เข้ าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
เที่ยวชมเมืองฮัลล์ ทัทท์ เมืองได้ ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้ รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ชมวิวระเบียงของปราสาทครุมลอฟ บ้ านเรื อนหลังเล็กหลังน้ อยหลังคาสี ส้มเหมือนบ้ านตุ๊กตาที่สวยงาม
เข้ าชมพระราชวังเชรินน์ บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ ไม่ แพ้พระราชวังใดในยุโรป
ล่ องเรื อ แม่ นํ้าดานูบ แม่ นํ้าสายโรแมนติก มนต์เสน่ ห์ไม่ เสื่ อมคลาย ณ กรุงบูดาเปสต์
!!!! พิเศษกับเมนูขนึ้ ชื่ อ !!!!
เมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์ / เมนูปลาเทร้ า / เมนูเป็ ดโบฮีเมี่ยน
เมนูซี่โครงหมูย่างเวียนนา / เมนูซุปกูราซ เข้ มข้ นที่มีสีแดงสดของพริกปาปริก้า

กําหนดวันเดินทาง
เดือนพฤษจิกายน : 17 – 25 พ.ย. // 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. (วันพ่อแห่ งชาติ)
เดือนธันวาคม : 1 – 9 ธ.ค. (วันพ่อแห่ งชาติ) // 22 – 30 ธ.ค. (วันคริสต์มาส) // 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. (วันหยุดปี ใหม่ )
วันแรก
กรุงเทพฯ – มิวนิค
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 คาน์เตอร์ T ประตู 8 สายการบิน
เอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการ
เดินทาง
21.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ EK373 / EK053 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอ
มิเรต์
วันที่สอง มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์ มชิ
08.35 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเก า
(Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริ เวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรี ย ผ่านเส้นทางสายที่มี
ทิวทัศน์อนั สุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก
( หากช่ วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้ บริการแก่นักท่ องเที่ยว เนื่องด้ วยเพื่อความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนําคณะ
เดินขึน้ -ลงปราสาท เนื่องจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและอันตราย ) นําท่านเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
ในดิสนียแ์ ลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่ นยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้าชายหงส์
ขาว
พระเจ้าลุดวิกทรงเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะนิสยั ที่ลึกลับเป็ นปริ ศนา
(eccentric) และผูท้ ี่สิ้นพระชนม์ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีเงื่อนงํา สุขภาพจิต
ของพระองค์ในบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เป็ น
ที่ยนื ยันได้แน่นอน แต่สิ่งที่ทรงทิ้งไว้เป็ นมรดกแก่ชนรุ่ นหลังคืองานทางสถาปัตยกรรมที่ทรงก่อสร้างที่รวมทั้งวังและ
ปราสาทใหญ่โตที่ท้งั หรู หราโอ่อ่าและเต็มไปด้วยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้ง ปราสาทนอยชวานช
ไตน์ซ่ึงเป็ นปราสาทที่มีชื่อเสียงเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก และทรงเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ ริ ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนักเขียน
ดนตรี โอเปร่ าคนสําคัญของเยอรมนี ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยการ
ออกแบบของ คริสเตียน แยงค์ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองการ์ มชิ -พาร์ เท่ นเคียรเช่ น เมืองพักตากอากาศเล็กๆทางใต้ของ

คํา่

มิวนิค ตั้งอยูก่ ลางเทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต้ บ้านเมืองสวยแบบบาวาเรี ยแท้ ตามผนังของ
ตึกต่าง ๆ ยังเป็ นรู ปเขียนเรื่ องราวในคริ สต์ศาสนาที่น่าชมยิง่ เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว
และยังเป็ นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตนํ้าแข็ง และลู่แข่งสกีโอลิมปิ ก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําเข้ าที่พกั ณ Mercure Hotel GarmischPartenkirchen หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ –– จัตุรัสมาเรียนพลาส – มิวนิค
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองไอบ์ เซ่ เพื่อนําท่านขึ้น รถไฟขึน้ ไปยังยอด เขา
ซุกสปิ ตเซ่ (Zugspitze) เป็ นยอดเขา ที่สูงที่สุดในเยอรมัน (Top of Germany) อิสระให้
ท่านสัมผัสกับลานหิมะ และธารนํ้าแข็ง จากนั้นนําท่าน ขึน้ กระเช้ า ต่อไปยังจุดสู งสุ ด
ของยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ณ ระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ในแต่ละปี จะมีนกั
ท่องเทียวมาที่นี่ ราว 500,000 คน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจาก
เบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็ นหนึ่งในเมืองมัง่ คัง่ ที่สุดของยุโรปเมืองตั้งอยูบ่ นแม่น้ าํ อีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์ นํา
ท่านชม จัตุรัสมาเรียนพลาส ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ต้งั ของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะ โกธิค
และวิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ที่มีโดมเป็ นรู ปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ณ ย่านถ นนคน
เดิน ซึ่งจะมีหา้ งสรรพสินค้ามากมายหลายแห่ง
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ที่ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์
นําเข้ าที่พกั ณ Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สี่
เช้ า

ซาลส์ เบิร์ก –ฮัลล์ทัทท์ – เชสกี้ ครุมลอฟ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านออกเดินทางไปยังเมือง ซาลสเบิร์ก เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลําดับที่ 4 ในประเทศออสเตรี ย และเป็ น เมือง
หลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็ นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษา
อย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน และได้รับการยูเนสโก
ขึ้นทะเบียนให้เป็ น มรดกโลก ในปี พ.ศ.2540 ซาลซ์เบิร์กเป็ นที่จดจํากันใน
ฐานะที่ต้งั อยูบ่ นเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่งมนเสน่ห์ของเสียงดนตรี และเป็ น
บ้านเกิดของศิลปิ นเอก ของโลก โวฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท ถึงซาลส์เบิร์กให้
ท่านได้ถ่ายรู ปภายใน สวนมิราเบล ที่เคยใช้เป็ นที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่ อง The
Sound of Music จากนั้นนําท่านเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ าํ ซาลซาค ไปยังย่านถนนคนเดิน นําท่านไป ถ่ ายรูป บ้ านโม
สาร์ ท จากด้านนอก จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกของฝาก

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบที่สวย
ที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น มรดกโลก ฮัลล์ททั ท์ เป็ นเมือง
ท่องเที่ยว เล็กๆ ที่ต้งั อยูท่ างฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ททั ท์
(Lake Hallstatt) หรื อ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขต
ภูมิภาคซาลซ์คมั เมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่
สําคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรี ย อิสระให้ท่านเดินชมบรรยา กาศ
ตามอัธยาศัย หรื อท่านสามารถเข้าไปพิสูจน์ความกล้าที่ ไบน์เอาส์ หรื อ โบน์เฮาส์ ซึ่งเป็ นอาคารขนาดเล็กที่แยกตัว
ออกจากคริ สตจักรภายในเป็ นที่เก็บหัวกะโหลกมากกว่า 1,200 กะโหลกส่วนใหญ่เป็ นคนที่เสียชีวิตในศตวรรษที่ 1819ได้เวลานัดหมายนําท่านออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกีค้ รุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็ นเมืองเก่าที่ แสน
สวย และโรแมนติกตั้งอยูใ่ นวงล้อมของแม่น้ าํ วัตตาว่า มีปราสาทครุ มลอฟซึ่งเป็ นปราสาทที่มีการเปลี่ยนมือกัน
ครอบครองจากหลายราชวงศ์ ในยุคกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวาเซนเบิร์ก เอกเก้นเบิร์ก
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษสุ ดกับ เมนูปลาเทร้ า
นําเข้ าที่พกั ณ Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรื อระดับเดียวกัน
เชสกีค้ รุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วติ ุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิ กา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําคณะเดินชมบริ เวณจุดชมวิวบริ เวณระเบียงของปราสาทครุมลอฟ
มรดกโลก ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250เป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2
รองจากปราสาทปราก อยูบ่ นเนินเขาอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ภายใน
ปราสาทแห่งนี้ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 40 ห้อง ลานปราสาท 5
แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ต้งั ตระหง่านอยูบ่ นเนินเขาชมทัศนียภาพของ
ตัวเมืองจากลานหน้าอุทยานบ้านเรื อนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีสม้ เรี ยงรายกันเป็ นกระจุกๆเหมือนบ้านตุ๊กตาที่
สวยงาม จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสูก่ รุงปราคเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเข้าชมเขตปราสาทแห่ งปราค ซึ่งในยุคกลางที่ใหญ่ที่สุด และถือว่าเป็ นที่
ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่งเชค กษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์แฮบ บิร์ก พระนางมาเรี ย
เทเรซ่า แห่ง อาณาจักรออสเตรี ย ชม วิหารเซนต์วติ ุส จากด้านนอก ซึ่งเป็ น
มหาวิหารสไตล์ โกธิค ที่ใหญ่ที่สุดของเชคตั้งชื่อเทิดทูนให้กบั เซนต์วิตุส
ปัจจุบนั ปราสาทปราคยังเป็ นทําเนียบที่ทาํ การของประธานาธิบดีของ
สาธารณรัฐเชคอีกด้วย และให้ท่านได้บนั ทึกภาพกรุ งปราคทั้งเมือง ณ จุดชม
วิว จากนั้นนําท่านไปยังยัง สะพานชาลส์ ซึ่งสะพานนี้จะนําท่านข้ามไปยัง
ย่าน Old Town นําท่านชมย่าน Old Town เขตเมืองเก่าของกรุ งปราค ชมหอ

คํา่

นาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรี ยย์ านฮุส ซึ่งอดีตเคยเป็ นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ชาลส์ ในยุคของกษัตริ ย ์ ที่ 4 จากนั้น
ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกประจําถิ่นได้ ณ เขตเมืองเก่า สินค้าที่ข้ ึนชื่อของที่นี่ คือ เครื่ องแก้วโบฮีเมีย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนูขนึ้ ชื่ อ เป็ ดโบฮีเมีย่ น
นําเข้ าที่พกั ณ Hotel International Prague หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก ปราค – เวียนนา – ถนนคคาร์ เนอร์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย และในอดีตเป็ นศูนย์กลางอํานาจของ
อาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรี ยน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่าง พากันมาเยือนดินแดนอัน
แสนโรแมนติก เป็ นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน มี แม่น้ าํ ดานูบไหลผ่าน
เวียนนายังเป็ นที่ต้งั ของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านผ่านชมความงามของอาคารสําคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเป
ร่ า จากนั้นนําท่านเดินช้อปปิ้ งย่านใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ ทเนอร์ สต
ราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด ของแบรนด์เนม ชื่อดังหลากหลายยีห่ อ้ และยังเป็ น
ที่ต้งั ของ วิหารเซนต์ สตีฟาน ซึ่งเป็ นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของกรุ งเวียนนา
คํา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนูขนึ้ ชื่ อ ซี่โครงหมูย่างเวียนนา
นําเข้ าที่พกั ณ Kavalier หรื อระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – บูดาเปสต์ – ป้ อมปราการ ฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน – ล่องเรื อ แม่นาํ้ ดานูบ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์ บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่ง
ราชวงศ์ฮบั สเบิร์กที่มีความสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรปที่มี
การตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรู ปแบบทั้ง บารอค , รอคโคโค หรื อ
ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ นําท่านเดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึ้นไปยัง คาสเซิลฮิลล์ ถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริ ย ์ และโบราณสถาน ซึ่ งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความ
เจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต ชม ป้ อมปราการฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน ที่สะท้อน
ประวัติศาสตร์การสร้างชาติฮงั กาเรี ยน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของ
ชาวประมง ผูเ้ สียสละชี วิตปกป้องบ้านเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุ กรานใน
ปี ค.ศ. 1241-1242 ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมือง

คํา่

ที่สวยที่สุด สามารถช มความงามของแม่น้ าํ ดานูบได้แบบพาโนราม่า มอง เห็นสะพานโซ่ และอาคารรัฐสภาฮังการี่ ริม
แม่น้ าํ ดานูบที่งดงามตรึ งตา ประทับใจกับการที่ได้มาเยือน “บูดาเปสต์” นคร
หลวงอันงดงามแห่งสาธารณรัฐฮังการี บริ เวณนี้ยงั เป็ นที่ต้งั ของ โบสถ์ แมท
เทียส เป็ นโบสถ์ใหญ่เก่าแก่อายุ 700 ปี ที่ได้รับขึ้นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลก
โบถส์แห่งนี้ต้งั ชื่อตามพระนามของกษัตริ ยแ์ มทเทียส กษัตริ ยผ์ ยู ้ ิ่ งใหญ่แห่ง
ฮังการี เมื่ออดีตโบส ถ์แห่งนี้เคยเป็ นสถานที่ประกอบพระราชพิธีเถลิงราช
สมบัติของกษัตริ ยแ์ ห่งฮังการี แต่ในช่วงที่ ฮงั การี ถูกรุ กรานจากกองทัพเติร์ก
สมบัติส่วนใหญ่ถูกขนออกไปและถูกเปลี่ยนสภาพให้เป็ นมัสยิส หลักข องเมืองภายใต้การปกครองของตุรกีในปี ค.ศ.
1541 และในช่วงสงครามขับไล่กองทัพเติร์ก โบสถ์แม นเทียสได้รับความเสียหายเป็ นอย่างมาก กระทั่ งเมื่อสงคราม
สงบลงจึงมีการบูรณะโบสถ์แมทเทียสให้กลับมายิง่ ใหญ่และงดงามดังเดิม มีหลังคาสลับสีอนั สวยงามตามสไตล์นีโอโกธิก ส่วนด้านโบสถ์ป ระดับประดาไปด้วยภาพเขียนสี และกระจกสีที่บอกเล่าเรื่ องราวทางศาสนาที่แสนงดงาม และ
ยังมี อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 ปฐมกษัตริ ยข์ องชาวแมกย่าร์ ตั้งเด่นเป็ นสง่ าให้ได้ชมกันเป็ นอนุสาวรี ยพ์ ระ
บรมรู ปทรงม้าผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที1่ 1 นําท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อเพื่อลงเรื อ แม่นาํ้ ดานูบ แม่น้ าํ
สายโรแมนติก มนต์เสน่ ห์ไม่เสื่อมคลาย เพลิ ดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติตลอดจนอาคารบ้านเรื อน และความ
เป็ นอยูข่ องผูค้ นสองฟากฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ ณ กรุงบูดาเปสต์ โดยเฉพาะ อาคารรัฐสภาฮังการี ถือว่าสัญลักษณ์ของฮังการี
อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยูร่ ิ มแม่น้ าํ ดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็ นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ ยนภูมิใจว่าเป็ นอาคารรัฐสภาที่
สวยที่สุดในโลก เพราะ ตัวอาคารมีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิกที่ดูคลาสสิคด้วย หลังคาสีแดง
อาคารรัฐสภาแห่งนี้เริ่ มสร้างเมื่อปี ค .ศ. 1885 และใช้เวลากว่า 20 ปี กว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ โดยรู ปแบบอาคารได้รับ
อิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน สหราชอาณาจักร
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ลิม้ ลองซุปกูราซ เข้ มข้ นที่มสี ีแดงสดของพริกปาปริก้า
นําเข้ าที่พกั ณ Mercure Buda Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่แปด บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์ – กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่แห่งนี้เป็ นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่ มี
อนุสาวรี ยแ์ ห่งสหัสวรรษ ตั้งตระหง่านอยูก่ ลางลานฮีโร่ แควร์ อนุสาวรี ย ์
แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการี ครบรอบ 1,000 ปี
เสาสูงตระหง่านของอนุ สาวรี ย ์ เป็ นที่ต้งั ของรู ปหล่อเทวทูตกาเบรี ยล อันเป็ น
สัญลักษณ์ ของคริ สตจั กรโรมันคาทอลิกที่เป็ นดัง่ หลักของอาณาจักรฮังการี รอบเสาสูงเป็ นที่ต้งั ของรู ปหล่อผูน้ าํ ของ
ชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่ อตั้งอาณาจักรฮังการี่ข้ ึนเมื่อริ ศตวรรษที่ 9 จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุ ง
บูดาเปสต์ เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
16.00 น. คณะออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 112 / EK 376 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่เมือง
ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์

วันที่เก้า
12.50 น.

กรุงเทพมหานคร
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

เยอรมนี เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน
โดย EMIRATES
อัตราค่าบริการ

17 – 25 พ.ย.
29 พ.ย. – 7 ธ.ค. (วันพ่อแห่ งชาติ)
1 – 9 ธ.ค. (วันพ่อแห่ งชาติ)
22 – 30 ธ.ค. (วันคริสต์มาส)
30 ธ.ค. – 7 ม.ค. (วันหยุดปี ใหม่ )

ผูใ้ หญ่
(พักห้องคู่/ห้องสามเตียง)

พักเดี่ยว
จ่ายเพิม่

63,555
65,555
67,555
79,900
79,900

15,000
15,000
15,000
20,000
20,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนํา้ มันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม **
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่มเี ตียงเสริม ***
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่ านั้น **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงราคากรณีผ้รู ่ วม เดินทางน้ อยกว่า20 ท่ าน***
สําหรับท่ านที่เป็ นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ทานหมู , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา โปรดแจ้งล่ วงหน้ าอย่างน้ อย 2
สัปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทําการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้ จ่ายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่ นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ตอ่
อัตรานีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนั เดินทางไปและกลับพร้ อมคณะ (นํ้าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อ มคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ

5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศที่มอี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้ หลายเท่ าตัว หาก วันเข้ าพักตรงกับช่ วงงาน
เทศกาล งานแฟร์ หรื อกา รประชุมต่างๆ อันเป็ น ผลทําให้ ต้องมีการเปลีย่ นย้ายเมือง โดยทางบริ ษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็ นสําคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่ าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรื อไม่ )
9) ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่าประกันอุบตั ิเหตุใ นการเดินทางวงเงิน 1,000 ,000 บาท และค่ารักษาพยาบา ลในวงเงิน 200 ,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่ านใดต้องการซื้อประกันสุ ขภาพเพิม่ เติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์
อัตรานีไ้ ม่รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดืมสั
่ ง่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทฯจั
ั ดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่านํ้าหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจาํ นวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่ าน
6) ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่ านละ 15 ยูโร)
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่อนท่ านทําการจองทัวร์***
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 21,000 บาท ยกเว้นช่ วงเทศกาลคริสต์ม าสและ
เทศกาลปี ใหม่ มัดจําท่ านละ 41,000 บาท
 ส่ วนที่เหลือชําระทันทีหรื อก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ20,000
บาท) ยกเว้นช่ วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปี ใหม่ มัดจําท่ านละ 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 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่ได้ชาํ ระไปแล้วจํานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณี ใดๆ

 ทางบริ ษทั จะทําการยืน่ วีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ าํ รองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการต อบรับจากทางสถานทูต
เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิว้ มือ
โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
 เอกสารต่างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าํ หนด ท่ านที่มี
ความประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ 4,500 บาท
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาํ คัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบิน
ถ้ าออกตัว๋ มาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที

หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%ไม่
ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่ เติมแต่ท่านไม่ ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ ทางบริษัท / เอกสารไม่ ของท่ านไม่
น่ าเชื่ อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกําหนด (มาสาย ) / ไม่ รับ
โทรศัพท์ สถานทูต / การใช้ คาํ พูดไม่ สุภาพกับสถานทูต และส่ งผลทําให้ วซี ่ าไม่ ผ่านการพิจ ารณาจากสถาน ฑูต
ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินให้ ท่าน
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมดไม่ว่ากรณี ใด ๆ
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ปคอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทําให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสยั ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ

ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ึงผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็ นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต ,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทําการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้ าว่างเหลือ
สําหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า
2. รูปถ่ ายปัจจุบันหน้ าตรง กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. (รูปหน้ าใหญ่ ) จํานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่ านั้น อายุรูปไม่
เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป) และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรื อ บิ๊กอาย
ในการถ่ายรู ป / ห้ามใส่เครื่ องประดับในการถ่ายรู ป
3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สําเนาสูติบตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณี พ่อและแม่หย่าร้าง หรื อเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสําเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอื้ ่น จะต้องมี

หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ ( สําเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า ( สําเนา)
8.3 กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตําแหน่ง , วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ มทํางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ด้วย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1
เดือน )
8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ( ใส่ปี เป็ น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปี
เป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช้นั ปี ที่ศึกษาพิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้น / พร้อมสําเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณี เป็ นแม่คา้ , ทําธุรกิจส่วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทาํ งานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ านั้น)
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่ านั้น พร้ อมนําเล่มจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า
 กรณี เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท ต่อการยืน
่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการ
เข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
 การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปั จจุบน
ั และ ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน
**ถ้าในสมุดบัญชีธนาคารการเงินไม่ได้อพั เดททุกเดือนรบกวนให้ขอสเตทเม้นจากธนาคาร (ขอสเตทเม้นเป็ นภาษาไทย)**

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
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
 เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
 กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ
่ า้ นเดียวกัน
10.2 กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย (ขอเป็ นภาษาอังกฤษ) ต้องมี

อายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยืน่ วีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จํานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิว
ยืน่ วีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน
2557 หรื อ หลังจากนั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถาน
ฑูต) โดยไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)
จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาํ สําเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย
เพื่อไม่ให้ผดิ พลาดในการออกเอกสาร)
11. กรณี ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า ณ ประเทศที่ท่านกําลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ ขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

***** สํ าหรับคนที่จะใช้ เล่ มไปที่อื่นก่ อน สถานทูตจะไม่ ให้ ดึงเล่ มไม่ ว่ากรณีใด ๆ *****

