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CALL ME EASTERN EUROPE
เยอรมนี ออสเตรี ย เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
มิวนิค | โรเธนเบิร์ก | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ฮัลสตัท | เวียนนา
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เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ - มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก - มิวนิค
วันที่ 3. มิวนิค – เข้ าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตรุ ัสมาเรียน พลาสท์
วันที่ 4. มิวนิค – ฮัลสตัท - เชสกี ้ ครุมลอฟ
วันที่ 5. กรุงปราก – เข้ าชมปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ ลส์
วันที่ 6. กรุงปราก – กรุงเวียนนา – เข้ าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - บราติสลาวา
วันที่ 7. ปราสาทบราติสลาวา – Outlet - กรุ งบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น ้าดานูบ
วันที่ 8. กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
วันที่ 9. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
17.30 น.
20.35 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373
** คณะเดินทางวันที่ 05-13 เม.ย.63 / 11-19 เม.ย.63 และ 14-22 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา
00.50 น. **
** คณะเดินทางวันที่ 18-26 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 21.25 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น. **

วันที่ 2 ดูไบ - มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก - มิวนิค
00.50 น.
03.30 น.
07.10 น.

กลางวัน
บ่ าย

เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทางสูม่ ิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 53
** คณะเดินทางตั ้งแต่วนั ที่ 05 เม.ย.เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 04.05 น. และถึงมิวนิค เวลา 08.35 น. **
ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (Germany) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น
5 ชัว่ โมงในวันที่ 08 มีนาคม 2563) ผ่านขั ้นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่เมืองนู เรมเบิร์ก
(Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้ านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 900 ปี และเมื่อ
สมัยสงครามโลกครั ้งที่ 2 ฮิตเลอร์ ได้ ใช้ สถานที่แห่งนี ้เป็ นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และตัว
เมืองโดนกลุ่มสัมพันธ์ มิตรถล่ม เสียหายเกือบทั่วทั ้งเมือง แต่ ชาวเมืองก็ได้ ร่วมมือกันบูรณะให้ กลับมาอยู่ในสภาพใกล้ เคียง
ของเดิมมากที่สดุ นาท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz) วิหารสวยประจาเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองโรเธนเบิร์ก (Rothenburg) หรือชื่อเต็มคือ โรเธนเบิร์ก ออบ แดร์ เทาเบอร์ ROTHENBURG OB
DER TAUBER อดีตเมืองโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้ นบาวาเรีย ที่ยงั คงเอกลักษณ์ของกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค
และเรอเนสซองส์ในรูปแบบเยอรมันขนานแท้ ทาให้ ที่นี่กลายเป็ นเมืองประวัติศาสตร์ อันแสนโรแมนติกและสมบูรณ์ มากที่สดุ
เนื่องจากรอดพ้ นจากสงครามโลกมาได้ นาท่านชมย่ านเมืองเก่ าของโรเธนเบิร์ก (Marktplazt) ถ่ ายรู ปกับศาลาว่ าการ
Ratstrinkstube สไตล์โกธิคเรอเนสซองส์ ให้ เวลาลัดเลาะแนวกาแพงเมืองที่โอบล้ อมบ้ านเรื อนที่ก่อด้ วยอิฐสีสนั ต่างๆและมุง
ด้ ว ยหลัง คาสีส้ม ซึ่ง ถื อ เป็ น เอกลักษณ์ แ ห่ ง การสร้ างบ้ า นในยุคกลางของเยอรมัน จากนัน้ น าท่ า นเดิ น ทางสู่เมื อ งมิ ว นิ ค
(Munich) อยู่ทางใต้ ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรี ย ยังเป็ นเมืองที่ใหญ่ เป็ นอันดับสามของประเทศ
(รองจากเบอร์ ลนิ และฮัมบูร์ก) และเป็ นหนึง่ ในเมืองมัง่ คัง่ ที่สดุ ของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรี ยเคย
เป็ นรัฐอิสระปกครองด้ วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนีจึงมีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม

ค่ า
ที่พัก

รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-10FEB-18JUN20
เป็ นของตัวเองทั ้งด้ านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่ งชื่อ ซึง่ ได้ แก่ ไส้ กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE MUNICH SUD MESSE SUD หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 มิวนิค – เข้ าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่ านสู่เมือ งโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมือ งเล็กๆที่ สวยงามบริ เวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี และ
ออสเตรีย จากนั ้นเดินทางขึ ้นปราสาทเพื่อเข้ าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)
นาชมต้ นแบบของปราสาทเจ้ าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั ้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาท
ในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้ า ลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้ าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้ องต่างๆ ที่ได้ รับการ
ตกแต่งอย่างงดงามด้ วยการออกแบบของริ ชาร์ ด ว้ ากเนอร์ ซึ่งเป็ นนักประพันธ์ เพลงที่ท รงโปรดปรานยิ่ง *** หากคณะไม่
สามารถเข้ าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ได้ ทางบริ ษัท ขอสงวนสิทธิ์คื นเงินหน้ างานท่ านละ 13 ยูโ ร และถ่ ายรู ป
ด้ านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นการทดแทน ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ตัว เมืองมิวนิ ค (Munich) นาชมจัตุรัสมาเรี ยน พลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
ประวัติศาสตร์ และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี ้เป็ นที่ตั ้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่งดงามซึ่ง
สร้ างขึ ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้ เวลาสร้ างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึง่ จะมีนกั ท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตา
ไขลานที่จะออกมาเต้ นรา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในช่วงฤดูร้อน อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์
เนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE MUNICH SUD MESSE SUD หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 มิวนิค – ฮัลสตัท - เชสกี ้ ครุ มลอฟ
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หลังจากนั ้นออกเดินทางสูฮ่ ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั ้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบ
ล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่
บนอัพเพอร์ ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ ฉายาเมืองนี ้ว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรี ย และเป็ นพื ้นที่มรดก
โลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ ท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝั น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมรดกโลกเชสกี ้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย เมือง
ที่ได้ รับการยกย่องจากองค์ การยูเนสโกให้ เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี ้ตั ้งอยู่ริมสองฝั่ งของ
แม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั ้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้ รับการอนุรักษ์ และขึ ้นทะเบียนไว้ ให้
เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก ให้ ท่า นถ่ ายรู ปกับปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov) ซึ่งสร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็ น
ปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั ้งอยู่ริมฝั่ งแม่น ้าวอลตาวา
(Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน ้า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั BELLEVUE หรือเทียบเท่า
*** กรณีโ รงแรมที่พั ก ในเมื อ งเชสกี ้ ครุ มลอฟ ไม่ เพี ย งพอต่ อ คณะ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ย้ ายไปนอนเมื อ ง
ข้ างเคียงทดแทน ***
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วันที่ 5 กรุ งปราก – เข้ าชมปราสาทแห่ งปราก - สะพานชาร์ ลส์
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาคณะเดินทางสูก่ รุ งปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชโกสโลวาเกีย
ซึงได้ สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาเข้ าชมปราสาทแห่ งปราก (Prague Castle) ที่ สร้ า งขึน้ อยู่บนเนิ นเขาตัง้ แต่สมัยคริ สต์ ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้ า ชาย
Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นทาเนียบประธานาธิบดีมาตั ้งแต่ปี ค.ศ.1918 นาเข้ าชมมหาวิหารเซนต์ วิตุส
(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โ กธิ คที่ใหญ่
ที่สดุ ในกรุงปราก ซึง่ พระเจ้ าชาร์ ลที่ 4 โปรดให้ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษั ตริ ย์สาคัญในอดีต เช่น
พระเจ้ าชาร์ ลที่ 4, พระเจ้ าเฟอร์ ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้ าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้ น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้ รับ
อนุญาตให้ เข้ าชม) ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สดุ ของปราสาท ใช้ เป็ นที่ประทับของ
เจ้ าชายโบฮี เมี ยนทัง้ หลาย แล้ ว เดิ น เข้ าสู่ ย่านช่ างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปั จจุบันมี ร้า นขายของที่ระลึก วาง
จาหน่ายอยู่มากมาย จากนั ้นนาท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ ลส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น ้าวัลตาวา สไตล์
โกธิ คที่สร้ างขึ ้นตั ้งแต่กลางคริ สต์ ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้ า ชาร์ ลส์ที่ 4 ชมรู ปปั น้ โลหะของเหล่านักบุญที่ตั ้งอยู่สองข้ างราว
สะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื ้อสินค้ า พื ้นเมือ งที่เ รี ยงรายอยู่บ นตลอดแนวสะพาน จากนั ้นน าท่ านเดินสู่ ประตูเ มืองเก่ า
“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่ าการเมืองหลังเก่ า (Old Town Hall) ที่สร้ างมาตั ้งแต่ปี ค.ศ.1338 มี
จุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชัว่ โมง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั DUO หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 กรุ งปราก – กรุ งเวียนนา – เข้ าชมพระราชวังเชินบรุ นน์ - บราติสลาวา
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่ า

ที่พัก

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อสู่ สูก่ รุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่านชมเส้ นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และ
พื ้นที่อนั เขียวชอุ่มของป่ าไม้ แห่งออสเตรีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาเข้ าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้ างมา
ตั ้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้ สร้ างขึ ้นใหม่อย่างสง่างามด้ วยจานวนห้ องถึง 1,441 ห้ อง
ในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้ เป็ นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้ องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้ รับการ
ตกแต่ ง อย่ า งวิ จิ ต รบรรจง ซึ่ ง สวยงามไม่ แ พ้ พระราชวั ง แวร์ ซ ายของฝรั่ ง เศส จากนั น้ น าผ่ า นชมถนนสายวงแหวน
(Ringstrasse) ที่แวดล้ อมไปด้ วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่ า ที่สร้ างขึ ้นในระหว่างปี ค.ศ.
1863-1869 แต่ ตัว อาคารได้ ถูกท าลายไปในระหว่ า งสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 และเปิ ด ใหม่ อี กครั ง้ ในปี ค.ศ.1955 ผ่ า นชม
พระราชวั ง ฮอฟเบิ ร์ ก (Hofburg Palace) ซึ่ง เป็ น กลุ่ม อาคารที่ เ คยเป็ น ที่ ป ระทับ ของราชส านัก ฮัป สบูร์ ก มาตั ง้ แต่
คริ สต์ ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้ นคริ สต์ ศตวรรษที่ 20 นาชมบริ เวณรอบนอกโบสถ์ ส เตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral)
สัญลักษณ์ ของกรุ งเวียนนา ซึ่งพระเจ้ าคาร์ ลที่ 6 โปรดให้ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็ นการแก้ บนต่อความทุกข์ ยากของ
ประชาชน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (หมูทอดเวียนนา)
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชสู่กรุ งบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ ที่สดุ ของประเทศสโลวัก ตั ้งอยู่ริมฝั่ ง
แม่น ้าดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้ กบั พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า
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วันที่ 7 ปราสาทบราติสลาวา – Outlet - กรุ งบูดาเปสต์ - ล่ องเรื อแม่ นา้ ดานูบ
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ที่ตั ้งเด่นเป็ นสง่า อดีตเคยเป็ นพระราชวังที่ประทับของกษั ตริ ย์
แต่ปัจจุบัน เป็ นที่ทาการของรั ฐบาลสโลวัก และ พิพิธภัณฑ์ แห่งชาติ จากนั ้นน าเข้ าสู่ย่า นเมืองเก่า (Old Town) ศูนย์ กลาง
ทางด้ านประวัติศาสตร์ เป็ นที่ตั ้งของอาคารที่สาคัญต่างๆมากมาย นาท่านเดินเท้ าเข้ าสู่บริ เวณจัตุรัสกลางเมือง ที่ไม่ใหญ่ มาก
นักแต่ก็เปรียบเสมือนจุดศูนย์ กลางและจุดนัดพบ เป็ นจัตุรัสที่รายล้ อมไปด้ วยอาคารสาคัญและสวยงามมากมาย รวมทั ้งยัง
เป็ นที่ตั ้งของศาลากลางเมือง (Old Town Hall) ที่ถูกสร้ างขึ ้นเมื่อช่วงปี ค.ศ. ที่ 14 และในปั จจุบันได้ ปรับเปลี่ยนมาเป็ น
พิพิธภัณฑ์บราติสลาวา จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ให้ เ วลาท่ า นได้ อิ สระช้ อ ปปิ ง้ สิน ค้ า แบรนด์ เ นมมากมาย อาทิ เช่ น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON,
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย ***
เนื่องจาก OUTLET จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ ถ้ าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์ในวันนั ้น ทางบริ ษัทขอสลับโปรแกรมไปในวัน
ถัดไปแทน*** นาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ ามพรมแดนสู่ กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ
ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้ วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื ้อชาติที่มี อารย
ธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้ รับการขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ ” ชมเมืองที่ได้ ชื่อว่างดงามติดอันดับ
โลกด้ วยทัศนียภาพบนสองฝั่ งแม่น ้าดานูบ นาท่านล่ องเรื อแม่ นา้ ดานู บอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์ และอารยะ
ธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี มาแล้ วที่ตั ้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา
ซึง่ งดงามเป็ นที่ร่าลือ ด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค บนตัวอาคารประกอบด้ วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี ท้ ่านจะได้ ชม
สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้ างข้ ามแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุก
ชิ ้นที่ใช้ ในการสร้ างได้ ถกู นามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรื อขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น ้า
ในแม่น ้าอาจกลายเป็ นน ้าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจานวน 10 ยูโรต่อท่าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ACHAT PREMIUM H. หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 กรุ งบูดาเปสต์ – ป้ อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
เช้ า

15.10 น.

23.25 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึง่ เต็มไปด้ วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรู ปด้ านนอกของอาคารพระราชวัง
โบราณ แล้ วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์ แมทเธียส (Matthias Church) ซึง่ เคยใช้ เป็ นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้ กษั ตริ ย์มาแล้ ว
หลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึง่ เป็ นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็ นกษั ตริ ย์ผ้ ทู รงสร้ าง
สิง่ ก่อสร้ างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้ างในสไตล์นีโอ-โกธิ ก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สดุ ใน
ศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์ เป็ นอนุสาวรี ย์ข องพระเจ้ า สตี เฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้ า ผลงานประติ มากรรมที่ งดงามของ
ศตวรรษที่ 11 อยู่หน้ า ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของ
แม่น ้าดานูบได้ อย่างดีป้อมแห่งนี ้สร้ างขึ ้นตั ้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ ชาวประมงฮังกาเรี ยน
นาเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลอด
ภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ EK112
** คณะเดินทางวันที่ 13-21 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 15.20 น. และถึงดูไบ เวลา 23.35 น. **
** คณะเดินทางตั ้งแต่วนั ที่ 05-13 เม.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 16.00 น. และถึงดูไบ เวลา 23.20 น. **
ถึงสนามบินดูไบ รอเปลีย่ นเครื่อง
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วันที่ 9 กรุ งเทพฯ
03.30 น.

ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพด้ วย เที่ยวบิน EK 376
** คณะเดินทางวันที่ 05-13 เม.ย.63 / 11-19 เม.ย.63 และ 14-22 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุ งเทพฯ
เวลา 12.50 น. **
** คณะเดินทางวันที่ 18-26 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น. **
12.35 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้ วยความสวัสดิภาพ
*****************************************************************************************************************************

ราคาแนะนาเพียง
CALL ME EASTERN EUROPE
เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

10 – 18 ก.พ. 63
13 – 21 มี.ค. 63
05 – 13 เม.ย. 63
11 – 19 เม.ย. 63
14 – 22 พ.ค. 63
18 – 26 มิ.ย. 63

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

48,900.48,900.48,900.28,100.48,900.48,900.48,900.28,100.53,900.53,900.53,900.31,100.56,900.56,900.56,900.31,100.49,900.49,900.49,900.29,100.49,900.49,900.49,900.29,100.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ไม่ รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน
(ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชาระเงินตรงกับศูนย์ ย่ นื วีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,500บาท

6,900.6,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านั ้น
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรียมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยืน่ วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขั ้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั ้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่

6.
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หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่า นและครอบครัว ต้ อ งให้ การดูแ ลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้ า ทัวร์ มีความจ าเป็ นต้ อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทั ้งหมด

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั ้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรั บ ครอบคลุ มเรื่ อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั ้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์ สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (ผู้ยื่นวีซ่าต้ องชาระเงินตรงกับศูนย์ ยื่นวีซ่าในวันยื่นจานวนเงิน โดยประมาณ 3,500
บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (17 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 EURO)
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เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่า เป็ นดุลยพินิ จของสถานทูต มิใช่ บริ ษั ททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีแ ละถูกต้ องจะช่ว ยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สาหรับผู้เ ดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านั ้น
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือ เดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั ้นๆ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินท าการออกแล้ ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่า ย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั ้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด

5.

6.

7.

8.
9.
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บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ า นจะต้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ สามารถเรี ยกคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้นๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (เยอรมนี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
** ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์) **
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 15 ว ัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซ่าหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า ไม่สามารถดึงหน ังสอ
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน ้าตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหน้า 90 %
้ ทีร่ ูปถ่าย จานวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตา
ของพืน

ส ัดส่วนใบหน้า 90%

คอนแทคเลนส ์ หรือเครือ
่ งประด ับ , เปิ ดผมให้เห็ นหูทงั้ 2 ข้าง, ห้าม
ตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรี อยแม็ ก, ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านั น
้
แนะน าให้ลู ก ค้า ไปถ่า ยในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รู ป นะคะ
เพือ
่ ความถูกต้อง
3. หล ักฐานการทางาน
- เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
ื่ ของผู เ้ ดิน ทางเป็ นกรรมการหรือ
- เจ้า ของกิจ การ หนั ง สือ รั บ รองการจดทะเบีย น(DBD)ที่ม ีช อ
หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
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ึ ษา ใช ้หนั งสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
- กรณีเป็นน ักเรียน หรือ น ักศก
่ าลังศึกษา
อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านั น
้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนั กเรียน ไม่วา่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมและ
ต ้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา่ )
- กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย
4. หล ักฐานการเงิน
4.1 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนั ดสัมภาษณ์
้ า
4.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
ื ร ับรองค่าใชจ
้ า
4.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น และขอสาเนาหน ้าพาสปอร์ตหรือ
บัตรประชาชนของผู ้ออกค่าใช ้จ่ายให ้ด ้วย
4.2.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
5. หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนามาทัง้ 2 เล่ม
6. หากในสาเนาบัญชีบ๊ค
ุ แบ๊งค์ของลูกค ้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนื่องด ้วย
นะคะ) แนะนาให ้ขอเป็ น STATEMENT จากทางธนาคาร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัด
สัมภาษณ์

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
่ นต ัว ถ่ายเอกสารเป็ นสาเนา
7. เอกสารสว
-ทะเบียนบ ้าน
-บัตรประชาชน
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
8. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกั ด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
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-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว
ื่ ร ับรองในแบบฟอร์มสม ัครวีซ่า
**กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องเซ็นชอ
ั
พร้อมก ับเดินทางมาสมภาษณ์
ดว้ ยก ันก ับบุตรทีส
่ ถานทูตด้วย**

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

