว้นบาวาเรียที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดทางภาคใต้
ของประเทศเยอรมันนี ย้อนรอยเส้นทางสายโรแมนติก ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน ผ่านเข้าสู่
ประเทศออสเตรียที่เมืองซาร์ลสเบิร์ก ( SALZBURG ) เมืองมหาอานาจแห่งการค้าขายเกลือบนลุ่ม
แม่น้าดานูบที่เคยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยกลาง
นาชมซาร์ลสเบิร์ก บ้านเกิดดั้งเดิมของ “วูล์ฟกัง อามาดิอุส โมสาร์ท” คีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกดนตรี
นาเข้าชม “สวนมิราเบล” อุทยานแสนสวยในเขตพระตาหนักเก่าที่ประดับด้วย พืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด
มีรูปประติมากรรม น้าพุใหญ่และมุมถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นปราสาท “โฮเฮน ซาร์ลสเบิร์ก” นาเดินข้าม
สะพานเหนือแม่น้าเกลือ ( SALZACH ) เข้าสู่เขตเมืองเก่า แล้วเดินเล่นบน ถนนเกไตรเด้
(GETREIDE GASSE) ที่มีสัญลักษณ์ของชื่อร้านค้า ทาเป็นแขนยื่นออกมาอย่างโดดเด่น ซึ่งภาพแห่งความ
โรแมนติกของเมืองซาร์ลสเบิร์กทั้งหมดนี้ก็ได้ถูกนาไปใช้เป็นฉากของภาพยนตร์เพลงอมตะยิ่งใหญ่ตลอดกาล
เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (THE SOUND OF MUSIC) ซึ่งเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังคง
กระหึ่มอยู่ทั่วโลก
อาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน
นาเดินทางเข้าสู่เขตภาคใต้ของแคว้นบาวาเรีย ที่เคยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ของชนเผ่าที่พูด
ภาษาเยอรมัน เลาะเลียบแม่น้าเกลือ ( SALZACH ) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างเยอรมันนีกับ
ออสเตรีย
นาเดินเล่นชมบ้านเมืองเบิร์กเฮาส์เซ่น ( BURGHAUSE ) ที่ได้รับฉายาว่า “เมืองน้อยที่มีปราสาท
ยาวที่สุดในโลก” (จากบันทึกของกินเนสบุ๊ค) ชมบริเวณอันกว้างใหญ่ของปราสาทที่สร้างขึ้นบนเนินเขา
เหนือแม่น้าเกลือ และ ทะเลสาบ WOHRSEE
ออกเดินทางเข้าสู่เส้นทางค้าขายโบราณ ในเขตลุ่มน้าอินน์ ( INN ) ที่มีต้นน้าไหลลงมาจากเทือกเขา
แอลป์
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16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.

ถึงเมือง ถึงเมืองพาสเซา (PASSAU) เมืองน้อยที่สร้างขึ้นบนแผ่นดิน อันเป็นจุดบรรจบของแม่น้า
3 สาย คือ แม่น้าดานูบ, แม่น้าอินน์ และ แม่น้าอิลซ์ ซึ่งนักภูมิศาสตร์และนักเขียน (อเล็กซานเดอร์
ฟอน ฮุมูบอลท์ ) ได้ยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 เมืองสวยที่สุดของโลก
นาเข้าพักผ่อนทีโ่ รงแรม IBB HOTEL PASSAU หรือเทียบเท่า
อาหารค่าที่ภัตตาคารในโรงแรม

03. วันที่สามของการเดินทาง
07.00 น.
08.00 น.

10.00 น.
12.00 น.
13.30 น.
16.00 น.

18.00 น.
20.00 น.

(พาสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ(สาธารณรัฐเชค) – กรุงปร๊าก)

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาเดินทางผ่านชมดินแดนแห่งธรรมชาติแสนสวยของประเทศเยอรมันและออสเตรีย ในลุ่มแม่น้าดานูบ
เข้าสู่ชายแดนของสาธารณรัฐเช๊คทางภาคตะวันตก ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของอาณาจักรโบฮีเมียโบราณ เข้าสู่เมือง “มรดกโลก” เชสกี้
ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 13
ที่บริเวณคุ้งแม่น้าวัลตาวาของดินแดนโบฮีเมียโบราณ มีป้อม
ปราการ กาแพงเมืองปราสาทใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ (สร้าง
ค.ศ. 1250 ) และหมู่อาคารเก่าแก่มากกว่า 300 หลัง ที่สร้างใน
สถาปัตยกรรมยุคโกธิค เรอเนซองส์ และ บาร๊อค ซึ่งได้รับการ
อนุรักษ์ไว้อย่างยอดเยี่ยมล้าค่า จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992
นาเข้าชมปราสาทครุมลอฟ ใหญ่อันดับ 2 ในสาธารณรัฐเช๊ค ที่ตั้งอยู่บนโขดหินเหนือเนินเขา ซึ่งมีแม่น้า
โวลตาว่าไหลวนอยู่โดยรอบ เข้าชมภายในห้อง การประดับตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ของเก่าดั้งเดิมที่มี
อายุหลายร้อยปี จากนั้นแวะชมทิวทัศน์โรแมนติกเหนือเชิงเทินบนปราสาทและช้อปปิ้งของที่ระลึก
อาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน
นาเดินทางผ่านถนนสายชนบท เข้าสู่เมืองแห่งการผลิตเบียร์มีชื่อของชาวเช๊คที่ เชสกี้ บูเดโชวิค
(CESKE BUDEJOVICE) สู่ถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่ ทันสมัยที่สุด บนเส้นทางตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านชม
ท้องทุ่งอันอุดมสมบูรณ์และบริเวณเขตเมืองใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เข้าสู่กรุงปราก
ถึงกรุงปราก (Prague) หนึ่งในมหานครแห่งยุโรปตะวันออก ที่มีมรดกโลกทาง ศิลปะประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมมากที่สุด ได้รับฉายาว่า เมืองแห่งร้อยหอคอยอันแสนโรแมนติกและมีมนต์ขลัง ซึ่งถูกสร้าง
ขึ้นเมื่อราว 1,500 ปีก่อน โดยชาวเผ่าสลาฟ ก่อนที่จะหันมานับถือคริสต์ศาสนาและมีการรวมเผ่าพันธุ์
จนกลายมาเป็นอาณาจักรโบฮีเมียที่ยิ่งใหญ่ นาชมสถานที่สาคัญในเขต “จัตุรัสเมืองเก่า” ผ่านชม
ป้อมดินปืน “วิหารทิน” (Church of Our Lady Before) ซึ่งบริเวณลานกว้างจะมีรูปปั้นของ นักบวช
JAN HUS ผู้นาฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกจับเผาทั้งเป็น นาชม “นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ” แห่ง
ศาลากลางเมืองเก่า หนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงปรากที่สามารถบอกเวลา ฤดูกาล เดือน และข้างขึ้น
ข้างแรม โดยมีหุ่นออกมาแสดงคติสอนใจทุกครั้งที่นาฬิกาบอกเวลา จากนั้นขอเชิญเลือกซื้อเครื่องแก้ว
โบฮีเมีย โมเซอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมทันสมัย
อาหารค่าที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
แล้วนาเข้าโรงแรมที่พัก HILTON OLDTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า
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04. วันที่สี่ของการเดินทาง
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.30 น.
15.30 น.

18.00 น.
20.30 น.

อาหารเช้าแบบอเมริกันที่โรงแรม
นาเดินทางเข้าสู่เขตท้องทุ่งกว้างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่เคยถูกปกครองโดยจอมกษัตริย์ชาร์ลที่ 4
แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวชม “เมืองน้าแร่” ที่สวยงามแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ซึ่งตัวเมือง
ตั้งอยู่ในหุบเขาบนสองฝั่งแม่น้าเทปล้า ได้มีการค้นพบน้าแร่โดยพระเจ้าคาร์ลที่ 4 (ชาร์ลที่ 4) แห่ง
จักรวรรดิ์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ชมเมืองน้าแร่คาร์โลวี่วารี ดินแดนแห่งน้าแร่ร้อน
ธรรมชาติที่มีบ่อน้าพุร้อนถึง 12 แห่ง มีอุณหภูมิถึง 72°C ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชิมน้าแร่ตามความ
นิยมด้วย “ถ้วยพิเศษ” ที่ทาจากกระเบื้องรูปทรงคล้ายกาน้าชาขนาดเล็ก เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ
เมือง และมีจาหน่ายเป็นของที่ระลึก ขอเชิญชมเมืองเล็กๆ น่ารักที่บริเวณห้องแสดงนิทรรศการ
ศาลาโคโลเนท และเพลิดเพลินบนถนนคนเดิน
อาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาเดินทางกลับสู่กรุงปร๊าก ชมเขตเมืองบนภูเขาฝั่งตะวันตกของแม่น้าวัลตาวา
ชม “ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก” มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นปราสาทป้อมปราการ ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดใน
โลก และเป็นศูนย์กลางทางการเมือง ที่ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ ในสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ในสไตล์
แบบโกธิค ต่อมาได้มีการต่อเติมจนกว้างใหญ่ เป็นพระราชวังหลวงของราชวงศ์แฮบสเบิร์ก ปัจจุบันใช้
เป็นทาเนียบรัฐบาล ภายในปราสาทแบ่งออกเป็นหลายส่วนที่สาคัญคือ “มหาวิหารเซนต์วิตูส”
(ST.VITUS’S CATHEDRAL) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่โดดเด่นที่สุด ภายในโบสถ์ตกแต่งด้วยกระจก
สีล้าค่า และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ รวมถึงกษัตริย์เวนเชสลาส ที่ภายหลังได้รับการ
ตั้งให้เป็นนักบุญ นอกจากนี้ยังมีภาพเฟรสโก้ ภาพเขียนและหีบศพทาด้วยเงิน ของนักบุญจอห์นแห่ง
เนโปมุก ผู้คุ้มครองชาวเช็ค นาเดินชม “เขตโกลเด้นเลน” (GOLDEN LANE) ริมกาแพงปราสาท ซึ่ง
มีบ้านหลังเล็กๆ เป็นที่อยู่ของพวกช่างทาทอง และนักเล่นแร่แปรธาตุ เดินตามขั้นบันไดลงสู่เบื้องล่าง
แล้วเลาะเลียบแม่น้าวัลตาวาจนถึง “สะพานชาร์ลส” (CHARLES BRIDGE) สะพานเก่าแก่แห่งแรกที่
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1357 ด้วยหินทราย ในสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 จอมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ บนสะพานได้รับการประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 26 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่าหากเดินผ่าน
สะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอหน์แห่งเนโปมุกแล้วจะโชคดี จากบนสะพานเราสามารถมองเห็น
สถาปัตยกรรมทีง่ ดงามมากมาย อาทิ โรงละคร โอเปร่า พิพิธภัณฑ์ หอคอยดินปืน ปราสาทปราก และ
แม่น้าวัลตาวาที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม
อาหารค่าที่ภัตตาคารอาหารไทย
นาเข้าพักผ่อนทีโ่ รงแรม HILTON OLDTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

05. วันที่ห้าของการเดินทาง
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.

(เที่ยวเมืองน้าแร่คาร์โลวี่วารี – ปราสาทปร๊าก – เมืองเก่าปร๊าก)

(ปร๊าก – เวียนนา(ออสเตรีย) – พระราชวังเชินบรุนน์ – หมู่บ้านกรีนซิ่ง)

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เส้นทางสายใต้ ชมดินแดนแห่งเกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ของยุโรปตะวันออก
ชมภูมิทัศน์หลากหลายของอดีตสาธารณรัฐ “เช๊คโกสโลวาเกีย” ผ่านเมืองอุตสาหกรรม และการคมนาคม
บรูโน (BRNO) ข้ามพรมแดนสู่สาธารณรัฐออสเตรียที่กรุงเวียนนา
อาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน
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13.00 น.

18.00 น.
20.00 น.

นาชมนครเวียนนา เข้าชม “พระราชวังเชินบรูนน์” หรือพระราชวังเหลืองของพระนางมาเรีย เทเรซ่า
เป็นสถาปัตยกรรมแบบรอคโคโคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นาเข้าชมภายในซึ่งตกแต่ง
ลวดลายทองคากว่า 20 ห้อง ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม เช่น ห้องต้อนรับทูตานุฑูต ห้องพระราชพิธี
ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องแสดงดนตรี เป็นต้น นอกจากนี้ที่ด้านหลังของพระราชวัง
ยังเป็นราชอุทยานที่มีการออกแบบได้สวยงาม จากนั้นนาเดินทางชม “ริงสตราเซ่” ผ่านพระราชวัง
อิมพีเรียล ศาลาว่าการเมือง โรงละคร โบสถ์ หอศิลป์แห่งชาติ โรงโอเปร่า อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ของ
พระนางมาเรีย เทเรซ่า ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ที่ถูกจัดวางผังเมืองที่
สวยงามอย่างลงตัว จากนั้นนาชมอนุสาวรีย์ของนักดนตรีเอก เช่น โยฮันสเตราส์ และบีโธเฟ่น ผู้ที่ทาให้
กรุงเวียนนากระหึ่มไปด้วยเสียงเพลง แล้วมีเวลาเดินเล่น ช้อปปิ้งของที่ระลึกและสินค้าแบรนด์เนมย่าน
ถนนคนเดิน “คาร์ทเนอร์สตรีท” บริเวณหน้าโบสถ์เซนต์สเตฟาน
อาหารค่าที่ภัตตาคารแบบชาวเวียนนาขนานแท้ ที่หมู่บ้านกรีนซิ่ง (GRINZING)
เชิญชิมไวน์สดเคล้าเสียงเพลงจากนักดนตรีชาวไร่
นาท่านสู่โรงแรมที่พักโรงแรม MELIA WIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า

06. วันที่หกของการเดินทาง
07.00 น.
08.00 น.
11.00 น.

12.00 น .
13.00 น.
15.00 น.

17.00 น.

( เวียนนา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้าดานูบ )

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาเดินทางออกจากกรุงเวียนนา ผ่านทัศนียภาพที่สวยงาม ประกอบด้วยเทือกเขาแม่น้า ป่า และบ้านเรือน
ที่สวยงาม ข้ามพรมแดนทางภาคใต้ สู่สาธารณรัฐฮังการี เพลินชมประเทศที่เกิดขึ้นในลุ่มแม่น้าดานูบ ที่มี
แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป
ถึงนครบูดาเปสต์ ที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้าดานูบ แยกเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ คือ “เมืองบูดา” (อยู่บนภูเขา)
และ“เมืองเปสต์”(อยู่ในพื้นราบ) เมื่อมารวมกันจึงเป็นที่มาของคาว่า “บูดาเปสต์” นาแวะชม “จัตุรัสวีรบุรุษ”
(HERO SQUARE) ที่ตั้งอยู่บนปลายสุดถนนมรดกโลก ANDRASSY ขอเชิญบันทึกภาพที่ระลึกกับอนุสาวรีย์
ของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า ที่เดินทางมาจากตอนกลางของทวีปเอเซีย รวมทั้งรูปปั้นของวีรบุรุษ
คนสาคัญ ที่รวมตัวก่อร่างสร้างเมืองมานานกว่า 1,000 ปี ที่บริเวณกลางลานมีรูปปั้นนางฟ้ากาเบรียล ยืน
ประทับอยู่บนยอดเสาสูง 36 เมตร ซึ่งเป็นเทวดาผู้ปกป้องคุ้มครองเมือง จากนั้นนาเลาะเลียบผ่านสวนสัตว์
และสวนสาธารณะใจกลางเมือง ห้องอาบน้าแบบชาวเตอร์กีช ที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ 500 ปี
อาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน
ออกเดินทางสู่ “ท่าเรือ LEGENDA CRUISE” นาล่องเรือชมสองฝั่งของแม่น้าดานูบ ที่ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้า ดุจดั่ง“ราชินีนครแห่งแม่น้าดานูบ” ฟังเสียงบรรยาย 30 ภาษา รวมทั้ง
ภาษาไทย แล้วชิมแชมเปญหรือเครื่องดื่มอื่นๆ เคล้าบรรยากาศแสนสวยของสายน้าแห่งชีวิตของชาวยุโรป
นาชมศูนย์กลางเมืองโบราณบนยอดเขาฝั่งเมืองบูดา ขึ้นชม “ป้อมชาวประมง” (FISHERMAN’S BASTION)
อนุสรณ์สถานเพื่อการราลึกถึงวีรชน ผู้ปกป้องแม่น้าดานูบ จากการรุกรานของศัตรู ซึ่งสร้างขึ้นตาม
สถาปัตยกรรมพื้นเมือง ที่มีหลังคายอดแหลม ชมโบสถ์หลวงแมทเทียส สร้างตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15
แบบนีโอกอธิค และบาร็อค ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ชมอนุสาวรีย์นักบุญสตีเฟ่นทรงม้าอยู่
ด้านหน้า พระองค์คือผู้ที่เปลี่ยนชาวฮังกาเรียนให้มานับถือศาสนาคริสต์
เดินเล่นชมตลาดของที่ระลึก ประเภทงานฝีมือ ที่มีกลิ่นไอของศิลปแบบชาวตะวันออก บนถนนวาซี่ (VACI U.)
จากนั้นนาเข้าพักผ่อนที่โรงแรม BOSCOLO BUDAPEST HOTEL หรือเทียบเท่า
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19.00 น.

อาหารค่าที่ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวฮังกาเรียน

07. วันที่เจ็ดของการเดินทาง
07.00 น.
08.00 น.
10.00 น.

12.00 น.
14.00 น.

17.00 น.
18.30 น.

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาเดินทางผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์สายสาคัญของยุโรปตะวันออก สู่ชายแดนออสเตรีย
ถึงเมืองพาร์นดอร์ฟ (PARNDORF) ซึ่งเป็นจุดนัดพบของคนเดินทางบริเวณชายแดน มีเวลาอิสระ
สาหรับการช้อปปิ้งในศูนย์การค้า PARNDORF OUTLET ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นแบบชาวยุโรป
และ สินค้าระดับแบรนด์เนมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น PRADA, BERBURY, GUCCI, ARMANI และ
อื่นๆ อีกมากมาย ในราคาประหยัด
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ออกเดินทางเข้าสู่เส้นทางแสนสวย ที่ได้รับฉายาว่า เส้นทางสาย “มนต์รักเพลงสวรรค์” ชมแม่น้าดานูบ
ที่บริเวณมหาอาราม MELK ซึ่งอยู่ในบริเวณที่พบร่องรอย ของจุดกาเนิดอาณาจักรออสเตรียโบราณ
ผ่านชมทิวทัศน์เทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้าเขียวขจี และกลุ่มทะเลสาบน้อยใหญ่ สู่เมืองน้อยแสนสวยริม
ทะเลสาบ “เซ๊นต์วูล์ฟกัง” ที่มีบรรยากาศผสมผสานแบบบาวาเรีย และซาลส์กัมเมอร์กูท ( ออสเตรียบน
พื้นที่สูง )
นาเข้าพักผ่อนในโรงแรมที่พัก SCALARIA THE EVENT RESORT หรือเทียบเท่า
อาหารค่าที่ภัตตาคารในโรงแรม

08. วันที่แปดของการเดินทาง
07.00 น.
09.00 น.

11.00 น.
12.00 น .
13.00 น.

(ช้อปปิ้ง PARNDORF OUTLET – เซ๊นต์วูล์ฟกัง (ออสเตรีย))

( เซ๊นต์วูล์ฟกัง – ฮัลสตัทท์ - มิวนิค )

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางเข้าสู่เขต “อัพเพอร์ออสเตรีย” หรือ “ซาลส์กัมเมอร์กูท” อันเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวริม
ทะเลสาบที่มีทะเลสาบกว่า 70 แห่ง ซึ่งวางตัวเรียงรายโอบล้อมด้วยเทือกเขา ที่สุดแสนจะโรแมนติก
ชมบ้านเรือนริมทะเลสาบ, เมืองเก่า, โบสถ์ประจาเมือง สัมผัสกับบรรยากาศสไตล์ออสเตรียขนานแท้
เข้าสูเ่ มืองฮัลสตัทท์ ( HALLSTATT ) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก และมี
ร่องรอยที่อยู่อาศัยของมนุษย์มานานกว่า 4,000 ปี จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จากยูเนสโก้
ภาพของหมู่บ้านติดภูเขาริมฝั่งน้า ได้ถูกเผยแพร่ไปมากที่สุดของประเทศออสเตรีย ขอเชิญเพลิดเพลิน
กับความงาม และอากาศบริสุทธิ์ บนถนนริมทะเลสาบหน้าหมู่บ้าน ที่เรียงรายอยู่ตามเชิงเขา สู่จัตุรัสน้าพุ
หน้าโบสถ์ประจาเมือง
นาเดินทางสู่ดินแดนแห่งเหมืองเกลือโบราณ บริเวณรอยต่อระหว่างยุโรปตะวันออก กับแคว้นบาวาเรีย
ของเยอรมัน
อาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน
ออกเดินทางข้ามพรมแดนสุดตะวันตกของออสเตรีย สู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน เมืองที่มีความ
หลากหลายด้านสถาปัตยกรรมที่แตกต่างและยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียที่มีความสาคัญที่สุด
ทางตอนใต้ของเยอรมัน อันเป็นแหล่งผลิตอาหารและเบียร์ที่มีชื่อเสียงหลากหลาย
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15.00 น.

18.00 น.

นาชมศูนย์กลางเมืองมิวนิค ที่จัตุรัสศาลากลางเมืองเก่า ( MARIEN PLATZ ) ซึ่งเป็นหัวใจ
ของเมือง สถานที่จัดงานประจาปีเทศกาลสาคัญ เป็นตลาดและศูนย์การค้าครบวงจร มีพิพิธภัณฑ์
หอศิลป โบสถ์ประจาเมือง FRAUENKIRCHE ภัตตาคารและโรงเบียร์มากมาย นาแวะชม
หอนาฬิกาโบราณที่มีหุ่นตุ๊กตาออกมาแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ เมื่อมีเสียงระฆังบอกเวลา
ชมเสาแห่งพระแม่มาเรียทองคาที่กลางลานหน้าศาลากลางเมือง จากนั้นมีเวลาเพลิดเพลิน
กับการชมบ้านเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด ทั้งของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนม
ระดับไฮโซอีกมากมาย ที่ย่านถนนคนเดินตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง ชิมขาหมูเยอรมันขนานแท้ พร้อม เบียร์
จากนั้นนาท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

09. วันที่เก้าของการเดินทาง
08.00 น.
09.30 น.
14.10 น.

อาหารเช้าที่ในโรงแรม
ว่างตามอัธยาศัย และจัดเตรียมสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
เดินทางสู่สนามบินมิวนิค
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TG 925

10. วันที่สิบของการเดินทาง
06.45 น.

( มิวนิค – กรุงเทพมหานคร )

( กรุงเทพมหานคร )

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 D11- ยุโรปตะวันออก 4 ปท 10 วัน 

เงื่อนไขการบริการ

คณะทัวร์ออกเดินทางขั้นต่า 20 ท่านขึ้นไป

หากคณะทัวร์มีลูกทัวร์ต่ากว่าที่กาหนด บริษัทฯมีความจาเป็นที่ต้อง
เลื่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่มหากมีการปรับขึ้นของราคาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ามันหรือภาษีใด
ๆของ
สายการบิน หากทัวร์ออกเดินทางไม่ได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทางและยินดีคืนเงินมัดจาให้กับท่าน
ข้อแนะนา:

เนื่องจากโรงแรมในประเทศยุโรป บางโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (ห้อง TRIPLE )
กรณีต้องการพัก 3 ท่าน/ห้อง ขอแนะนาให้ท่านแยกพัก เป็นห้องคู่ 2 ท่าน และ ห้องเดี่ยว 1 ท่าน
***********************************************
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อัตรานี้รวมบริการ
-

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
ค่าชดเชยประกันอุบัติเหตุ อายุ 6 เดือน-14ปี หรือ อายุ 66-80 ปีวงเงิน 1,000,000 บาท และอายุ 15 -65 ปี
วงเงิน 2,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดการเดินทาง
ค่าทาวีซ่าเข้าประเทศตามรายการ
รถโค้ชใช้แบบเดอลุกซ์ 48 – 53 ที่นั่ง
รวมค่าภาษีน้ามันของเครื่องบิน

อัตรานี้ไม่รวมบริการ
-

ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต )
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์
ค่าซักรีด ค่าอาหาร ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
สาหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
ค่าทิปไกด์ไทย แล้วแต่ลูกค้าเห็นสมควร

การชาระเงิน
- กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 20,000 บาท ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 15 วันก่อนการเดินทาง
การเดิ น ทางไปท่ องเที่ย วกรุณ าท าการจองที่ นั่ งล่วงหน้าอย่างต่ า 1 เดื อน ก่ อนเดิ นทาง / เนื่อ งจากเวลา
ดาเนินการในการทาวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
- การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง

การยกเลิก
- หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังจากวางมัดจาแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาบางส่วน และหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง และคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน
- หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ผู้โดยสารต้องชาระค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บและ
หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง และคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน
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- หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่า
มัดจา และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง และคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน
- หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกภายหลังที่ออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา, ค่าตั๋ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง และคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน

หมายเหตุ

รายการอาจจะมี ก ารเปลี่ย นแปลงตามความเหมาะสมเนื่ อ งจากความล่ าช้าของสายการบิ น โรงแร มที่ พั ก ใน
ต่างประเทศเหตุการณ์ ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯบริษั ทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
-

ตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บและจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสารการบินเป็นผู้กาหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยันยืนในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะ
ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
- ท่านที่จออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
- เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
-

โรงแรมและห้อง

ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWIN / DOUBLE ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน /
3 เตีย ง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้น อยู่กั บ ข้อกาพหนดของห้องพักและการงานรูป แบบของห้องพักของแต่ ละ
โรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
- โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่า
เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
- ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
-
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทาง
ใบใหญ่ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่องบิน
- วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทาการตรวจ
อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันใน
ถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
( ICAO )
- หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่อง
ได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
-

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
-

-

-

ส าหรั บ น้ าหนั ก ของสั ม ภาระที่ ท างสายการบิ น อนุ ญ าตให้ บ รรทุ ก ใต้ ท้ อ งเครื่ อ งบิ น คื อ 20 กิ โ ล กรั ม
( สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ) การเรียกค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้
สาหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง ( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายใน ประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่า
มาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
กรเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดสูญเสีย , สูญหายของกระเป๋าสะพาย

หมายเหตุ
เกี่ยวกับเครื่องบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการในแง่ขึ้น
ราคาหรือลดราคาบริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะขึ้นราคาหรือลดราคาในเรื่องของภาษีน้ามันเท่านั้น บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การยกเลิก หรือการล่าช้าของสายการ
บิน การจลาจล ภัยธรรมชาติ อาทิ น้าท่วม แผ่นดินไหวเป็นต้น

การจอง
ติดต่อ
โทร
การชาระเงิน

: กรุณาส่งแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตสารองที่นั่งมาที่แผนกขาย
: 1).คุณภาวนา (วี) 2). คุณสุจิรา (กิฟท์)
: 02 187 2713 – 4 แฟกซ์ : 02 1872657
งวดที่ 1 : สารองที่นั่ง มัดจา 20,000 บาท/ท่าน
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ( ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง )
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเยอรมัน
( การเตรียมเอกสารสาหรับยื่นวีซ่าล่วงหน้า 1 เดือน–การอนุมัติวีซ่าใช้เวลาประมาณ 15 - 20 วัน )
( ท่านที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าเข้ายุโรปหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง กรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์ )
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป )
2.

3.

4.

5.

โปรดตรวจดูอย่างละเอียด ( ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย )
รูปถ่ายสีขนาด 2 x 1.50 นิ้ว จานวน 2 รูป ฉากหลังสีขาวเท่านั้น
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปไม่ซ้าในเล่มพาสปอร์ต ( แต่ละสถานทูตเน้นเรื่องรูปไม่เหมือนกัน)
- กระดาษทีใช้เป็นกระดาษส่าหรับถ่ายรูปเท่านั้น
-ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน **สถานฑูตมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายกับวีซ่ากลุ่มเชงเก้นและวีซ่าอืนๆ
ทีท่านเคยได้รับย้อนหลังไป 6 เดือน หากถ่ายรูปเกิน 6 เดือนต้องถ่ายรูปใหม่ (เสื้อผ้าชุดใหม่)**
-รูปจะต้องเป็นภาพทีคมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ ไม่ปกปิดใบหน้า ไม่ยิ้ม
เห็นฟัน ไม่สวมหมวกหรือคลุมผม ยกเว้นกรณีต้องสวมใส่ตามข้อบังคับทาง ศาสนา
หลักฐานการงาน มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ( ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ) กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานทูต ( โปรดตรวจสอบชื่อ – นามสกุล ให้ถูกต้องตามพาสปอร์ต )
 พนักงานบริษั ท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน
และวันเข้าทางาน
 ข้าราชการ ใช้ ห นั ง สื อ รั บ รองต าแหน่ งจากต้ น สั งกั ด เป็ น ภาษาอั ง กฤษ พร้อ ม Stamp ตรายาง (ไม่
จาเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
 เจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 3 เดือน
 นักเรียน/นักศึกษาหนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน
 กรณีท่าธุรกิจส่วนตัว, ท่าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
พร้อม Stamp ตรายาง (ถ้ามี )
หลักฐานการเงิน
- สถานทูตใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน ( ปรับเป็นเดือนปัจจุบันโชว์
หลักแสนขึ้นไป ยอดหมุนเวียนแต่ละเดือนต้องหลักหมื่นขึ้นไป ห้ามมียอดกระโดดจากหลักพันเป็นหลัก
แสน ( ปรับสมุดบัญชีก่อนยืนวีซ่า 10 วันท่าการ ถ้าไม่มีเงินเคลือนไหวให้เอาเงินเข้า แล้วปรับอีกครั้ง
)
- ( สถานทู ต ไม่ รั บ พิ จ ารณาบั ญ ชี ก ระแสรายวั น ) ส่ วนบั ญ ชี ฝ ากประจ า เป็ น เอกสารเพิ่ ม เติ ม ได้ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาวีซ่า
- กรณีไม่มีบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวทาหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็น
ภาษาอังกฤษ และระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน ( ปรับเป็น
ยอดปัจจุบัน ) ( กรณีที่ไม่ได้ทางานเท่านั้น )
และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย 1.สาเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์
ของผู้ออกค่าใช้จ่าย
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / ในกรณีเด็ก ที่อายุไม่เกิน 18 ปี ขอสาเนาสูติบัตรด้วย
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6. สาเนาใบสาคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) , สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ

หรือนามสกุล (ถ้ามี) ( แปลภาษาอังกฤษ )
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา
หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขต หรืออาเภอเท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน และสาเนาพาสปอร์ต
8. ฟอร์มวีซ่า กรุณาเซ็นต์ให้ครบเหมือนกับพาสปอร์ต กรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ผู้ปกครองเซ็นต์กากับฟอร์มวีซ่า
ทุกช่องที่ Remark
9. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ ( เล่มสีน้าเงิน ) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติทางบริษัทฯใช้หนังสือ
เดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเพื่อทาการยื่นวีซ่าเข้าประเทศนั้น ๆ
การพิจารณาจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง
จะช่วยให้การพิจารณาวีซ่าง่ายขึ้น
สถานฑูตอาจสุ่มตัวอย่างในการเรียกสัมภาษณ์ หรือ เก็บหนังสือเดินทางมาทา REPORT หลังเดินทางแล้ว
กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้เล่มพาสปอร์ต เดินทางไปที่อื่นก่อนยื่นวีซ่า โปรดแจ้งล่วงหน้า ก่อนทาการจองทุกครั้ง
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

