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กําหนดวันเดินทาง  
เดือนพฤษภาคม  : 19 – 27 พ.ค. // 25 พ.ค. – 2 มิ.ย.  
เดือนมิถุนายน     : 16 – 24 มิ.ย.  // 30 มิ.ย. – 8 ก.ค.  
เดือนกรกฎาคม   : 14 – 22 ก.ค. //  26 ก.ค. – 3 ส.ค. (วนัอาสาฬหบูชา และ วนัเฉลิมฯร.10) //  

      28 ก.ค. – 5 ส.ค. (วนัอาสาฬหบูชา และ วนัเฉลิมฯร.10) //  
เดือนสิงหาคม     : 10 – 18 ส.ค. 61 (วนัแม่แห่งชาต)ิ  
วนัแรก กรุงเทพฯ – มวินิค 
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17.00 น. พร้อมกนั ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 คาน์เตอร์ T ประตู 8 สายการบิน  
 เอมเิรตส์ (EK) พบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระในการ

เดินทาง 
21.05 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงมวินิค โดยเท่ียวบินท่ี EK373 / EK053  แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรต ์
วนัที่สอง มวินิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์   – การ์มชิ 

08.35 น.   เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลงัจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแลว้  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา 
(Hohenschwangau) เมืองเลก็ๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเส้นทางสายท่ีมี
ทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นาํท่านเดินทางข้ึนปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเลก็ 

( หากช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เนื่องด้วยเพือ่ความปลอดภัยทางบริษทัฯ จะนําคณะ
เดินขึน้-ลงปราสาท เนือ่งจากเวลาหิมะตกทางจะลืน่และอนัตราย ) นาํท่านเขา้ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทรา
ในดิสนียแ์ลนด ์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงส์
ขาว  พระเจา้ลุดวกิทรงเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะนิสยัท่ีลึกลบัเป็นปริศนา 
(eccentric) และผูท่ี้ส้ินพระชนมใ์นสถานการณ์ท่ีค่อนขา้งมีเง่ือนงาํ สุขภาพจิต
ของพระองคใ์นบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยท่ี์เป็น
ท่ียนืยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงท่ีทรงท้ิงไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทางสถาปัตยกรรมท่ีทรงก่อสร้างท่ีรวมทั้งวงัและ
ปราสาทใหญ่โตท่ีทั้งหรูหราโอ่อ่าและเต็มไปดว้ยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานช
ไตน์ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนกัเขียน
ดนตรีโอเปร่าคนสาํคญัของเยอรมนี ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการ
ออกแบบของ คริสเตยีน แยงค์ จากนั้นเดินทางสู่ เมอืงการ์มชิ-พาร์เท่นเคยีรเช่น เมืองพกัตากอากาศเลก็ๆทางใตข้อง
มิวนิค ตั้งอยูก่ลางเทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมนัใต ้บา้นเมืองสวยแบบบาวาเรียแท ้ตามผนงัของ
ตึกต่าง ๆ ยงัเป็นรูปเขียนเร่ืองราวในคริสตศ์าสนาท่ีน่าชมยิง่เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว
และยงัเป็นศนูยก์ลางการแข่งขนักีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตนํ้าแข็ง และลู่แข่งสกีโอลิมปิก 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
นําเข้าทีพ่กั ณ  Mercure Hotel GarmischPartenkirchen หรือระดับเดียวกนั 

วนัที่สาม  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ –– จตุัรัสมาเรียนพลาส –  มวินิค 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางไปยงัเมืองไอบ์เซ่ เพ่ือนาํท่านข้ึนรถไฟขึ้นไปยงัยอดเขา
ซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขา ท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนั (Top of Germany) อิสระให้
ท่านสมัผสักบัลานหิมะ และธารนํ้ าแข็ง จากนั้นนาํท่านขึน้กระเช้าต่อไปยงัจุดสูงสุด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2
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ของยอดเขาซุกสปิตเซ่ ณ ระดบัความสูง 2,970 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล ในแต่ละปีจะมีนักท่องเทียวมาท่ีน่ี ราว 
500,000 คน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมวินิค เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และ

เป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยโุรปเมืองตั้งอยูบ่นแม่นํ้ าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์  นาํท่านชม จตุัรัสมาเรียนพลาส 
ยา่นใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ท่ีตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าท่ีงดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถใ์หญ่ท่ีมี
โดมเป็นรูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ณ ยา่นถนนคนเดิน ซ่ึงจะมีหา้งสรรพสินคา้
มากมายหลายแห่ง 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ที่ ภัตตาคาร พเิศษกบัเมนูขาหมูเยอรมนั+เบยีร์ 
นําเข้าทีพ่กั ณ Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือระดับเดยีวกนั  
 

วนัที่ส่ี ซาลส์เบิร์ก –ฮัลล์ทัทท์ –  เชสกี ้ครุมลอฟ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางไปยงัเมือง ซาลสเบิร์ก เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดลาํดบัท่ี 4 ในประเทศออสเตรีย และเป็นเมือง
หลวงของรัฐซาลซเ์บิร์ก เมืองเก่าของซาลทซบ์ูกร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหน่ึงในใจกลางเมืองท่ีถูกดูแลรักษา
อยา่งดีท่ีสุดในกลุ่มประเทศท่ีพดูภาษาเยอรมนัดว้ยกนั และไดรั้บการยเูนสโก
ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ.2540 ซาลซ์เบิร์กเป็นท่ีจดจาํกนัใน
ฐานะท่ีตั้งอยูบ่นเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่งมนเสน่ห์ของเสียงดนตรี และเป็น
บา้นเกิดของศิลปินเอก ของโลก โวฟกงั อมาดิอุส โมสาร์ท ถึงซาลส์เบิร์กให้
ท่านไดถ่้ายรูปภายใน สวนมริาเบล ท่ีเคยใชเ้ป็นท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง The 
Sound of  Music จากนั้นนาํท่านเดินขา้มสะพานขา้มแม่นํ้ าซาลซาค ไปยงัยา่นถนนคนเดิน นาํท่านไปถ่ายรูปบ้านโม
สาร์ท จากดา้นนอก จากนั้นใหท่้านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของฝาก     

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมอืงฮัลล์ทัทท์ เมืองไดช่ื้อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก จนไดรั้บการข้ึนทะเบียน

เป็นมรดกโลก  ฮลัลท์ทัท์ เป็นเมืองท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตก
เฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ซี 
(Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซค์มัเมอร์กุท (Salzkammergut) 
ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัมากแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย  อิสระ
ใหท่้านเดินชมบรรยากาศตามอธัยาศยั หรือท่านสามารถเขา้ไปพิสูจน์ความ
กลา้ท่ี ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซ่ึงเป็นอาคารขนาดเล็กท่ีแยกตวัออกจากคริสตจกัรภายในเป็นท่ีเก็บหัวกะโหลก
มากกว่า 1,200 กะโหลกส่วนใหญ่เป็นคนท่ีเสียชีวิตในศตวรรษท่ี 18-19ไดเ้วลานัดหมายนาํท่านออกเดินทางสู่เมือง
มรดกโลก เชสกีค้รุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าท่ี  แสนสวย และโรแมนติกตั้งอยูใ่นวงลอ้มของแม่นํ้ า 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
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วตัตาว่ามีปราสาทครุมลอฟซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีการเปล่ียนมือกนัครอบครองจากหลายราชวงศ ์ในยุคกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวา

เซนเบิร์ก เอกเกน้เบิร์ก 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พเิศษสุดกบั เมนูปลาเทร้า 

นําเข้าทีพ่กั ณ Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่ห้า เชสกีค้รุมลอฟ – ปราค – มหวหิารเซนต์วตุิส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จตุัรัสเมอืงเก่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํคณะเดินชมบริเวณจุดชมวิวบริเวณระเบียงของปราสาทครุมลอฟ 
มรดกโลก ซ่ึงถกูสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1250เป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 
รองจากปราสาทปราก อยูบ่นเนินเขาอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ภายใน
ปราสาทแห่งน้ีประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 40 หอ้ง ลานปราสาท 5 
แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขาชมทศันียภาพของ
ตวัเมืองจากลานหนา้อุทยานบา้นเรือนหลงัเลก็หลงันอ้ยหลงัคาสีสม้เรียงรายกนัเป็นกระจุกๆเหมือนบา้นตุก๊ตาท่ี
สวยงาม จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่กรุงปราคเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํเขา้ชมเขตปราสาทแห่งปราค ซ่ึงในยคุกลางท่ีใหญ่ท่ีสุด และถือว่าเป็นท่ี

ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเชค กษตัริยแ์ห่งราชวงศแ์ฮบบิร์ก พระนางมาเรีย เทเร
ซ่า แห่งอาณาจกัรออสเตรีย ชม วหิารเซนต์วตุิส จากดา้นนอก ซ่ึงเป็นมหา
วิหารสไตล ์ โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดของเชคตั้งช่ือเทิดทูนใหก้บัเซนตว์ิตุส ปัจจุบนั
ปราสาทปราคยงัเป็นทาํเนียบท่ีทาํการของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชค
อีกดว้ย และใหท่้านไดบ้นัทึกภาพกรุงปราคทั้งเมือง ณ จุดชมววิจากนั้นนาํ
ท่านออกเดินทางสู่กรุงปราค เมืองหลวงของประเทศสาธารรรัฐเชค จากนั้นนาํท่านไปยงัยงัสะพานชาลส์ ซ่ึงสะพานน้ี
จะนาํท่านขา้มไปยงัยา่น Old Town นาํท่านชมย่าน Old Town เขตเมืองเก่า
ของกรุงปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรียย์านฮุส ซ่ึงอดีตเคยเป็น
อธิการบดีของมหาวิทยาลยั ชาลส์ ในยคุของกษตัริย ์ท่ี 4 จากนั้นใหท่้านอิสระ
เลือกซ้ือสินคา้ ของท่ีระลึกประจาํถ่ินได ้ณ เขตเมืองเก่า สินคา้ท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ี 
คือ เคร่ืองแกว้โบ  ฮีเมีย  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พเิศษกบัเมนูขึน้ช่ือ เป็ดโบฮีเมีย่น 
นําเข้าทีพ่กั ณ  Hotel International Prague หรือระดับเดยีวกนั 
 

วนัที่หก ปราค – เวยีนนา – ถนนคคาร์เนอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และในอดีตเป็นศนูยก์ลางอาํนาจของ
อาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรียน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวอีกมากมายท่ีต่างพากนัมาเยอืนดินแดนอนั
แสนโรแมนติก เป็นศนูยก์ลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 ลา้นคน มีแม่นํ้ าดานูบไหลผา่น 
เวียนนายงัเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) และองคก์รระดบันานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านผา่นชมความงามของอาคารสาํคญัๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเป

ร่า  จากนั้นนาํท่านเดินชอ้ปป้ิงยา่นใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สต
ราเซ่ ท่ีมีร้านคา้นานาชนิด ของแบรนด์เนมช่ือดงัหลากหลายยี่ห้อ และยงัเป็น
ท่ีตั้งของ วหิารเซนต์ สตฟีาน ซ่ึงเป็นวิหารศกัด์ิสิทธ์ิของกรุงเวียนนา 

คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
นําเข้าทีพ่กั ณ Kavalier หรือระดับเดียวกนั  
 

วนัที่เจด็ เวยีนนา – พระราชวงัเชิร์นบรุน – บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตยีน – ล่องเรือ แม่นํา้ดานูบ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านเขา้ชมภายใน พระราชวงัเชรินน์บรุนน์  พระราชวงัฤดูร้อน
แห่งราชวงศฮ์บัสเบิร์กท่ีมีความสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดใน
ยโุรปท่ีมีการตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะในหลายรูปแบบทั้ง  บารอค, รอคโคโค 
หรือศลิปะประยกุตจ์ากทางเอเซีย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ นาํท่านเดินทางผา่นชุมชนโรมนัโบราณข้ึนไปยงั คาสเซิลฮิลล์ ถ่ายรูปเป็นท่ี

ระลึกกบัคฤหาสน์ของกษตัริย ์ และโบราณสถาน ซ่ึงยงัมีร่องรอยบ่งบอกถึง
ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตยีน ท่ีสะทอ้น
ประวติัศาสตร์การสร้างชาติฮงักาเรียน สร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงความกลา้หาญ
ของชาวประมง ผูเ้สียสละชีวิตปกป้องบา้นเมืองในตอนท่ีถกูพวกมองโกลรุก
รานในปี ค.ศ. 1241-1242 ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 เป็นจุดชมววิทิวทศัน์
รอบเมืองท่ีสวยท่ีสุด สามารถชมความงามของแม่นํ้ าดานูบไดแ้บบพาโนราม่า มองเห็นสะพานโซ่ และอาคาร
รัฐสภาฮงัการ่ีริมแม่นํ้ าดานูบท่ีงดงามตรึงตา ประทบัใจกบัการท่ีไดม้าเยอืน “บูดาเปสต์” นครหลวงอนังดงามแห่ง
สาธารณรัฐฮงัการี บริเวณน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์แมทเทยีส  เป็นโบสถใ์หญ่เก่าแก่อาย ุ700 ปี ท่ีไดรั้บข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลก โบถส์แห่งน้ีตั้งช่ือตามพระนามของกษตัริยแ์มทเทียส กษตัริยผ์ู ้
ยิง่ใหญ่แห่งฮงัการี เม่ืออดีตโบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีประกอบพระราช
พิธีเถลิงราชสมบติัของกษตัริยแ์ห่งฮงัการี แต่ในช่วงท่ีฮงัการีถกูรุกรานจาก
กองทพัเติร์ก สมบติัส่วนใหญ่ถกูขนออกไปและถกูเปล่ียนสภาพใหเ้ป็น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81
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มสัยสิ หลกัของเมืองภายใตก้ารปกครองของตุรกีในปี ค.ศ. 1541 และในช่วงสงครามขบัไล่กองทพัเติร์ก โบสถแ์มนเทียสไดรั้บ

ความเสียหายเป็นอยา่งมาก กระทัง่เม่ือสงครามสงบลงจึงมีการบูรณะโบสถแ์มทเทียสใหก้ลบัมายิง่ใหญ่และงดงาม
ดงัเดิม มีหลงัคาสลบัสีอนัสวยงามตามสไตลนี์โอ-โกธิก ส่วนดา้นโบสถป์ระดบัประดาไปดว้ยภาพเขียนสี และกระจก
สีท่ีบอกเล่าเร่ืองราวทางศาสนาท่ีแสนงดงาม และยงัมี อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตเีฟ่นที่ 1 ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยา่ร์ 
ตั้งเด่นเป็นสง่าใหไ้ดช้มกนัเป็นอนุสาวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี11 นําท่าน
เดินทางสู่ท่าเรือเพือ่ลงเรือ แม่นํา้ดานูบ แม่นํ้ าสายโรแมนติก มนตเ์สน่ห์ไม่เส่ือมคลาย เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของ
ธรรมชาติตลอดจนอาคารบา้นเรือน และความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ ณ กรุงบูดาเปสต์ โดยเฉพาะ 
อาคารรัฐสภาฮังการี ถือว่าสญัลกัษณ์ของฮงัการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยูริ่มแม่นํ้ าดานูบบนฝ่ังเปสต ์ เป็นอาคาร
รัฐสภาท่ีชาวฮงักาเร่ียนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดในโลก เพราะตวัอาคารมีความสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิกท่ีดูคลาสสิคดว้ย หลงัคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งน้ีเร่ิมสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1885 และใช้
เวลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน สหราช
อาณาจกัร  

คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ลิม้ลองซุปกูราซ เข้มข้นทีม่สีีแดงสดของพริกปาปริก้า 
นําเข้าทีพ่กั ณ Mercure Buda Hotel หรือระดับเดยีวกนั 
 

วนัที่แปด บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์ – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชม จตุัรัสวรีบุรุษ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ ท่ีมี

อนุสาวรียแ์ห่งสหสัวรรษ ตั้งตระหง่านอยูก่ลางลานฮีโร่แควร์   อนุสาวรีย์
แห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี 
เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย ์เป็นท่ีตั้งของรูปหล่อเทวทตูกาเบรียล อนัเป็น
สญัลกัษณ์  ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีเป็นดัง่หลกัของอาณาจกัรฮงัการี รอบเสาสูงเป็นท่ีตั้งของรูปหล่อผูน้าํของ
ชนเผา่ทั้ง 7 ท่ีร่วมกนัก่  อตั้งอาณาจกัรฮงัการ่ีข้ึนเม่ือริศตวรรษท่ี 9 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุง
บูดาเปสต ์เพื่อเตรียมเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

16.00 น. คณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบนิที่ EK 112 / EK 376 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมือง
ดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ์

      
 
วนัที่เก้า กรุงเทพมหานคร  

12.50 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 
 
 
 



 
Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

  Tel: +66 53 115912 Hotline 089-644-7444 

Line Id : @rubytravel 

 

 

 
 
 
 
 
 

 เยอรมนี เชค ออสเตรีย  ฮังการี  9 วัน  6 คืน 
โดย EMIRATES  

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งคู่/หอ้งสามเตียง) 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

19 – 27 พ.ค. 61 62,800 15,000 

25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61 62,800 15,000 

16 – 24 มิ.ย. 61 62,800 15,000 

30 มิ.ย. – 8 ก.ค. 61 65,555 15,000 

14 – 22ก.ค. 61 65,555 15,000 

26 ก.ค. – 3 ส.ค. (วนัอาสาฬหบูชา และ วนัเฉลิมฯร.10) 66,555 15,000 

28 ก.ค. – 5 ส.ค. (วนัอาสาฬหบูชา และ วนัเฉลิมฯร.10) 69,900 15,000 

10 – 18 ส.ค. 61 (วนัแม่แห่งชาต)ิ 66,555 15,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมกีารปรับเปลีย่นหากสายการบินมกีารเรียกเกบ็ภาษีนํา้มนัและภาษีสนามบินเพิม่เตมิ ** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตยีงเสริม *** 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทาง
น้อยกว่า 20 ท่าน*** 
สําหรับท่านที่เป็นมุสลมิ ,  ทานมงัสวรัิติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
 
* ในกรณเีลือ่นการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วีซ่า ซ่ึงอาจจะมค่ีาใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมี ค่าใชจ่้าย
และเอกสารเพ่ิมเติม เน่ืองจากทางสถานทูต จะอนุมติัวีซ่าใหพ้าํนกัอาศยัใน ETATS SCHENGEN อยา่งเคร่งครัด* 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีคีวามประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จาํนวนวนั จาํนวนคนและมค่ีาใช้จ่ายทีท่างสายการบนิกาํหนด (นํ้ าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
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3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึน้หลายเท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทําให้ต้องมกีารเปลีย่นย้ายเมอืง โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมยืน่วซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่านํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 20 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกว่า 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 20 ยโูรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป 14 ยโูรต่อท่าน 
 
***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 20,000 บาท (เฉพาะสงกรานต ์40,000 บาท)   

 กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่า โดยจะคืนเงินส่วน
ท่ีเหลือและหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 

 ส่วนที่เหลอืชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ20,000
บาท) 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
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 ทางบริษทัจะทาํการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 ในการยืน่วซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือ่มาสแกรนลายนิว้มอื 
โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี ้
- ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดําเนินการ 4,500 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะ 
  ผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หาก 
  ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถ้าออกตัว๋มาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะ
ไม่สามรถ REFUND คืนได ้ถา้ยงัไม่  ออกตัว๋   ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนยดึค่ามดัจาํ 
  หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100%  
  ในทนัที  
หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท และส่งผลทําให้วีซ่าไม่
ผ่านการพจิณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิมัดจาํให้ท่าน 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะสาํรองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถ     กิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลกูคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเต็มความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นสุดวิสยั โดยจะพยายามใหเ้กิด 
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ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลกูคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมัน 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทําการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมหีน้าว่างเหลอื
สําหรับประทับวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบนัหน้าตรง กวา้ง 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม.  (รูปหน้าใหญ่) จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาว
เท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุว่า 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุว่า 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 

http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
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8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน ใน

จดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่ากาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั้น / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย

สถานท่ีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   
9.  หลกัฐานการเงิน (บญัชีออมทรัพย์เท่านั้น) 

9.1  สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมนําเล่มจริงมาแสดงวนัที่ยืน่วซ่ีา 
 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 
 การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน  

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลกูดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลกู  
 กรณีไม่มีลกูดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ

รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถ้กูรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 
11. กรณีผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า ณ ประเทศท่ีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลกูคา้ 
 

***** สําหรับคนท่ีจะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 


