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EAST EUROPE FIESTA
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน
เดินทาง ธันวาคม 62 – เมษายน 63
พระราชวังเชินบรุนน์ | ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ | ปราสาทปราก | เชสกี ้ ครุมลอฟ
| ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ฮัลสตัท | เมลค์

ราคาแนะนาเพียง

.-

53,900

รหัสทัวร์ : THG1-BR-EU-2DEC19-7APR20
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ
วันที่ 3. บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา – เบอร์โน
วันที่ 4. เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก
วันที่ 5. ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกีค้ รุมลอฟ
วันที่ 6. เชสกีค้ รุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น
วันที่ 7. ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
วันที่ 8. อินส์บรูก – ฮัลสตัท – เวียนนา
วันที่ 9. เวียนนา – เมลค์ – สนามบิน
วันที่ 10. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
23.30 น.

วันที่ 2
02.20 น.

08.35 น.

กลางวัน
บ่าย

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู
8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก

กรุ งเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์ – บูดาเปสต์ –
ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 061
** คณะทีอ่ อกเดินทางตัง้ แต่ 30 พ.ย 62 –18 ก.พ.63 เป็ นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 02.45 น.และไปถึง
เวียนนาเวลา 08.25 น. ***
ถึงสนามบินเวทชาท กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นาเข้าชมความ
งดงามของพระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิรก์ ซึง่ มีประวัติการสร้างมาตัง้ แต่
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ ใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง
1,441 ห้องในระหว่า งปี ค.ศ.1744-1749 เพื่ อใช้เป็ น พระราชวัง ฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและ
พลับพลาที่ประทับ ซึง่ ได้รบั การตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึง่ สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ
ประเทศฮังการี (Hungary) ซึง่ ได้ช่ือว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ ชาติ
ที่มีอารยธรรม รุง่ เรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มกุ แห่งแม่นา้ ดานูบ” ชมเมืองที่ได้ช่ือ
ว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่ งแม่นา้ ดานูบ นาท่านล่องเรือแม่น้าดานู บอันเลื่องชื่อ ชม
ความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี มาแล้วที่ตงั้ เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความ
ตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึง่ งดงามเป็ นที่ร่าลือ ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคาร
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ค่า
่ ัก
ทีพ

ประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนีท้ ่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่นา้
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ ที่ใช้ในการสร้างได้ถกู นามาจาก
ประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรือขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น้าในแม่น้าอาจ
กลายเป็ นนา้ แข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจานวน 10 ยูโรต่อท่าน)
รับประทานอาหารค่า ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (ซุปกูลาซหมู)
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก NOVUM GOLDENPARK หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา – เบอร์โน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรู ปด้านนอกของ
อาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึง่ เคยใช้เป็ นสถานที่จดั
พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์ มทเธี ยส ซึ่งเป็ นกษัตริยท์ ่ีทรงพระ
ปรีชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริยผ์ ทู้ รงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างใน
สไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่ สดุ ในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุสาวรียข์ องพระ
เจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้ อมชาวประมง
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่นา้ ดานูบได้อย่างดีปอ้ มแห่ง
นีส้ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ ชาวประมงฮังกาเรียน จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองปาร์นดอร์ฟ เพือ่ นาท่าน
สู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS,
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
*** เนื่องจาก OUTLET จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์ในวันนั้น ทางบริษัท
ขอสลับโปรแกรมไปในวันอืน่ ไปแทน***
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาเดินทางสู่กรุ งบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวัค
(Slovak) ตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่นา้ ดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก นาท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึง่ เป็ นที่ตงั้ ของรัฐสภาแห่งสโลวัก นาท่านถ่ายรูปคูก่ บั
ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ซึง่ เป็ นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัง้ อยู่บนเนินเขา ริมฝั่ งแม่นา้ ดานูบ
ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี ้ จากนัน้ นาท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า
ที่สวยงามของกรุ งบราติสลาว่า (Bratislava) จากนัน้ เดินทางสู่เมืองเบอร์โน (Brno) เมืองใหญ่อนั ดับสอง
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
่ี ัก GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
เดินทางเข้าสู่ทพ
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วันที่ 4 เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก
เช้า

กลางวัน

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาคณะเดินทางสูก่ รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค
โกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นาเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้ อยู่บนเนินเขาตัง้ แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัย
เจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบนั เป็ นทาเนียบประธานาธิบดีมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1918 เข้าชม
มหาวิหาร เซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14
นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ท่ีสดุ ในกรุ งปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344
ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริยส์ าคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ พระเจ้า
แมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) แล้วชมพระราชวัง
หลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ ท่ีสดุ ของปราสาท ใช้เป็ นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียน
ทัง้ หลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปั จจุบนั มีรา้ นขายของที่ระลึก วางจาหน่ายอยู่
มากมาย จากนั้นนาท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่นา้ วัลตาวา สไตล์
โกธิคที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้ นโลหะของเหล่านักบุญที่ตงั้ อยู่สอง
ข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนัน้ นาท่านเดินสูป่ ระตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,
ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338 มีจดุ เด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์
(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่น และช้อปปิ ้งสินค้า
แบรนด์เนมย่านเมืองเก่า
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทาง เข้าสู่ทพ
ี่ กั INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกีค้ รุ มลอฟ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ช่ือว่าเป็ นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ท่ีสุดของ
สาธารณรัฐเช็ค เป็ นเมืองที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลกว่าเป็ นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่างๆ นาเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซึง่
ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของผูค้ นทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลอง
ดื่มนา้ แร่ซง่ึ ต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกานา้
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (เป็ ดสไตล์โบฮีเมียน)
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมรดกโลกเชสกี้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็ นเพชรนา้ งามแห่ง
โบฮีเมีย เมืองที่ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)
เมืองนีต้ งั้ อยู่รมิ สองฝั่ งของแม่นา้ วัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยคุ กลางกว่า 300 ปี หลัง
ได้รบั การอนุรกั ษ์และขึน้ ทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก นาชมปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov)
จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1250 ถือ เป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมา
จากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ ตัง้ อยู่รมิ ฝั่ งแม่น้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้ นา้
ฝั่งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก HOTEL MLYN หรือเทียบเท่า
*** ในกรณีที่ห้องพักในเมืองเชสกี้ ครุ มลอฟเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ย้ายไปพักที่เมืองข้างเคียง
แทน***

วันที่ 6 เชสกีค้ รุ มลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยัง
เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูรก์ ) และเป็ นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สดุ ของ
ยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็ นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริยม์ าก่อน ก่อนที่จะ
ผนวกเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ทัง้ ด้านศิลปวัฒนธรรม
และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึง่ ได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็ นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค
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ค่า
่ ัก
ทีพ

บริเวณนีเ้ ป็ นที่ตงั้ ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่งดงามซึ่งสร้างขึน้ ในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึง่ จะมีนกั ท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่
จะออกมาเต้นรา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในช่วงฤดูรอ้ น อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าแบ
รนด์เนมและของที่ ระลึกตามอัธ ยาศัย จากนั้น เดินทางสู่ เมืองฟุ สเซน (Fussen) เป็ นเมืองเก่ามาตัง้ แต่ครัง้
จักรวรรดิโรมัน เป็ นที่ ตงั้ ปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ ท่ี มีความงดงาม
ทางด้านทัศนียภาพ เป็ นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ ง่ เรืองในอดีตตัง้ แต่ยคุ โรมัน และได้ใช้
เมืองนีเ้ ป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซือ้ ขายเกลือมาแต่โบราณ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก EURO PARK หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่ สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรีย เพื่อนาท่านเดินทางขึน้ และเข้าชมปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอย
ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นาเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ซึ่ง
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ ตระหง่านอยูบ่ นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึง่ เป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่
2 หรือ เจ้าชาย หงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รบั การตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบ
ของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึง่ เป็ นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง
(รอบเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ มีค่อนข้างจากัด หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานส
ไตน์ไ ด้ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ เ ปลี่ ย นโปรแกรมเป็ นน าท่ า นเข้ า ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา
(Hohenschwangau Castle) แทน )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (ขาหมูเยอรมัน)
ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรู ค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้น ทีโรล เป็ นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศออสเตรีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั่ งแม่นา้ อิน ซึ่งคาว่าอินส์บรู คนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่นา้ อิน มีลกั ษณะแคบๆ
แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคา(Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรู ค
ซึง่ ตัง้ อยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึน้ โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สาหรับเป็ นที่ประทับของ
ผูป้ กครองแคว้นทิโรล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก RUMER HOF หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 อินส์บรูก – ฮัลสตัท – เวียนนา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยู่รมิ ทะเลสาบ โอบ
ล้อ มด้ว ยขุ น เขาและป่ าสี เ ขี ย วขจี ส วย งามราวกั บ ภาพวาด กล่ า วกั น ว่ า เป็ นเมื อ งที่ โ รแมนติ ก ที่ สุ ด ใน
Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้ ่าเป็ น
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

ไข่มกุ แห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชม
เมืองเสมือนหนึ่งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
ได้เวลาอัน สมควรน าท่ า นเดิน ทางต่อสู่ สู่ กรุ งเวี ยนนา (Vienna) เมื องหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชม
เส้น ทางธรรมชาติ ข องทิ ว เขาสูง และพื ้น ที่ อัน เขี ย วชอุ่ ม ของป่ าไม้แ ห่ ง ออสเตรี ย ชมถนนสายวงแหวน
(Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้ ใน
ระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวั อาคารได้ถกู ทาลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดใหม่อีกครัง้ ในปี
ค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราช
สานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
่ี ัก SENATOR หรือเทียบเท่า
เดินทางเข้าสู่ทพ

วันที่ 9 เวียนนา – เมลค์ – สนามบิน
เช้า

กลางวัน

18.35 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเมลค์ (Melk) ทางตอนเหนือของกรุงเวียนนา อีกหนึ่งเมืองเล็กๆที่สวยงานมีประชากรเพียง
5 พันกว่าคน เป็ นที่ตงั้ ของปราสาทแอบเบย์ เมลค์ ที่งดงามยิ่ง ให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองที่สงบและสวยงาม ยังมี
ร้านขนมปั งที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี อีกด้วย นาท่านถ่ายภาสานักสงค์เมลค์แอบบีย ์ (Melk Abbey) ที่
อลังการและวิจิตรการตา โดยตัง้ อยู่บนเนินเขาเหนือแม่นา้ ดานูบ สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 1089 อดีตปราสาทของขุน
นางชัน้ สูง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
ได้เวลาอันสมควร นาเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุ งเวียนนา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทา คืนภาษี (Tax
Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR 062
** คณะทีอ่ อกเดินทางตั้งแต่ 31 ต.ค. 61 – 18 ก.พ. 63 เป็ นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 18.25 น.และถึง
กรุ งเทพเวลา 10.30 น.***

วันที่ 10 กรุ งเทพฯ
10.00 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
EAST EUROPE FIESTA
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินอีวีเอแอร์ไลน์ (BR)
กาหนดการเดินทาง
02 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
18 -27 ก.พ. 63
7-16 เม.ย. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

53,900.53,900.65,900.-

53,900.53,900.65,900.-

53,900.53,900.65,900.-

31,765
32,765
40,865

10,900.10,900.11,900.-

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
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7.

8.
9.

ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก (ผูย้ ่ืนวีซา่ ต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซา่ ในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ
3,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (20 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่ี
นั่ง Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (เชก)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 10 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า
่ นทา
่ ในครงนี
การจองท ัวร์เข้ามา เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซา
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ
ี ต่อการขอวีซา
่ ของท่านในครงนี
้ *
อาจจะมีผลเสย
ั้ *

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
้
ื
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
**ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือนก
ั เรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย**
***ในกรณี เ ด็ กทีอ
่ ายุต ่ากว่า 18 ปี หากรูปในหน้าแรกของ
พาสปอร์ต ไม่ต รงก บ
ั ในปัจ จุ บ น
ั รบกวนท าพาสปอร์ต ใหม่
ทางสถานทูตจะไม่ร ับยืน
่ หากเล่มไม่ได้ร ับการอ ัปเดทรู ปให้
เป็นปัจจุบ ัน***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
(พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
เครือ
่ งประดับ ไม่ใสค
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3 หล ักฐานการเงิน
้ า
้ า
้ ไปต้องออกค่าใชจ
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูส
้ ม ัครทีม
่ อ
ี ายุ16 ปี ขึน
่ ยเอง
(ผูป
้ กครองสามารถโอนเงินให้ครอบคลุมค่าท ัวร์ได้)

ี อมทรัพย์ของธนาคารทั่วไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3
3.1.1สาเนาสมุดบัญชอ
เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น
ยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน 7 วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชก
Statement เท่านัน
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใชจ่้ ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ความสม
ิ ต
ั ร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อก

ค่าใชจ่้ าย
ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ
บ ัญชส
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทร ัพย์ตา่ งๆ
4 หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
เชา่ ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )

รหัสทัวร์ : THG1-BR-EU-2DEC19-7APR20
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
่ นต ัว
5เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนังสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
คัดหนังสอ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอ
ั ภาษณ์กบ
สม
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )

็ รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซน
็ เฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซน
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

