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10 วัน แกรนด์ ยุโรปตะวันออก (บินตรง)
(เยอรมนี – ออสเตรีย – เช็ก – สโลวาเกีย – ฮังการี)

เมษายน – พฤษภาคม 2561
เริ่มต้ น

75,900 บาท

(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปทุกอย่ างแล้ว)
มิวนิค – ซาลส์ บวร์ ก – เซนต์ วูลฟ์ กัง – ฮอลสตรัท (ขึน้ กระเช้ าสกายวอล์ ก) – ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ
คาร์ โลวีวารี – ปราก (ปราสาทปราก) – เบอร์ โน่ – วาลติเซ (ปราสาทวาลติเซ) – บราติสลาวา
เจอร์ (สํ านักสงฆ์ พานโนฮัลมา)- บูดาเปสต์ (ป้อมชาวประมงบาสเตียน) – ช้ อปปิ้ งปานดอล์ ฟเอาท์ เลต
เวียนนา (พระราชวังเชิงบรุนน์ ) – เมลค์ (สํ านักสงฆ์ เมลค์ )

ราคาทัวร์ 75,900 บาท : 28 เม.ย. – 7 พ.ค. (วันแรงงาน)
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 13 – 22 เม.ย. (สงกรานต์ )
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วันแรก

กรุงเทพฯ

22.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผูโ้ ดยสาร
สายการบินไทย ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ

วันทีส่ อง

มิวนิค – ซาลส์ บวร์ ก – เซ็นต์ วูลฟ์ กัง

00.50 น.

07.05 น.

กลางวัน
บ่าย

ออกเดินทางสู่ มหานครมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG924 (ใช้เวลาบินประมาณ
11.35 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่า และ
อาหารเช้า บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินมิวนิค (MUC) ประเทศเยอรมนี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ ใจกลาง เมืองมิวนิ ค (Munich) เมืองทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐ
บาวาเรี ย (Bavaria) มิวนิ คเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ ลินและฮัมบูร์ก) เป็ น
เมืองที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งที่สุดในประเทศเยอรมนีและเป็ นหนึ่งในเมืองมัง่ คัง่ ที่สุดของยุโรป และยังเป็ นเมือง
ที่ได้รับความนิ ยมในการท่องเที่ยวมากที่สุด นับเป็ นเมืองแห่ งศิลปะและสถาปั ตยกรรมสไตล์บาโรค สัมผัส
กลิ่นอายขนบธรรมเนี ยมประเพณี แบบบาวาเรี ยนแท้ๆ นําท่านเที่ยวชมประตูแห่ งชัยชนะ อาคารบ้านเรื อน ที่
เรี ยงรายอยูบ่ นถนนอันสวยงาม ถนนเม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่ าเฮ้าซ์ และเขตพระราชวังเก่า นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ
โบสถ์พระแม่มารี (Frauenkirche) ยอดโบสถ์เป็ นทรงหัวหอมคู่ เป็ นศิลปะแบบโกธิ ค ทําจากอิฐแดง ถือเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิ คที่เรารู ้จกั กันดีตามหนังสื อท่องเที่ยวต่างๆ มีความสู งประมาณ 99 เมตร ตัวโบสถ์
สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1468 แต่ถูกทําลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะใหม่ในปี
ค.ศ. 1953 นําท่านชม จตุรัสมาเรี ยนพลัส (Marianplatz Square) ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกเวลา 11.00 น. และ
17.00 น. ของทุ ก ๆวัน จะมี เ สี ย งนาฬิ ก าตี บ อกจัง หวะและตุ๊ ก ตาออกมาเต้น ระบํา เป็ นที่ น่ า สนใจของ
นักท่องเที่ยวทัว่ โลก ชมย่านการค้าโดยรอบจตุรัสมาเรี ยนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมืองและตลาดสิ นค้าการเกษตร
นอกจากนี้ยงั เต็มไปด้วยร้านจําหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปทั้งหลายตั้งเรี ยงรายกันเต็มไปหมด ไม่
ว่าจะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น อิสระในช่วงบ่ายให้ท่านช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกนัง่ จิบกาแฟ, ทานไอศครี ม, หรื อดื่มเบียร์ เยอรมันที่ข้ ึนชื่อได้ตามร้านค้าบริ เวณ
รอบๆ จัตุรัสแห่งนี้ (***ร้ านค้ าในเยอรมนี ส่ วนมากปิ ดให้ บริ การในวันอาทิตย์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูขาหมูเยอรมันที่มีชื่อเสี ยงของประเทศเยอรมนี)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ ก (Salzburg) (ระยะทาง 144 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
เมืองแสนสวยที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ ซาลซ่า มีบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติก ซึ่งตั้งอยูใ่ นอ้อมกอดของขุนเขาทุ่ง
หญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่ งเคยใช้เป็ นฉากถ่ายทําภาพยนตร์ เพลงชื่อก้องโลก The Sound of
Music นอกจากนี้ท่านยังสามารถพบเห็นศิลปะแบบโมเดิร์นในเมืองซาลส์บวร์ก (Modern Art in Salzburg)
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โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 มูลนิธิซาลส์บวร์ก (Salzburg Foundation) ได้มอบหมายให้ศิลปิ นร่ วมสมัยที่มีผลงาน
โดดเด่นมาร่ วมสร้างสรรค์ชิ้นงานสําหรับวางโชว์ในที่สาธารณะกลางแจ้งในจุดต่างๆ ของซาลส์บวร์ ก นํา
ท่านชมและถ่ายรู ปกับ
สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนอันสวยงามที่ต้ งั อยูภ่ ายในพระราชวัง
เดิ ม ตกแต่ ง พัน ธุ์ ไ ม้ห ลากหลายสี สั น จากนั้น ข้า มฝั่ ง สู่ เ มื อ งเก่ า ที่ มี ป ราสาทโฮเฮนซาลส์ บ วร์ ก ตั้ง เด่ น
ตระหง่ า นอยู่บ นเนิ น เขา นํา ท่ า นแวะชมบ้า นเกิ ด ของศิ ล ปิ นเอกผูแ้ ต่ ง เพลงคลาสสิ ค ชื่ อ ก้อ งโลกชาว
ออสเตรี ยนนามว่าโมสาร์ ท (Mozart) ผูซ้ ่ ึ งสร้างผลงานทางด้านดนตรี ไว้อย่างมากมาย บริ เวณใจกลางเมือง
ซาลส์บวร์ กจะมีถนนเล็กๆ ที่คึกคักมากเพราะเป็ นย่านธุ รกิจสําคัญ ซึ่ งเต็มไปด้วย ร้านขายเสื้ อผ้า ร้านขาย
หนังสื อ ร้านอาหาร และร้านขายของฝากมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรู ปเมืองซาลส์
บวร์กตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมือง เซนต์วลู ฟ์ กัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองรี สอร์ ทเล็กๆ ในหุ บเขาริ มทะเลสาบวูลฟ์ กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์ กัง เมือง
ท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดของออสเตรี ย ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบวูลฟ์ กังที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบ
สวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็ นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั FURIAN HOTEL **** หรือเทียบเท่ า
***หากโรงแรมในเมืองเซนต์ วูลฟ์ กังไม่ สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดหาทีพ่ กั ทีเ่ มืองใกล้เคียงแทน***

วันทีส่ าม

ฮอลสตรัท – ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 38 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองมรดก
โลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองแห่ งนี้ เมือง
ฮอล์สตรัทเป็ นเมืองเล็กๆริ มทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็ นภูเขาสูงชัน บ้านเรื อน
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ในเมืองนี้ต้ งั อยูบ่ นเนื้ อที่แคบๆ ริ มทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลัน่ เป็ นชั้นๆ ตามแนวเขา
เหมือนกับสวนลอยฟ้ า จนผูค้ นที่เคยได้มาเยือนถึงกับขนานนามกันว่าเมืองนี้ สวยจนเป็ นแบบในโปสการ์ ด
หรื อวอลเปเปอร์ นําท่านนัง่ กระเช้าสู่ ยอดเขาจุดชมวิวเมืองมรดกโลกฮอลสตรัทสกายวอล์ก (World Heritage
Skywalk) ที่ระดับความสู ง 350 เมตร ท่านจะได้สัมผัสวิวอันงดงามของเมืองมรดกโลกเบื้องล่าง รวมถึงทะ
เลาสาบฮอลสตรัท ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา แบบ 360 องศา สวยงามและประทับใจเป็ นอย่างยิง่ อิสระให้ท่าน
ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 124 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) เป็ นเมืองที่มี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของออสเตรี ย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ อดีตเคยเป็ นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของ
เยอรมัน โดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็ นเมืองที่แฝงความสวยงามของศิลปะและสถาปั ตยกรรมสไตล์บารอค
และรอคโคโค นําท่านชม จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ (Haupt Platz Square) ซึ่ งล้อมรอบด้วยอาคารรัฐสภา
ประจําเมืองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1513 และมหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิต
ที่มีหอคอยคู่สูงเสี ยดฟ้ า ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) หนึ่งในเมืองมรดก
โลกแห่ งสาธารณรัฐเช็ก เพชรนํ้างามแห่ งโบฮีเมีย (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992 ตัวเมืองตั้งอยูร่ ิ มสองฝั่งของแม่น้ าํ วัล
ตาวา มีความโดดเด่นด้วยอาคารเก่าแก่ต้ งั แต่ยคุ กลางกว่า 300 หลัง จึงได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้
เป็ นสถานที่สาํ คัญแห่ งหนึ่งของโลก นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ ปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov castle) สร้างเมื่อปี
ค.ศ. 1250 เป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศซึ่งตั้งอยูบ่ นเนินเขา จะเป็ นรองก็แต่ปราสาทปราก
เท่านั้น มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ วัลตาวา ตรงบริ เวณคุง้ นํ้าพอดี ฝั่งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่า
คลาสสิ คบริ เวณจตุรัสกลางเมือง ณ จุดชมวิวภายในปราสาท ท่านจะได้เห็นวิวเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ในมุมสู ง
ซึ่งสวยงามตะการตา
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูเป็ ดย่างที่มีชื่อเสี ยงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก)
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั BELLEVUE OR OLD INN KRUMLOV *** หรือเทียบเท่ า
***หากโรงแรมในเมืองเชสกีค้ รุมลอฟไม่ สามารถรองรับคณะได้ บริษทั จะจัดหาทีพ่ กั ทีเ่ มืองใกล้เคียงแทน***

วันทีส่ ี่

คาร์ โลวี วารี - ปราก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (ระยะทาง 236 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) อีกเมืองสวย
ของสาธารณรัฐเช็ก หรื ออีกชื่อหนึ่ งคือ เมืองคาร์ ลบาด เป็ นเมืองที่มีการค้นพบนํ้าแร่ โดยพระเจ้าชาร์ ลที่ 4 ที่
ดํารงตําแหน่งเป็ นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเที่ยวชม “เมืองนํ้าแร่ ” ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของแคว้นโบฮีเมีย เป็ นเมืองอยูใ่ นหุบเขาสองฝั่งแม่น้ าํ เทบลา
ดินแดนแห่งนี้เป็ นที่คน้ พบแหล่งนํ้าแร่ ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อนํ้าพุร้อนถึง 12 แห่ง นํ้าพุที่ร้อนที่สุด อยูใ่ นศูนย์
นิ ทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซี ยส ภายในจัดแสดงสายนํ้าแร่ เมืองนี้ เป็ นที่นิยมในการเข้าคอร์ สส
ปาเพื่อรักษาสุ ขภาพและยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิง่ อาคารก่อสร้าง
ในสถาปั ต ยกรรม ทู โ อดอร์ นอกจากนี้ เมื อ งนี้ ยัง เป็ นแหล่ ง กํา เนิ ด ของเหล้ า พื้ น เมื อ งที่ มี ชื่ อ เสี ยง
BECHEROVKA ซึ่ งเพาะบ่มแอลกอฮอล์ร่วมกับสมุนไพรชั้นดี ชาวเช็กในโบราณกาลมีความเชื่อว่าเป็ นเหล้า
สมุนไพรดังกล่าวนี้ เป็ นยารักษาโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารชั้นยอดเลยทีเดียว อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ป
ชมเมืองหรื อเลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) หรื ออีกชื่อหนึ่ งคือ
"นครร้อยยอด" (ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) เป็ นที่เลื่องลือและมีผคู ้ นเดินทางไป
ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบ โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรู ปแบบต่างๆทําให้กรุ งปรากเป็ นเมือง
ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็ นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุ งปราก
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เป็ นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม นําท่านเข้าชม ปราสาทแห่งกรุ งปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุด
ในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทอัศวินโบราณที่สร้างขึ้นในแบบศิลปะ
โกธิ คที่สง่ างามซึ่ งในปั จจุ บนั ใช้เป็ นที่ พาํ นักของประธานาธิ บดี เช็ก นําท่านชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัว
ปราสาท จากนั้นนําท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส (Saint Vitus Cathedral) ที่เด่นเป็ นสง่า เขตโกลเด้นเลน ซึ่ ง
เคยใช้เป็ นที่พาํ นักของช่างฝี มือในยุคสมัยก่อน โบสถ์แห่ งนี้ เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ใน
ศิลปะแบบโกธิ ค มีการก่อสร้างเรื่ อยมาเป็ นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 มีหน้าต่าง
กระจกสี ที่งดงามเป็ นรู ปภาพของนักบุญและเรื่ องราวเกี่ยวกับคริ สต์ศาสนา แล้วยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาํ ขึ้น
ในสมัยพระเจ้าชาร์ ลส์ ที่ 4 กษัตริ ยผ์ ูส้ ร้ างความเจริ ญสู งสุ ดจนทําให้กรุ งปรากกลายเป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนําท่านเดินสู่ สะพานชาร์ ล (Charles Bridge)
สะพานเก่าแก่สญ
ั ลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหิ นขนาดใหญ่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 14 ชื่อเดิมเรี ยกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ได้เปลี่ยนชื่อ ตามพระนามของพระเจ้าชาร์ล นํา
ท่านชม ย่านจตุรัสและตัวเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิ กโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุ งปราก บน
สะพานประดับด้วยรู ปปั้ นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริ สต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่ งนี้ ต้องขอพรจาก
นักบุญจอห์นเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล อิสระให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั INTERNATIONAL HOTEL **** หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

เบอร์ โน่ – วาลติเซ – บราติสลาวา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 211 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของ
แคว้นโมราเวียใต้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1641 นําท่านชมเมืองเก่าเบอร์โน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.2011 นําท่านชมอาคารในเมืองเก่าย่านคนเดินเท้า มีเสน่ห์ในสไตล์สถาปั ตยกรรมเก่าแก่ด้ งั เดิมและถือ
เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ นําท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ แอนด์ปอลล์ ตั้งอยู่บนเนิ นเขา Petrov ที่
มหาวิหารได้รับการบูรณะหลายครั้ง ระหว่างปี ค.ศ.1749 - 1746 และได้ปรับเปลี่ยนให้เป็ นสไตล์บาโร้ค แต่พอ
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ถึงศตวรรษที่ 19 - 20 มหาวิหารได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบนีโอ-โกธิค แต่ถึงจะบูรณะปรับเปลี่ยนไปอย่างไร
ความสวยงามสง่าและความขลังยังคงอยูต่ ราบจนทุกวันนี้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมปราสาทวาลติเซ (Valtice Castles) ก่อสร้างระหว่างปี ศตวรรษที่ 17 และ 20 ปกครองโดยท่านด
ยุคแห่ งตระกูลลิคเคนส์สไตน์ มีศิลปะแบบบาโร้ค ผลงานส่ วนใหญ่เป็ นของ Johann Bernhard Fischer von
Erlach แล้วยังมี ศิลปะคลาสสิ กและนี โอ-โกธิ คอี กด้วย ได้เวลานําท่านเดิ นทางสู่ เมื องบราติ สลาวา
(Bratislava) (ระยะทาง 92 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวา
เกีย และเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ ที่บริ เวณพรมแดนของสโลวาเกียกับ
ออสเตรี ยและฮังการี และใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐเชคด้วย เมืองนี้ ต้ งั อยู่ห่างจากกรุ งเวียนนาเพียง 50
กิโลเมตร มีทศั นียภาพของอาคารบ้านเรื อนริ มสองฝั่งแม่น้ าํ ที่มีความสวยงาม นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ ปราสาท
แห่ งกรุ งบราติสลาวา (Bratislava Castle) อยูบ่ นเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ าํ ดานูบ ตัวอาคารมีหอคอย
สู ง 80 เมตร สร้างในศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบปราสาททั้ง 4 ด้าน ตกแต่งด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองซ์
และบาร็ อ ค เดิ ม เคยใช้เ ป็ นที่ ป ระทับ ของกษัต ริ ย์แ ห่ ง ฮัง การี ปั จ จุ บ ัน ถู ก ใช้เ ป็ นสถานที่ ท ํา งานของ
ประธานาธิ บดี และยังเป็ นพื้นที่ส่วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติสโลวาเกีย และใช้เป็ นสถานที่รับรองแขก
จากต่างประเทศ และเคยเป็ นที่ประชุมสุ ดยอดระหว่างผูน้ าํ รัสเซียและสหรัฐอเมริ กา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั HOLIDAY INN BRATISLAVA **** หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ก

จอร์ – บูดาเปสต์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจอร์ (Gyor) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็ นเมือง
สําคัญทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศฮังการี และใหญ่เป็ นอันดับ 6 ของประเทศ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าํ ดานู บ
เมืองนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 ดังนั้นอาคารสถาปั ตยกรรมภายในเมืองจึงยังคงกลิ่นอาย สถาปั ตกรรม
ในอดีต แม้จะเป็ นเมืองที่ผา่ นศึกสงครามมามากมายตั้งแต่สงครามโมแรค (Battle of Mohacs) ในสมัยศตวรรษ
ที่ 15 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ความสวยงามของอาคารบ้านเรื อนยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสอย่างต่อเนื่อง นําท่านแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์เบเนดิกไทน์ (Benedictine Church) ซึ่ง
เชื่อว่าเป็ นโบสถ์แห่ งแรกที่สร้างขึ้นในเมืองเจอร์ หลังการแผ่ขยายของศาสนาคริ สต์ในภูมิภาคนี้ โบสถ์น้ ี สร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยสถาปั ตยกรรมแบบบาโร๊ ค และมีหอคอยสู ง 2 หอคอยตั้งตระหง่านอยูด่ า้ นหน้าของ
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โบสถ์ นอกจากนี้ โบสถ์แ ห่ ง นี้ ยัง เป็ นโรงเรี ย นสอนศาสนาแห่ ง แรกในปี 1667 อี ก ด้ว ย อิ ส ระให้ท่ า นได้
บันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเข้าชมสํานักสงฆ์พานโนฮัลมา (Pannonhalma Abbey) เป็ น
สํานักสงฆ์ที่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1996 โดยองค์การยูเนสโก สํานักสงฆ์แห่ งนี้ถูกค้นพบในปี 996
ภายในหุ บเขาอันเร้นลับ ซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นถวายแด่ เซ็นต์มาร์ ติน ภายในสํานักสงฆ์เป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์โกธิคที่
สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 โดยสถาปัตยกรรมแบบบาโรค และยังมีหอสมุดที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19
อิ สระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ าอัศจรรย์ตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านออกเดิ นทางสู่ นครบูดาเปสต์
(Budapest) (ระยะทาง 119 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่ โมง) นครหลวงของประเทศฮังการี ซึ่ งมี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 6 ของสหภาพยุโรป เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูส่ องฝั่งโดยมีแม่น้ าํ ดานูบ (Danube River) ซึ่งเป็ น
แม่น้ าํ สายสําคัญที่มีความยาวเป็ นอันดับ 2 ของทวีปยุโรป คัน่ กลางแยกเป็ นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่
เมือง “บูดา” และ “เปสต์” อันเป็ นที่มาของคําว่า “บูดาเปสต์”
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่ งการ “ล่องเรื อแม่น้ าํ ดานูบ” ชมความงามของอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค
เรี ยงรายสองฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ มนต์เสน่ ห์ที่ไม่เสื่ อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติกบนสายนํ้า
แห่ งหนึ่ งของโลก จากนั้นนําท่านชมนครที่สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมอันลํ้าค่า ริ มสองฝั่งแม่น้ าํ ดานู บ นํา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับ อาคารรัฐสภาฮังการี เป็ นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี ยนภูมิใจว่าเป็ นอาคารรัฐสภาที่สวย
ที่สุดในโลก เพราะตัวอาคารมีความสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมแบบนีโอโกธิคที่ดูคลาสสิ กด้วยหลังคาสี แดง
อาคารรัฐสภาแห่ งนี้เริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1885 และใช้เวลากว่า 20 ปี กว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ โดยรู ปแบบอาคาร
ได้รับอิทธิ พลมาจากอาคารรัฐสภาแห่ งลอนดอน สหราชอาณาจักร จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ
(Hero’s Square) มีอนุสาวรี ยข์ องบุคคลสําคัญของประเทศฮังการี เป็ นจํานวนมาก ความยิ่งใหญ่และสง่างาม
ของมันคือตัวชี้วดั ความภาคภูมิใจของชาวฮังการี ทุกคนที่มีต่อประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์แมทธิอสั (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครอง
ในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็ นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ซึ่งมีหลังคาสลับสี อนั
สวยงามของ สถาปั ตยกรรมแบบนี โอ โบสถ์น้ ี เคยใช้จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่ อ
โบสถ์มาจากชื่ อกษัตริ ยแ์ มทธิ อสั ซึ่ งพระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ ทรงพระปรี ชาสามารถมาก ในสมัยของ
พระองค์ถือว่าเป็ นสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริ ง สิ่ งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมือง
อื่นๆ ซึ่งโบสถ์น้ ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนําท่านเข้าชม
ป้ อมชาวประมงบาสเตียน (Fishermen's Bastion) นับเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุดของนคร
บูดาเปสต์ และนอกจากนี้ยงั เป็ นอนุสรณ์สถานที่สร้างไว้เพื่อรําลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผูเ้ สี ยสละ
ชีวิตในการปกป้ องนครบูดาเปสต์ในยุคที่ถูก ชาวมองโกลรุ กรานเมื่อปี ค.ศ.1241
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั MERCURE BUDA **** หรือเทียบเท่ า

วันทีเ่ จ็ด ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลทปานดอร์ ฟ – เวียนนา
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ THE DESIGNER OUTLET PARNDORF (ระยะทาง 195 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3 ชัว่ โมง) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้า แบรนด์เนมท้องถิ่นและไฮเอนด์มากมายกว่า 160 ร้านค้า อาทิ
ADIDAS, AMANI, BALLY, BIRKENSTOCK, BURBERRY, CLARK, COACH, DIESEL, GEOX,
GUCCI, GUESS, HUGO BOSS, LACOSTE, MONT BLANC, NIKE, PRADA, SAMSONITE, TOD’S,
TIMBERLAND, ETC.

***เพือ่ ให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งอย่ างเต็มที่ อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 48 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) นครหลวง
แห่ งดนตรี ที่แฝงไว้ดว้ ยความโรแมนติคอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็ นนครที่มีความทันสมัยแต่แฝงเร้น
อยู่ภายใต้สถาปั ตยกรรมคลาสสิ คอันทรงคุณค่า ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสหภาพยุโรป เชื่ อมต่ออารยธรรม
ระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ซึ่ งมีพรมแดนติดกับ 8 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ เยอรมณี , เชค,
สโลวาเกีย, ฮังการี , สโลเวเนีย, อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์ ลิคเทนสไตน์ นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์แห่ งเซนต์
ชาร์ลส์ (St’Charles Church) หรื อที่ภาษาท้องถิ่นเรี ยกว่า “Karlkirche” โบสถ์สไตล์บาโรกอันเป็ นสัญลักษณ์
โดดเด่ นใจกลางเมื อง ถูกสร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1737 เพื่ออุทิศแก่ นักบุญ ชาร์ ลส์ บอโรมิ โอ หนึ่ งในตํานาน
นักปฏิรูปประเทศในช่วงศตวรรษที่ 16 ยอดอาคารเป็ นโดมสี เขียวอ่อน ประกอบด้วยหอคอยคู่ที่ถูกออกแบบ
มาอย่างลงตัว ทําให้โบสถ์แห่ งเซนต์ชาร์ลส์น้ ี เป็ นโบสถ์ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของกรุ งเวีนนา นําท่านแวะถ่ายรู ป
กับ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซึ่ งตั้งอยู่ใกล้พระราชวังฮอฟบวร์ กและศาลยุติธรรม ตัวอาคาร
แบ่งเป็ นสองอาคาร ประกอบด้วย สภาแห่ งชาติ และสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเนื้อที่ราว 13,500 ตารางเมตร
ห้องใช้สอยกว่า 100 ห้อง ไม่ว่าจะเป็ นห้องทํางาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร ห้องออก
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กํา ลัง กาย ฯลฯ ทั้ง นี้ สั ญ ลัก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ที่ สุ ด ของอาคารรั ฐ สภาคื อ นํ้า พุ แ ละรู ป ปั้ นเทพี อ าเธน่ า ที่ ต้ ัง
ตระหง่านอยู่ดา้ นหน้าอาคารรัฐสภา นับเป็ นอีกหนึ่ งจุดท่องเที่ยวที่มีคนแวะเวียนมามากที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
กรุ งเวียนนา นําท่านถ่ายรู ปกับ พระราชวังฮอฟบวร์ ก (Hofburg Palace) หนึ่ งในพระราชวังฤดูหนาวที่
สวยงามและยิง่ ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของทวีปยุโรป และยังคงความคลาสสิ กไว้ต้ งั แต่ยคุ สมัยศตวรรษที่ 13 ถูก
ใช้เป็ นศูนย์กลางการปกครองของประเทศโดยราชวงศ์ฮบั บวร์ กมานานกว่าเจ็ดทศวรรษ บนพื้นที่อาณาเขต
ราชวังกว่า 240,000 ตารางเมตร อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งบนถนนคาร์ทเน่อร์ (Kartnerstrasse) ย่านถนนการค้า
ที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่ งตั้งอยู่โดดเด่น
เป็ นสง่า เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ ง เวียนนา มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้ อ อาทิเช่น เครื่ องแก้วคริ สตัลเจียระไน
และของที่ระลึกต่างๆ
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูหมูชุบแป้ งทอดที่มีชื่อเสี ยงของประเทศออสเตรี ย)
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั MERCURE WESTBAHNHOF **** หรือเทียบเท่ า (พักสองคืน)

วันทีแ่ ปด

เวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ – เมลค์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเมลค์ (Melk) (ระยะทาง 87 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง) เมืองเล็กๆทาง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของออสเตรี ยที่เต็มไปด้วยบ้านเรื อนในยุคเรเนซองส์ ที่มองดูราวกับอยู่ในเมืองแห่ งเทพ
นิ ยาย เมืองเมลค์น้ ี นบั เป็ นจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมและจิตใจของชาวออสเตรี ย เนื่ องจากเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของการกําเนิดประเทศออสเตรี ย นําท่านเข้าชม มหาวิหารเมลค์ (Melk Abbey) มหาวิหารที่สร้างโดดเด่นเป็ น
สง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบาโร๊ คมีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศ ตัวอาคารก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ.976 และได้รับ
การบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1701-1736 ตามการออกแบบของยาคอป พรันด์เทาเออร์ ชมห้องอิมพีเรี ยล ซึ่งถูกจัด
แสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์ โดยเดินผ่านบันไดอิมพีเรี ยลที่มีรูปปั้ นและคําขวัญประจําใจของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 6 ซึ่ ง
เป็ นองค์อุปถัมภ์สาํ นักสงฆ์แห่ งนี้ในอดีตกาล ชมห้องโถงหิ นอ่อน (Marble Hall) ซึ่งมีภาพเขียนสี เฟรสโก้
เด่นเป็ นสง่าอยู่บนเพดาน ชมห้องสมุดแห่ งสํานักสงฆ์เมลค์ ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีกลิ่นอายของยุคกลาง
เครื่ องตกแต่งที่ทาํ ด้วยไม้เกือบทั้งหมดผ่านการก่อสร้างมาอย่างประณี ตบรรจง และภาพเขียนสี บนปูนเปี ยก
สไตล์เฟรสโก้ที่วาดโดย พอล โทรเกอร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 87 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)
จากนั้นนําท่านเข้าชม พระราชวังเชิงบรุ นน์ (SCHOENBRUNN PALACE) ซึ่ งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่
17-18 โดยกษัต ริ ย ์แ ห่ ง ราชวงศ์ฮับ ส์ เ บริ์ ก พระราชวัง อัน ยิ่ง ใหญ่ น้ ี ถู ก สร้ า งขึ้ น ให้มี ค วามงดงามไม่ แ พ้
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พระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังแห่ งนี้ เคยใช้เป็ นที่ประทับของพระนางมาเรี ยเทเรซ่ า นําท่านเข้าชมห้อง
ภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง จาก 1,441 ห้อง ที่จดั แสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้อง
แกลลอรี่ ห้องมิลเลี่ยน ห้องไชนีส สิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่แห่ งราชวงศ์ฮบั ส์เบริ์ ก อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั MERCURE WESTBAHNHOF **** หรือเทียบเท่ า (พักคืนที่ 2)

วันทีเ่ ก้า

เวียนนา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าแวะถ่ายรู ปด้านนอกกับ พระราชวังเบลเดแวร์ (Belvedere Palace) พระราชวังสไตล์บาโรกที่
ล้อมรอบด้วยสวนอันสวยงาม ตั้งอยู่บนเชิ งเขาทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของกรุ งเวียนนา ในอดี ตถูกใช้เป็ น
พระราชวังฤดูร้อนของเจ้าชายยูจีนแห่ งราชวงศ์ซาวอย วีรบุรุษแห่ งออสเตรี ยผูข้ บั ไล่ชาวเติร์กที่เข้ามารุ กลํ้า
ดิ นแดนเมื่อช่ วงปี ค.ศ.1697 โดยพระราชวังนี้ ปัจจุ บนั ถูกแบ่งการจัดแสดงเป็ นสองส่ วน คือ ตําหนักล่าง
(Lower Belvedere) ซึ่งไว้เก็บศิลปะสไตล์บาโรกของประเทศ ส่ วนตําหนักบน (Upper Belvedere) ถูกใช้เป็ น
หอศิลป์ ไว้จดั แสดงภาพเขียนของศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงชาวออสเตรี ย ภายนอกพระราชวังถูกรายล้อมด้วยสระนํ้า
นํ้าพุ สวนหญ้าและไม้ประดับนานาชนิด อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

11.30 น.

นําท่านสู่สนามบินเวียนนา เพื่อเชคอิน และทํา Tax Refund

***หลังทําการเชคอินและได้ บอร์ ดดิง้ พาสเรียบร้ อยแล้ ว อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย***
14.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ TG937 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.20 ชัว่ โมง)
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วันทีส่ ิ บ

กรุงเทพฯ

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
…………………………………………………………………………………………………………………………….

อัตราค่ าบริการ
ราคาทัวร์ 75,900 บาท : 28 เม.ย. – 7 พ.ค. (วันแรงงาน)
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 13 – 22 เม.ย. (สงกรานต์ )
อัตราค่าบริ การ (บาท)
28 เม.ย. – 7 พ.ค.
13 -22 เม.ย.
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
75,900
79,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
11,000
12,000
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
73,900
77,900
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี ( พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน )
19,900
19,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อ
85,000 – 120,000
ที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน หักค่าตัว๋ (ผูใ้ หญ่) BKK-MUC//VIE-BKK
22,000
25,000
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ ( ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน )
2,500
2,500
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 18 ต.ค. 2560) **
ข้ อแนะนําและแจ้ งเพือ่ ทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7
กก.
โปรแกรมท่ องเทีย่ วประเทศเยอรมนี (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
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 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85
ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรี ย (ประมาณ 3,500 บาท)
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํ ารองทีน่ ั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง
กรณีกรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ตํ่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจํานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงการพาเข้าชมสถานที่ ท่อ งเที่ ย วใดๆที่ ปิดทํา การ โดยจะจัด หาสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
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 เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้อง
เงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้
ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้า
เมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะ
ทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยัน
ว่าทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์
นั้นยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ น
สิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีคา่ ทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบิ นเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนัก
กระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบ
ใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืน้ ฉากหลังรูปต้ องเป็ นพืน้ สี ขาว (อย่ าถ่ ายเอง เพราะพืน้ เป็ นสี เทา ใช้
ไม่ ได้ ) ห้ ามสวมแว่ นสายตา (รูปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้ าวีซ่าทีเ่ คยได้ )
***ความสู งหน้ าผากจนถึงคาง ต้ องมีขนาดระหว่ าง 32-36 มม.เท่ านั้น***
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3
เดือน)
กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
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10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง
1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
-

บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู ้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ น
คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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