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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

18.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR 
AIRWAYS เพือ่เตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอนิ 

21.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR833 
 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 
 
วนัทีส่อง โดฮา-มวินิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อนิส์บรูค 

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเคร่ือง  
02.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค ดว้ยเท่ียวบินท่ี QR059 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 
 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 
06.45 น. ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น า

ท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau)(ระยะทาง 159 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองเลก็ๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย น าท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซ่ึงปราสาท
นอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระ
เจา้ลุดวคิท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  ชมความวจิิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่ง
งดงามดว้ยการออกแบบของริชาร์ด วา้กเนอร์  ซ่ึงเป็นนกัประพนัธ์เพลงท่ีทรงโปรดปรานยิง่ 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองเมนู ขาหมูเยอรมนั 
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck)   เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล เป็นเมืองเอก

ดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าอิน ซ่ึงค  าว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า 
สะพานแห่งแม่น ้ าอิน มีลกัษณะแคบๆแทรกตวัอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองค า 
(Golden Roof) เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์บรูค ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า สร้างข้ึนโดย
จกัรพรรดิ Friedrich ท่ี4ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี15ส าหรับเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล 

     
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL INNSBRUCK หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม อนิส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 248 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) 
หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและ
ป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut 
เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็น
ไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage 
เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝัน 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 85 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  

ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดิอุส โมสาร์ท” ท่ีมี
ช่ือเสียงกอ้งโลก เมืองซาลส์บวร์ก มีความหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ี
ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าซลัซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นท่ีประทบัถาวรของอาร์คบิชอป  และ  เป็น
ศนูยก์ลางทางศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิกท่ีส าคญัยิง่ของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั อิสระ
เดินเท่ียวชมยา่นเมืองเก่า เลือกซ้ือสินคา้บนถนน Getreidegasse ของเมืองท่ีมีความสวยงาม
รวมทั้งมีร้านคา้สินคา้แฟชั้นมากมาย 

          
 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ ชาลซ์บูร์ก – เชสกี ้ครุมลอฟ- คาร์โลว ีวารี – มาเรียนสเก้ลาสเน่    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 203 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.)  น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปี
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ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ
เก่าแก่กว่า 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น ้ า ฝ่ังตรงขา้ม
เป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นชม
เมืองเก่าท่ี Unesco ข้ึนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กบับรรยากาศอนัแสนโรแมนติก 

   

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเดินทางโดยรถโคช้สู่เมืองคาร์โลวี วารี (Karlory vary) (ระยะทาง 235 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชม.) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งสปาท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงไปทัว่โลกวา่เป็นศนูยก์ลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปัจจุบนัเป็นท่ี
นิยมของผูค้นทัว่โลกท่ีจะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเช่ือท่ีมีมาแต่สมยัโบราณ เชิญ
ทดลองด่ืมน ้าแร่ซ่ึงตอ้งด่ืมกบัแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์ซเลนท่ีมีปากยืน่ออกมาเหมือน
กาน ้ า จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองมาเรียนสเก้ลาสเน่  เมืองสปาช่ือดงัอีกเมืองหน่ึง ท่ีมี
ช่ือเสียงตั้งแต่คริสตวรรษท่ี 19 เป็นเมืองท่ีมีแหล่งน ้าพุร้อนมากกวา่ 100 แห่ง 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (เป็ดโบฮีเมีย่น) 
น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL BUTTERFLY หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีห้่า ปมาเรียนสเก้ลาสเน่ – ปราก – ปราสาทปราก    บริการอาหารเ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.00 ชม.) 
เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงได้
สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ    

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสร้างข้ึนอยูบ่นเนินเขาตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14   นบัว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก  ซ่ึง
พระเจา้ชาร์ลท่ี 4 โปรดใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเกบ็พระศพของกษตัริยส์ าคญัใน
อดีต เช่น พระเจา้ชาร์ลท่ี 4, พระเจา้เฟอร์ดินานดท่ี์ 1 และ  พระเจา้แมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ แลว้
ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใช้เป็นท่ี
ประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลว้เดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึง
ปัจจุบนัมีร้านขายของท่ีระลึก วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากน้ันน าท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล 
(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น ้ าว ัลตาวา สไตล์โกธิคท่ีสร้างข้ึนตั้ งแต่กลาง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านกับุญท่ีตั้งอยู่สองขา้งราว
สะพานกว่า 30 องค ์และเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีเรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นน า
ท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า 
(Old Town Hall) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical 
Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชัว่โมง ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมายใน
ย่านเมืองเก่า มีทั้งสินคา้ของฝากท่ีระลึก รวมทั้งร้านคา้แฟชั่นชั้นน า อาทิ เช่น Louis Vitton, 
Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ  
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL YASMIN หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห่ก ปราก – เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าเดินทางโดยรถโคช้สู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผา่นชม
เส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย (ระยะทาง 290 
กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.00 ชม.) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์บัสบวร์ก 

ซ่ึงมีประวติัการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้
สร้างข้ึนใหม่อยา่งสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็น
พระราชวงัฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ีประทบั ซ่ึงไดรั้บการตกแต่ง
อยา่งวจิิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส  
ผา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเท่ียวสายหลกัของกรุงเวยีนนา ซ่ึง
แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ท่ีสร้างข้ึนในช่วง 
ค.ศ. 1863-1869 พระราชวงัฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของราช
ส านกัฮปัสบูร์กมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13-20 ชมตึกรัฐสภา ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วง ค.ศ. 1873-
1883 
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จากนั้นน าชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลกัษณ์ของกรุง
เวยีนนา ซ่ึงพระเจา้คาร์ลท่ี 6 โปรดใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์
ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช๊อปป้ิงสินคา้ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจ
กลางกรุงเวยีนนา สินคา้นานาชนิด อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สวาร็อฟสก้ี Louis Vitton, Gucci, ร้าน
นาฬิกา Bucherer, สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินคา้ของฝาก เช่น 
ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานท่ีร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์ร่ี และ ช๊อคโกแลต
ท่ีเก่าแก่เร่ิมกิจการตั้งแต่ปี 1786 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (ไส้กรอกเวยีนนา) 
น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL MERCURE ViENNA หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จ็ด เวยีนนา – บราดิสลาว่า - บูดาเปสต์   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.00 ชม.)  ซ่ึงเป็นเมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวกั ตั้งอยูริ่มฝ่ัง
แม่น ้าดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวกั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนของ
สาธารณรัฐเช็ก ผา่นชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวกั ชม
โบสถเ์ซนตม์าร์ติน ปราสาทบราติสลาวา ยา่นมหาวิทยาลยั พิพิธภณัฑต่์างๆ  โรงละคร และ
สถาบนัทางวฒันธรรม 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นน าเดินทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนเขา้สู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) น าชม กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศ
ฮงัการี ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีทนัสมยั และสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมี
อารยธรรมรุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ”  
ชมเมืองท่ีไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลก ดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ ชมจัตุรัสวรีบุรุษ 
(Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์ท่ีตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนฉลอง 1,000 
ปี แห่งชยัชนะของชาวแมกยาร์ 

   
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกลุาซ) 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL MERCURE BUDA หรือเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปด  CASTLE HILL – ล่องแม่น า้ดานูบ -เซ็นต์เทนเดอร์ – สนามบินบูดาเปสต์ – โดฮา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรูป
ดา้นนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias 
Church) ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกฎุใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์าจาก
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ช่ือกษตัริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้าง
ส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึงสร้างในสไตลนี์โอ-โกธิก  หลงัคาสลบัสี
สวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 
พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบได้
อยา่งดีป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน น าท่านล่องเรือแม่น า้
ดานูบอนัลอืช่ือ ชมความงามของทิวทศันแ์ละอารยธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ท่ีตั้ง
เรียงรายกนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง "บูดา" และ "เปสต"์ ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคาร
รัฐสภา ซ่ึงงดงามเป็นท่ีร ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 
365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างขา้มแม่น ้าดานูบ โดย
นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหลก็ทุกช้ินท่ีใชใ้นการสร้างไดถู้ก
น ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย แวะท่ีเมือง เซนต์เทนเดอร์ (Szentendre)  หรือชุมชนชาวเซิร์บ แห่งฮงัการี เมืองท่ีตั้งอยูใ่กลก้บั 

เมืองโอปูดา อยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบ ในอดีตเป็นเมืองท่ีอยู ่ของบรรดาศิลปินจากทัว่ยโุรป ชม
อาคาร บา้นเรือน และโบสถส์ไตลก์รีกออโธดอกซ์ เพลิดเพลิน กบัการเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง 
เช่น ผา้ปัก เคร่ืองแกว้ เคร่ืองกระเบ้ืองไมแ้กะสลกั เหลา้ไวน ์ จากนั้นน าท่านกลบัสู่กรุง
บูดาเปสต ์

16.00 น. น าเดินทางสู่สนามบิน กรุงบูดาเปสต ์เพื่อใหท่้านมีเวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

19.10 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR202  
(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 
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วนัทีเ่ก้า โดฮา – กรุงเทพฯ   

01.25 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน 
02.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 834    (มี

อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 
12.40 น. เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

**************************************** 
 

 
อตัราค่าบริการ   

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มเีตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มเีตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ12ปี) 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ราคา 
ไม่รวม 
ตั๋ว 

16-24 ตุลาคม 59 58,900 58,900 57,900 8,500 38,900 

21-29 พฤศจิกายน 59 56,900 56,900 55,900 8,500 36,900 
   

**ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 
2.   โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัใน 
เมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4.  โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 
ขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (กรณีมีวซ่ีาแลว้ลดราคา 3,000 บาท) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
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 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วนั/ท่าน) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วนั/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช ำระเงินมดัจ ำเป็นเงินจ ำนวน 20,000 บำทต่อท่ำนเพ่ือส ำรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช ำระเงินค่ำบริกำรส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 21 

วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถื้อว่ำนักท่องเท่ียวสละสิทธิกำรเดินทำงในทัวร์

น้ันๆ 

3. กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับำลประกำศในปีน้ันๆถือว่ำเป็นวนัหยุดท ำกำร

ของทำงบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรือเล่ือนกำรเดินทำง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำร

ยกเลิกท่ีบริษัทอย่ำงใดอยำ่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกกำรจองกบัทำงบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำง

บริษัทไม่รบัยกเลิกกำรจองผ่ำนทำงโทรศพัทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งกำรขอรบัเงินค่ำบริกำรคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยำ่งใด

อย่ำงหน่ึงเพ่ือท ำเร่ืองขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมหลักฐำน

ประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำบริกำรต่ำงๆ และหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรท่ี

ตอ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขกำรคืนเงินค่ำบริกำรดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนั คืนเงินค่ำบริกำรรอ้ยละ 100 ของค่ำบริกำรท่ี

ช ำระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วนั คืนเงินค่ำบริกำรรอ้ยละ 50 ของค่ำบริกำรท่ีช ำระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่ำบริกำรท่ีช ำระแลว้ทั้งหมด 
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ทั้งน้ี ทำงบริษัทจะหกัค่ำใชจ้่ำยท่ีไดจ้่ำยจริงจำกค่ำบริกำรท่ีช ำระแลว้เน่ืองในกำรเตรียมกำรจดักำร

น ำเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ กำรส ำรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน กำรจองท่ีพกัฯลฯ 

3. กำรเดินทำงท่ีตอ้งกำรนัตีมดัจ ำหรือซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมำล ำ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสำยกำรบิน หรือผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ

หรือค่ำบริกำรทั้งหมด   

4. กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับำลประกำศในปีน้ันๆถือว่ำเป็นวนัหยุดท ำกำร

ของทำงบริษัท 

5. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทำงไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส ำหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดินทำงหรือใชบ้ริกำรตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำ

บำงส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่ำบริกำรไม่วำ่บำงส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่ำน 

3. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ 15 

ท่ำน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรเดินทำง

ส ำหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่ำ  และอยำ่งน้อย 10 วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรบัประเทศท่ีมีวีซ่ำ  แต่หำก

ทำงนักท่องเท่ียวทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิมจำกกำรท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ

ท่ีทำงบริษัทก ำหนดเพื่อใหค้ณะเดินทำงได ้ ทำงเรำยนิดีท่ีจะใหบ้ริกำรต่อไป 

4. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดชื่อ นำมสกุล ค ำ

น ำหน้ำชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นกำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนำ้หนังสือเดินทำงใหก้บัทำงบริษัทพรอ้มกำรช ำระเงินมดัจ ำ 

5. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วนัท่ีเดินทำงจริงของประเทศท่ีเดินทำง ทั้งน้ี 

บริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส ำคญั 

6. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจำกควำมผิดของทำงบริษัท เช่น ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน 
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กำรปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช ้ำ 

เปล่ียนแปลง หรือกำรบริกำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัรำค่ำบริกำรน้ีค ำนวณจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีทำงบริษัทเสนอรำคำ 

ดงัน้ัน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัรำคำค่ำบริกำรเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำ

แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำภำษีเชื้ อเพลิง ค่ำประกนัภัยสำยกำรบิน กำร

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบริษัท ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจของบริษัทก ำกบัเท่ำน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน ำติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนำดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลำสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท 

และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หน้ำท่ีตรวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญำตใหถื้อไดท่้ำนละ 1 ใบ

เท่ำน้ัน ถำ้ส่ิงของดงักล่ำวมีขนำดบรรจุภณัฑม์ำกกว่ำท่ีก ำหนดจะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หน้ำท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลำ้ยกบัอำวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบ

ใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำน้ัน  

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นฝร่ังเศส 
**ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทั
ทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 
การเตรียมเอกสาร 
**กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน** 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
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2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็น
สีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้
วซ่ีาท่ีเคยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกลุ (ถา้หากมีการเปล่ียน) 
9. สูติบตัร(กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่า
การเขตหรืออ า เภอเท่านั้ น และให้ระบุว่า  ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มี
ความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

11. หลกัฐานการท างาน**(จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัยืน่  
ท าเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น สะกดช่ือ-นามสกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต** 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและ
ประเทศ)จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ท างาน, และเงินเดือน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้: ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
 กรณีพนักงานบริษทั: ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการ

วา่จา้ง / เงินเดือน  
 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
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 กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา: ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้น

ปีท่ีศึกษา  
12. หลกัฐานการเงิน(กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกนั) 

 หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออก
โดยธนาคาร ระบุ ช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้า
พาสปอร์ต) มีอายไุม่เกิน 20 วนั นบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา 

 STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 
บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (สะกดช่ือ-นามสกลุให้
ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา 

 สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานทูต
ในวนัสัมภาษณ์ 
 
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพยเ์ล่มเดียวกนัเท่านั้น ** 

 
หมายเหตุหากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving)มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
o หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee)ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออก

โดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
o ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
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 หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้ง
ระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย) (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)อายุไม่เกิน 20 
วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา  

 กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณนีายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

 จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
 หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

 
(กรุณาไม่ตอ้งแนบเอกสารบญัชีกระแสรายวนัเน่ืองจาก  
สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


