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ยุโรปตะวันออก (8 วัน 5 คืน)

ั
ออสเตรีย  เชค  สโลว ัค  ฮงการี
“เส้นทางดีทสุ
ี่ ด...ครบทุกเมืองเด่น”

้ ท์วูฟล์ก ัง–ฮอลสต ัท”
กรุงเวียนนา–ซาลบวร์ก–และสองเมืองสวยโรแมนติค “เซน
้ ปปิ ง Out Let
เชสกี้ ครุมลอฟ–คาร์โลวีวารี–กรุงปราก–บราติสลาวา–บูดาเปสต์–ชอ

กาหนดการเดินทาง :

28 ก.พ. – 7 มี.ค. / 16 – 23 มี.ค.
่ งสงกรานต์) / 27 เม.ย. - 4 พ.ค.
12 - 19 เม.ย. (ชว

่
่ ม
่
่ มาตรฐาน จากประสบการณ์กว่า 20 ปี 
 เทียวเส้
นทางทีคุ
้ ค่า ในเวลาทีพอเพี
ยง กับบริการทีได้
่ั
 บินตรงไป-กลับ โดยออสเตรียนแอร ์  คณะละประมาณ 25 ท่าน  โรงแรม 4 ดาวมาตรฐาน  อาหารคุณภาพ ฝรง่
้
ไทย-จีน
 มัคคุเทศก ์ทีชานาญบริการอย่างเน้นความเป็ นกันเอง  ดาเนิ นการทัวร ์ตามมาตรฐาน SBA ทังหมด ไม่มส
ี ง่ ต่อ
่  โปรแกรมขายดี มีทนั
จอยทัวร ์กับทีใด
ี่ ่ งจริงทุกคณะ  เรามุ่งหวังให้ท่าน..กลับมาใช้บริการเราอีก

วันแรก

สุวรรณภูมิ – เวียนนา

21.30
23.45

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ เค้าท์เตอร์เช๊คอิ น แถว G (เข้าประตู 4) สายการบินออสเตรียน
พบเจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับอานวยความสะดวกในการเช๊คอิน
ออกเดินทาง โดยออสเตรียนแอร์ไลน์ เทีย่ วบิน OS 026 บินตรงสูเ่ วียนนา (10.30 ชม.)

วันสอง

กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิ นบรุนน์

05.35

เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่าน รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม NH AIRPORT หน้ าสนามบิน
จากนัน้ รถโค้ชมาตรฐานสูงของยุโรป นาคณะเดินทางเข้าสูต่ วั เมือง
เข้าชม พระราชวังเชิ นบรุนน์ พระราชวังฤดูรอ้ นอันยิง่ ใหญ่ของราชวงศ์ฮปั สเบิรก์ ทีถ่ กู สร้างขึน้ ในปลาย
ศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรีย เทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ทีต่ งั ้ พระทัย
ว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มคี วามงดงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส สัมผัสความงามอัน
วิจติ รตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี,่ ห้องบิลเลียด,
ไชนีสรูม ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุท์ จ่ี ดั แต่งไว้อย่างร่มรืน่ และงดงาม
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20.30

นาคณะชม สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ อนุสาวรียโ์ ยฮันสเต้าส์จเู นี ยร์ เจ้าของบทเพลง
อมตะ “By The Beautiful Blue Danube” เชิญท่านถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกเพือ่ ยืนยันการมาถึงเวียนนา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ เริม่ ต้นท่องเทีย่ วรอบ กรุงเวียนนา อันมีบรรยากาศแสนโรแมนติคและคลาสสิค สมกับเป็ นมหานคร
เก่าแก่ทผ่ี า่ นมาหลายยุคหลายสมัย เข้าสู่ ถนนสายริ งสตราเซ่ ถนนสายสาคัญเป็ นวงแหวนผ่านสถานที่
สาคัญและน่าชมมากมาย อาทิ โรงละครโอเปร่าทีเ่ ก่าแก่ พระราชวังฮอฟบรูคส์ อาคารรัฐสภา ซิตฮ้ี อลล์
มหาวิทยาลัย โบสถ์เมือง ศาลสูง อุทยาน ฯ
แล้วนาท่านสู่ ถนนคาร์ทเน่ อร์ ย่านถนนการค้าทีต่ งั ้ อยูใ่ จกลางเมือง มีหา้ งสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ
มากมาย ชม วิ หารเซนต์ สเตฟาน ซึง่ ตัง้ อยูโ่ ดดเด่นเป็ นสง่า เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา เชิญท่าน
เลือกซือ้ หาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครือ่ งแก้วเจียระไน, คริสตัล ของทีร่ ะลึกต่างๆ นังจิ
่ บกาแฟต้น
ตารับแท้ ชมชีวติ ผูค้ นของชาวเวียนนา ตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ หมู่บา้ นกริ นซิ่ ง หมูบ่ า้ นพืน้ เมืองทีน่ ่ารักและมีชอ่ื เสียงเรือ่ งการทาไวน์สด ให้ทา่ นได้ชมิ ไวน์ รส
เยี่ยม พร้อมอาหารค่าแบบพืน้ เมือง “ขาหมู-เวียนนา” เคล้าเสียงเพลงวอลซ์สไตล์ “บูลดานูบ” ต้นกาเนิด
จากลาน้าดานูบอันแสนโรแมนติค
นาคณะเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั : NH DANUBE HOTEL VIENNA HOTEL /หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม

เวียนนา – ซาลบวร์ก – ฮอลสตัท– เซ้นท์วลู ฟ์ กัง

เช้า

บริการอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางผ่านเขตปา่ เวียนนาทีส่ มบูรณ์ สูต่ อนกลางของประเทศ ทีม่ ที ศั นียภาพงดงามไปด้วยธรรมชาติ
ของขุนเขา ทะเลสาบสวย
ยังเมือง “ซาลบวร์ก” SALZBURG เมืองศูนย์กลางการค้าทีส่ าคัญโดยเฉพาะการค้าเกลือไปทัวยุ
่ โรปจน
เป็ นเมืองมังคั
่ งที
่ ส่ ดุ แห่งหนึ่งในอดีต ทีม่ สี ถาปตั ยกรรมเก่าแก่แบบบารอค-อิตาเลียน ให้ชมอย่างงดงามมี
เสน่หด์ ว้ ยความโรแมนติคของเมือง ทีม่ โี บสถ์วหิ ารงาม และ ป้ อมปราการโฮฮานซาลบวร์ก ตัง้ ตระหง่าน
บนเนินเขาเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง จนกลายเป็ นฉากสวยในภาพยนตร์ชอ่ื ก้องโลก “เดอะซาวน์ ออฟ มิ ว
ซิ ค” ชม สวนมิ ราเบล ทีต่ กแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสนั หน้าพระราชวัง และเยีย่ มชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของ
โลกนาม “โมซาร์ท”
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ให้เวลาท่านได้เดินเทีย่ วชมถนนสายช้อปปิ้ งทีส่ วยงามคลาสสิคเส้นหนึ่งของโลก เก็บภาพสวยๆ ทีบ่ ริเวณ
สะพาน ลานจัตุรสั หน้าวิหาร วิวปราสาทโฮเฮนซาลเบิรก์ บนเนินเขาแสนคลาสสิค และเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึก
พืน้ เมืองหลากหลายชนิด สมควรแก่เวลาเดินทางต่อสู.่ .เมือง ฮอลสตัท
ั่
นาท่านเดินทางต่อ สู่ เมือง “ฮอลสตัท” HALLSTATT เมืองชนบททีแ่ สนโรแมนติคริมฝงทะเลสาบสงบ
เงียบ และได้รบั ประกาศเป็ นเมือง “มรดกโลก” ด้านวัฒนธรรมทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกว่า 4,000 ปี เนื่องจากตัว
เมืองเก่าตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสาบทีม่ ที วิ ทัศน์งดงงามเป็ นทีห่ ลงใหลของนักท่องเทีย่ วตัวยง
ต่างปรารถนาจะมา
เยือนเมืองสงบแห่งนี้ซกั ครัง้ นาท่านชมเมืองโดยการเดินเท้าลัดเลาะถนนริมทะเลสาบทีเ่ รียกว่า “ซี สตรัซ”
ผ่านบ้านเรือนแบบพืน้ เมืองทีอ่ นุรกั ษ์ไว้อย่างดีเยีย่ ม ประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้เมืองหนาวห้อยระย้า
ริมทะเลสาบตลอดจนถึงเนินเขา ลานหิน จตุรสั น้าพุกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้าของทีร่ ะลึกน่ารักให้เลือก
ั ่ านเมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางลัดเลาะทะเลสาบสวย สูเ่ ขต ทะเลสาบเซนต์วลู ฟ์ กัง ลัดเลาะเรียบชายฝงผ่
เล็กๆ ริมเชิงเขาตลอดสู่ เมืองเซนต์วลู ฟ์ กัง (ST. WOLFGANG) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริม

เทีย่ ง

17.30

เทีย่ ง

14.30
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เย็น

ทะเลสาบวูลฟ์กงั อันเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ วยงามโรแมนติคทีส่ ดุ ของออสเตรีย ทีล่ อ้ มรอบด้วยภูเขาสูง
ทะเลสาบสวยและทุง่ หญ้าเขียวขจี
เช๊คอินเข้าทีพ่ กั บรรยากาศริมทะเลสาบแสนสวย : SCALARIA HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
บริการอาหารค่าแบบพืน้ เมืองยุโรป ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่สี่

เซ้นท์วลู ฟ์ กัง – เชสกี้ครุมลอฟ (เชค) – คาร์โลวีวารี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนสบายๆ ยามสาย เดินเล่นชมเมืองน่ ารัก
เดินทางข้ามแดนสูท่ างตอนใต้ของ สาธารณรัฐเชค
สูเ่ มือง เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) มรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง ของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็ น
ศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รบั การประกาศว่า
เป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั การอนุ รกั ษ์ และภายหลังจากมีการเปลีย่ นแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี
ค.ศ.1989 ได้มกี ารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ ใหญ่ โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชืน่ ชม จาก
ประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนาน มีความสาคัญและโดดเด่นในการอนุรกั ษ์สถาปตั ยกรรมอันทรงคุณค่า ทาให้
องค์การยูเนสโก้ได้ขน้ึ ทะเบียนเมืองครุมลอฟ ให้เป็ น เมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1992 โดยเฉพาะตัวอาคาร
ปราสาทครุมลอฟ (ชมภายนอก) ซึง่ เป็ นปราสาททีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก มี
ห้องต่างๆ ถึง 40 ห้อง ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพทีท่ า่ นเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็ก
หลังน้อย หลังคาสีสม้ เรียงรายกันเป็ นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาทีส่ วยงามยิง่ นัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ เดินทางผ่านเขตชนบทของประเทศเชค สูด่ า้ นตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
เดินทางถึงเมือง คาร์โลวี วารี่ Karlovy Vary เมืองตุ๊กตาในหุบเขาทีจ่ ะทาให้ทา่ นประทับใจทีส่ ดุ อีกเมือง ทัว่
เมืองเป็ นแหล่งน้าแร่ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศ ตัง้ อยูท่ า่ มกลางเทือกเขาทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ และมีแม่น้าเท็ปลา
ไหลหล่อเลีย้ งเมือง ตามตานานกล่าวไว้ว่าพระเจ้าชาร์ลสที่ 4 ทรงพบแหล่งน้าแร่ทเ่ี มืองนี้ใน ค.ศ. 1358 เมือ่
ครัง้ เสด็จออกล่าสัตว์ และสุนขั ล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้าพุรอ้ น นับตัง้ แต่นนั ้ มาเมืองนี้กม็ ชี อ่ื เสียงเป็ น
ต้นมาจนถึงปจั จุบนั มีแหล่งน้าพุรอ้ น น้าแร่ธรรมชาติทม่ี อี ณ
ุ หภูมติ งั ้ แต่ 42 - 72 องศาเซลเซียส ทัง้ หมด 12
แห่ง สปาในเมืองนี้มชี อ่ื เสียงไปทัวโลกว่
่
าเป็ นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่างๆ มีเจ้านายหลายพระองค์เคยเสด็จ
มาเยือน อาทิเช่น จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่าแห่งออสเตรีย, พระเจ้าปี เตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย และพระเจ้า
เฟรเดอริกที่ 1 แห่งปรัสเซีย ทาให้เมืองนี้กลายเป็ นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้คาร์โลวี วารี่ ยังมีชอ่ื
ว่าเป็ นทีช่ มุ นุมของเหล่าศิลปินชือ่ ดังอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็ นเกอเธ่, บีโธเฟน่ หรือริชาร์ด วากเนอร์ ฯลฯ
เข้าสูท่ พ่ี กั GRAND HOTEL PUPP / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
หลังจากเก็บสัมภาระ นาท่านเดินชมบรรยากาศเมืองแสนโรแมนติค
บริการอาหารค่าแบบยุโรป ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง
เย็น

เย็น

วันที่ห้า

คาร์โลวีวารี – กรุงปราก – ปราสาทปราก

เช้า

บริการอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชม บ่อน้าแร่ธรรมชาติ ซึง่ มีแท่นน้าพุรอ้ น มีอณ
ุ หภูมติ งั ้ แต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียส
สามารถใช้ด่มื ได้ โดยมีวธิ กี ารดื่มน้าแร่ทพ่ี เิ ศษ คือต้องใช้แก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ น แก้วพอร์ชเลน ทีม่ ี
ปากยืน่ ออกมาเหมือนกาน้า ซึง่ เชือ่ กันว่าดีต่อระบบย่อยอาหาร ทดลองดื่มและเก็บแก้วกลับเป็ นของทีร่ ะลึก
พาท่านเดินเล่นชมเมือง เลือกซือ้ เครือ่ งแก้ว “โบฮีเมียน” สวยๆ ราคาถูกมากมายเต็มเมือง
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10.00
เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

ออกเดินทางสูก่ รุงปราก
เดินทางถึง กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ตัง้ อยูร่ มิ สองฝงั ่ แม่น้าวัลตาวา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่าน ชมกรุงปราก เมืองทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่าเมือง “ปราสาทร้อยยอด“ เข้าชม ปราสาทปราก ที่
สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมความใหญ่โตโอ่อา่ ของตัวปราสาทและ มหาวิ หารเซนต์
วิ ตสั มหาวิหารอันศักดิ ์สิทธิ ์ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ของชาวเชคทุกคน เนื่องจากเป็ นทีเ่ ก็บพระศพของกษัตริย์
พระองค์ต่างๆ แล้วยังเป็ นทีเ่ ก็บมงกุฎเพชรทีท่ าขึน้ ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4 กษัตริยผ์ สู้ ร้างความเจริญ
สูงสุด จนทาให้กรุงปรากเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ ์สิทธิ ์ ถ่ายรูปเป็ น
ทีร่ ะลึกกับมุมมองสวยๆ หน้าที่ ทาการรัฐบาล และเดินชมย่าน Golden Lane ย่านค้าทองในอดีต
ชมโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี เดินข้ามชม สะพานชาร์ลส์ ทีส่ ร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วย
ั้
สถาปตั ย- กรรมแบบโกธิค ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทราย รูปปนของนั
กบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ซึง่
มีความงดงามและไม่ซ้าแบบ เชิญท่านเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าชมย่านเมืองเก่าแห่งกรุงปราก เริม่ ที่ จัตุรสั เมืองเก่าสตาเร เมสโต สถานทีน่ ัดพบของชาวปราก
บริเวณโดยรอบล้วนเป็ นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ทีม่ คี วามงดงามโดดเด่นจนได้รบั การ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้ป็นมรดกโลก ชม อนุสาวรียย์ าน ฮุส ผูน้ าฝา่ ยปฏิรปู ศาสนา ซึง่ ถูกกล่าวหา
ว่าเป็ นพวกนอกรีต ถูกเผาทัง้ เป็ นโดยผูป้ กครองของฝา่ ยคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค นาชม หอนาฬิ กา
ดาราศาสตร์ ทีท่ กุ ๆ 1 ชัวโมงจะมี
่
ต๊กุ ตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ
ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของชุมชนชาวยิวทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในยุโรป
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
แล้วเข้าสูท่ พ่ี กั : CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หก

กรุงปราก – กรุงบราติ สลาวา/สโลวัค – บูดาเปสต์

เช้า

บริการอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางข้ามแดน ผ่านเขตเมืองใหญ่ชายแดนเชค ทีเ่ มือง BRNO
ข้ามสูก่ รุง บาติ สลาวา BATISLAVA เมืองหลวงของประเทศสโลวัค
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาคณะไปถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทแห่งกรุงบราติ สลาวา ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่ม
แม่น้าดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทัง้ 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค เรอเนสซองส์
และบาร็อค จากนัน้ นาท่านเดินเทีย่ วชมเขตเมืองเก่า จัตุรสั ใจกลางเมือง อันเป็ นทีต่ งั ้ ของทาเนียบ
ประธานาธิบดี รัฐสภา มหาวิทยาลัย ฯ ถ่ายรูและเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะลึก
เดินทางต่อสู่ กรุงปูดาเบสต์ เมืองหลวงของฮังการี
นาชม กรุงบูดาเปสท์ ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองทีม่ แี ม่น้าดานูบ
ั ่ อฝงที
ั ่ อ่ บอวลไปด้วยกลิน่ ไอของประวัตศิ าสตร์ของฝงั ่ “บูดา” และ
ไหลผ่ากลางเมือง ซึง่ แบ่งเป็ นสองฝงคื
ั ่ ห่ รูหราล้าหน้าสมัยใหม่ดว้ ยวิทยาการของ “เปสท์” อันเป็ นทีม่ าของชือ่ เต็มของเมืองหลวงแห่งนี้
ฝงที
เดินทางขึน้ สู่ เนิ นเขาเกลเลิ รท์ เพือ่ ชมทัศนียภาพโดยรอบของกรุงบูดาเปสท์ และ คุ้งแม่น้าดานูบ จุดชม
วิวสวยทีส่ ดุ ของเมือง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาคณะเช๊คอินเข้าทีพ่ กั : NH BUDAPEST CITY HOTEL/ หรือเทียบเท่า 4 ดาว

เทีย่ ง

15.30

ค่า
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วันที่เจ็ด

บูดาเปสต์ – เวียนนา – OUTLET - สุวรรณภูมิ

เช้า

19.30
23.55

บริการอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านลงเรือ ล่องแม่น้าดานูบ แม่น้าสายโรแมนติค มนต์สเน่หไ์ ม่เสือ่ มคลาย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ
ธรรมชาติและสถาปตั ยกรรมแบบโกธิคทีโ่ ดดเด่น ตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็ นอยูข่ องผูค้ นสอง
ั ่ น้า แล้วขึน้ สู่ Castle Hill ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริยแ์ ละโบราณสถานซึง่ ยังมี
ฟากฝงแม่
ร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุง่ เรืองในอดีต ชม ป้ อมปราการฟิ ชเชอร์แมนบาสเตียน ซึง่ อดีตสร้างขึน้
ั ่ อของแม่น้าดานูบ ผ่าน อาคารรัฐสภา เป็ นอาคารแบบนิโอโกธิคที่
เพือ่ ใช้สาหรับป้องกันข้าศึกบนฝงเหนื
โดดเด่นเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศ
นาคณะเทีย่ วชม จัตรุ สั วีรบุรษุ สถานทีส่ าหรับใช้ในพิธสี วนสนามของทหารฮังการี่ และเป็ นทีต่ งั ้ อนุสาวรีย์
ของบรรพกษัตริยท์ ม่ี ชี อ่ื เสียงในอดีต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
ั่
จากนัน้ เดินทางข้ามฝงแดนกลั
บสูก่ รุงเวียนนาอีกครัง้
แวะให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งกันที่ PRANDROF FASION OUTLET สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายยีห่ อ้ ให้
ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย
(อาหารคา่ อิ สระ ตามอัธยาศัยเพื่อใช้เวลาอย่างต่อเนื่ องใน OUTLET)
เข้าสูส่ นามบินเวียนนา มีเวลาให้ทา่ นได้ทาคืนภาษี
ออกเดินทางกลับ โดออสเตรียนแอร์ไลน์ เทีย่ วบิน OS 025 บินตรงสูส่ วุ รรณภูม ิ

วันที่แปด

สุวรรณภูมิ

14.20

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ และประทับใจ......
****************************************************************************************************
รายการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ภูมอิ ากาศ ภัยธรรมชาติ หรือ การ
นัดประท้วงหยุดงาน ทีไ่ ม่อาจทราบได้ล่วงหน้า

เทีย่ ง
16.00

หมายเหตุ
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อัตราค่าบริการ : 28 ก.พ.- 7 มี.ค. / 16-23 มี.ค
จานวนผูร้ ่วมเดินทางในคณะรวม ผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้ นไป
ผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ไม่ใช้ตวั๋ เครือ่ งบิน หักค่าตัว๋ ท่านละ
เด็ก 2 – 11 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็ก 2 – 11 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
พักห้องเดีย่ วจ่ ายค่าห้อง เพิม่ ท่านละ
ในกรณีทีม่ ีวีซ่าแล้วหรือดาเนินการเอง ลดท่านละ

85,900.- บาท
24,000.- บาท
85,900.- บาท
77,900.- บาท
15,000.- บาท
3,500.- บาท

อัตราค่าบริการ : 12–19 เม.ย. (สงกรานต์) / 27 เม.ย.-04 พ.ค.
จานวนผูร้ ่วมเดินทางในคณะรวม ผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้ นไป
ผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ไม่ใช้ตวั๋ เครือ่ งบิน หักค่าตัว๋ ท่านละ
เด็ก 2 – 11 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็ก 2 – 11 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
พักห้องเดีย่ วจ่ ายค่าห้อง เพิม่ ท่านละ
ในกรณีทีม่ ีวีซ่าแล้วหรือดาเนินการเอง ลดท่านละ

89,900.- บาท
24,000.- บาท
89,900.- บาท
81,900.- บาท
16,000.- บาท
3,500.- บาท

หมายเหตุ:
- หากมีการออกตัว๋ เครือ่ งบินไปแล้ว - ตัว๋ เครือ่ งบินไม่สามารถเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทาง และไม่สามารถ
REFUNED เงินคืนได้ หากท่านมีการยกเลิกการเดินทาง, ตัว๋ เครือ่ งบินไม่มีราคาเด็ก
- หากท่านเลือกเดินทางเป็ นตัว๋ กรุป๊ บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกหมายเลขทีน่ งบนเครื
ั่
่อง เนือ่ งจาก
ทางสายการบินจะเป็ นผูก้ าหนด ZONE ทีน่ งของตั
ั่
ว๋ กรุป๊ ไว้
- สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น และห้องพักค่อนข้างแคบและเล็ก
กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่านเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
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เงื่อนไขการจองทัวร์
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป–กลับ ชัน้ ประหยัดแบบหมูค่ ณะ (ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ )
กรุงเทพฯ–เวียนนา–กรุงเทพฯ
เงือ่ นไขการสามารถสะสมไมล์กบั เครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยูข่ อ้ ตกลงระหว่างสายการบิน
2. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์ ทางบริษทั ฯ คิดอัตรา ณ 2 พฤศจิกายน 2561 หากในวันเดินทาง
มีการปรับเพิม่ จากทางสายการบิน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บเพิม่ จากท่านตามความเป็ นจริง
3. ค่ารถโค้ชนาเทีย่ วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน
12 ช.ม. / วัน และต้องพักทุกๆ 3 ชม. เพื่อสวัสดิภาพของผูโ้ ดยสาร
4. ค่าเข้าชมภายใน ของสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
5. โรงแรมทีพ่ กั ตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่ม ี
เครือ่ งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงาน
เทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ เป็นผลทีท่ าให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นย้ายเมืองโดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ น
หลัก
6. ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
7. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คนื ให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
8. ค่าอาหารทีร่ ะบุในรายการ
9. ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์
คอยให้ความรูแ้ ละดูแลอานวยความสะดวกให้กบั คณะตลอดการ
เดินทางจานวน 1 ท่าน (ไม่มกี ารเรียกเก็บทิป ขึน้ อยูก่ บั ความพึงพอใจของท่านเท่านัน้ )
10. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลีย่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
11. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างช่วงเวลาของการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละ 1,500,000 บาท
12. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ1ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กก.ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน7 กก.
13.สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าล้อลาก, ADAPTOR, หมอนรองคอ, ร่มกันแดด/ฝน ท่านละ 1 ชุด
14. น้ า 1 ขวด / วัน / ท่าน

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 %
ค่าดาเนินการทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษในร้านอาหาร/โรงแรม นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้
ค่าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกิน 20 กก.
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทาหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

การจองทัวร์
1. กรุณาจองทัวร์พร้อมชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 20,000 บาท/ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีต่ กลงทาการสารอง
ทีน่ งั ่ ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน ในกรณีการชาระค่าจองทัวร์ล่าช้า *** ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
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สิทธิ ์ในการคืนทีน่ ัง่ กับทางสายการบิน เพื่อหลีกเลีย่ งค่าเสียหายในกรณียกเลิกในภายหลัง และทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมในกรณีทส่ี ายการบินเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพิม่ ในการคอมเฟิรม์ ทีน่ งเดี
ั ่ ย่ วของเทีย่ วบินนัน้ ๆ
2. ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนัน้ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. หลังจากสารองที่ นัง่ เรียบร้อยแล้วทางบริ ษัทฯ เรียนขอหน้ าพาสปอร์ตของผู้เดิ นทางทุกท่ านเพื่ อดาเนิ นการใน
เรื่องของวีซ่า และป้ องกันการจองที่ซา้ กันในหมู่คณะ

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 50 วัน
 คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 49-40 วัน
 หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39-30 วัน
 หัก 60% ของค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วันก่อนการเดินทาง
 หัก 80% ของค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19 วันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หัก 100% ของค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 ในกรณีทว่ี นั เดินทางดังกล่าวเป็นตั ๋วเงือ่ นไข NON-REFUND หรือ
เปลีย่ นแปลงชื่อผูเ้ ดินทางไม่ได้
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือ่ นไขใด เงือ่ นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชื่อตั ๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของ
ตั ๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่าน ไม่ได้รบั การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่าไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด ให้ถอื
เป็นการยกเลิกตามเงือ่ นไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้างต้นในกรณีทท่ี ่านไม่แน่ ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่า
จากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอแนะนาให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดีย่ ว ซึง่ จะรูผ้ ลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

การสะสมไมล์ของสายการบิน (MILEAGE CLAIM )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีต ั ๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมล์กบั เครือ STAR ALLIANCE ออสเตรียนแอร์
ไลน์, ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขการสะสมไมล์สายการบินนัน้ ๆ ซึง่
การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
(อาจมีการเปลีย่ นเนือ่ งจากเป็ นราคาตั ๋ว
พิเศษจากสายการบิน)

สถานที่เข้าชม (RESERVATION FEE & ENTRANCE FEE)
โปรแกรมทัวร์รวมค่าเข้าชมถูกระบุไว้ในคอลัมน์ “อัตรานี้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ ถานที่เข้าชมนัน้ ๆ
ปิดทาการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษทั จะคืนเงิน ENTRANCE FEE ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารของสถานที่
นัน้ ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯจะไม่มกี ารคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื่องจาก
ได้ชาระค่าเข้าชมและ RESERVATION FEE ไปเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการออกเดินทางในกรณีท่มี ผี ู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 10 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนให้ หากท่านต้องการ
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 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคานึงถึงและรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้
มากทีส่ ุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน
ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ในการใช้บริการนัน้ ทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระมาแล้ว 100% หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือ
การเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 ราคาอาจมีการปรับขึน้ หากมีการผกผันของราคาน้ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
 ในกรณีทท่ี ่านถือหนังสือเดินทางข้าราชการ ( เล่มสีน้ าเงิน ) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบหากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
เมื่อท่านได้ ชาระเงิ นมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นยุโรป
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทาการ ไม่รวมเสาร์-อาทิ ตย์)
ตัง้ แต่วนั ที่ 14 พ.ย. 2556 ผูส้ มัครที่ต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่าในเขตประเทศเชงเก้น
จะต้องมายื่นคาร้องด้วยตนเอง เพื่อที่จะทาการสแกนลายนิ้ วมือ ทัง้ 10 นิ้ ว
1. หนังสือเดิ นทาง ทีเ่ หลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึน้ ไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
หากมี PASSPORT เล่มเก่า ทีเ่ คยมีวซี ่าเชงเก้นอยู่ ให้ท่านแนบมาด้วย
2. รูปถ่ายสี พื้นฉากหลังรูปสีขาวเท่ านัน้ จานวน 2 รูป รูปถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน โดยจะต้องเป็นภาพหน้าตรงทีค่ มชัด
- ขนาด กว้าง 3.5 ซ.ม. x ยาว 4.5 ซ.ม.
- ห้ามสวมแว่นสายตา
- ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์
- มองเห็นใบหน้าทัง้ หมด ไม่ยม
้ิ ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้า
คลุมศีรษะใดๆ
สถานฑูต มีการเปรียบเที ยบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รบั ย้อนหลังไป 6 เดือน (ตรวจทุกหน้ าวีซ่า)
หากท่ านใช้รปู ถ่ายเคยมีวีซ่าและเกิ น 6 เดือนแล้ว ท่ านต้ องถ่ายรูปใหม่ และกรุณาเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่
สาหรับสถานฑูต จะเข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่ านเตรียมรูปและเอกสารพร้อม ท่ านจะไม่เสียเวลา
แต่หากท่านไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนด ท่ านต้ องเสียเวลาไปถ่ายรูป และต้องมาโชว์ตวั ใหม่ในการยื่นวีซ่า
3.
4.
5.
6.

สาเนาทะเบียนสมรส // สาเนาทะเบียนหย่า // สาเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี) // สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ หรือ นามสกุล
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สูตบิ ตั ร (สาหรับเด็กต่ากว่า 18 ปีบริบรู ณ์)
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7. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) เป็ นภาษาอังกฤษและเป็ นฉบับจริ งเท่ านัน้
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)
A. กรณีผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษท
ั ฯ ทีม่ รี ายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ
(คัดลอกไว้ไม่เกิ น 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
B. กรณีผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ทม
่ี ชี ่อื ผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า (ทพ.4), (พค. 0403)
C. กรณีพนักงานบริษท
ั ฯ: ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
(มีอายุไม่เกิ น 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
D. กรณีทเ่ี ป็ นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่ วยงาน (มีอายุไม่เกิ น 1 เดือนนับจากวันที่ ยื่นวีซ่า)
E. กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
F. กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานัน
้ ว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุชนั ้ ปีทศ่ี กึ ษา
(เป็นภาษาอังกฤษ) (มีอายุไม่เกิ น 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ : เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
● เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึง่ ออกให้โดยทีว่ ่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
● เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึง่ ออกให้โดยทีว่ ่า การเขตหรืออาเภอเท่านัน้
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่อื บิดา)
● เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึง่ ออกให้โดยทีว่ ่าการเขตหรืออาเภอเท่านัน้ และ
ให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่อื มารดา)
8. หลักฐานการเงิ น : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง)
สาเนา book bank ส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมปรับสมุดธนาคารล่าสุด ภายในเดือนที่ยื่นวีซ่า
ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมี ไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงิน
สม่าเสมอ ห้าม!!!!!! ทาการโอนเงิ นเข้าไปในครัง้ เดียว เป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!
● กรณีเงินฝากประจา (ซึง่ ไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคารโดยให้
ธนาคารระบุว่าท่านมีเงินคงอยูใ่ นบัญชีฝากประจา (ออกจดหมายรับรองเป็น ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) และในการขอหนังสือ
รับรอง ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้ควิ ยื่นวีซ่า และ ให้แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจาย้อนหลังมาด้วย

(สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี )
9. ในกรณี ที่มีผร้ ู บั รองค่าใช้ จ่าย ต้องมีเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
● จดหมายจากผูร้ บั รองค่าใช้จ่าย พิ มพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
● หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ บั รองค่าใช้จา่ ย เช่น ทะเบียนบ้าน, สาเนาทะเบียนสมรส
เพื่อนและสามีภรรยาทีม่ ิ ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบตุ รไม่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้กนั ได้
พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุตรได้
สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้
ปู,่ ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้หลานได้
● กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ของผูร้ บั รองค่าใช้จ่าย พร้อมทัง้ อัพเดทยอดเงิน
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ณ เดือนปจั จุบนั (ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีย่ ่นื วีซ่า) และ หนังสือรับรองเงิ นฝากที่ออกให้โดยธนาคาร (Bank
Guarantee) โดยต้องระบุช่อื ผูเ้ ดินทาง ทีต่ อ้ งการจะรับรองค่าใช้จ่าย
***กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการแจ้งสถานฑูต
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะมีประวัตกิ ารยืน่ ขอวีซ่ากับทางสถานฑูตในนามของบริษทั ฯ***

