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EASTERN EUROPE SPECIAL
8 วัน 5 คืน

สายการบิน
THAI AIRWAYS (TG)

เทีย่ วบินขาไป

TG 936

BKK – VIE

01.20 – 07.15

เทีย่ วบินขากลับ

TG 937

VIE - BKK

14.35 - 05.35+1

ไฮไลท์ โปรแกรมทัวร์
 บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา / เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%
 พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักออสเตรีย 2 คืน /ปราก 1 คืน/สโลวัค 1 คืน / ฮังการี 1 คืน)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !!
 ปราก
: ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 เชค
: ปราสาทครุมลอฟ เมืองคาร์โลวีวารี่ เมืองซาลส์บวร์ก
 ออสเตรีย : เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อนุสาวรียโ์ ยฮันส์สเตร้าท์ พระราชวังเชินบรุนน์
 สโรวัค
: เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา
 ฮังการี
: กรุงบูดาเปสต์ ป้ อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอสั สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ าดานู บ
ช้อปปิ้ งจุใจ!!! พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
อาหารพื้ นเมือง เมนู พิเศษ!! เป็ ดโบฮีเมียน
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วันที่
กาหนดการเดินทาง
1 ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

เช้ า

กลางวัน

เย็น

โรงแรมทีพ่ กั หรื อเทียบเท่า







2

กรุ งเทพฯ – ประเทศออสเตรี ย – กรุ ง
เวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์
วูลฟ์ กัง – เมืองซาลส์บวร์ก- เมือวลินซ์

-





PARK INN RADISSON LINZ
ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

3

เมืองลินซ์ – เมืองเชสกี้ครุ มลอฟ (ประเทศเชค)–
เมืองคาร์โลวีวารี่ – กรุ งปราก







HOTEL INTERNATIONAL
PRAGUE หรื อเทียบเท่า

4

กรุ งปราก – ปราสาทแห่งปราก – มหาวิการ
เซนต์วิตูส – สะพานชาล์ส์ – เมืองบราติสลาวา
(ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา







FALKENSTEINER HOTEL
BRATISLAVA หรื อเทียบเท่า

5

บราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี )







PARK INN by RADISSON
BUDAPEST หรื อเทียบเท่า

6

เมืองบูดาเปสต์- ปานดอร์ฟเอาท์เลต- กรุ ง
เวียนนา – ชมเมือง - กรุ งเทพฯ







AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI
หรื อเทียบเท่า

7

กรุ งเวียนนา – ชมเมือง - กรุ งเทพฯ







8

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพฯ



กาหนดการเดินทาง
เดือนสิ งหาคม 61

10-17 ส.ค. 61

45,991 .–

เดือนกันยายน 61

7-14 ก.ย. 61

46,991 .–

เดือนธันวาคม

14-21 ธ.ค. 61

49,991.-

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,500- บาท)

รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-10AUG-14DEC18
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

23.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าาหน้าที่
ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ – ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์ วูลฟ์ กัง – เมืองซาลส์ บวร์ กเมืองลินซ์

01.20 น.
07.15 น.

บินลัดฟ้ าออกเดินทางสู่ ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG 936
เดินทางถึงสนามบินกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย นครหลวงแห่ งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี
ศูนย์ก ลางอานาจของจัก รวรรดิ ออสโตร ฮังกาเรี ย น หลัง ผ่า นพิ ธีก ารตรวจคนเข้า เมื อง รั บกระเป๋ า และ ผ่านตรวจ
ศุลกากร เป็ นเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสแตท (HALLSTATT) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุ
กว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสี เขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าว
กันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ ง
ออสเตรี ยให้ฉายาเมืองนี้ วา่ เป็ นไข่มุกแห่ งออสเตรี ยและเป็ นพื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural -Historical Heritage
เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื องซาลส์ บ วร์ ก เมื องที่ มีชื่ อเสี ย งจากการใช้สถานที่ ต่าง ๆ ของเมื องในการถ่ ายท า
ภาพยนตร์ ชื่อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิ ค” เมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็ นฉากสวย บ้านเกิดของ
คีตกวีเอกโมสาร์ ต เมืองอนุ รักษ์ที่ต้ งั อยูส่ องฝั่งของแม่น้ าซาลซ่ า ชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์
ไม้หลากหลายสี สัน ข้ามฝั่งสู่ เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์ บวร์ กตั้งเด่นตระหง่านอยูบ่ นเนิ นเขา ผ่านไปชมบ้านเกิด
คีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรี ยน “โมสาร์ ต” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรี ไว้อย่างมากมาย นาท่านผ่ านชม มหาวิหาร
แห่ งซาลส์ บวร์ ก ที่สร้ างขึ้นจากความร่ ารวยที่เกิดจากการทาเหมืองเกลือถนนเกรไทรเด้ที่มีชื่อเสี ยง ประดับประดาได้
ด้วยป้ ายบอกชื่อร้านค้าเป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่น สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) เป็ นเมืองที่มีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรี ยตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ าดานู บโดยอดี ตเคยเป็ นค่ายนาซี ในสมัยการปกครองของ
เยอรมันโดยอดอล์ฟ ฮิ ตเลอร์ นับเป็ นเมื องที่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของศิลปะและสถาปั ตยกรรมสไตล์ บาร์ โร๊ ค
และร็ อคโคโคนา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจี น หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พัก PARK INN RADISSON LINZ ระดับ 4
ดาวหรื อเทียบเท่า
เมืองลินซ์ – เมืองเชสกีค้ รุ มลอฟ (ประเทศเชค)– เมืองคาร์ โลวีวารี่ – กรุ งปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านผ่านชมจัตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์(Haupt Platz) ซึ่ งล้อมรอบด้วยอาคารรัฐสภาประจาเมืองที่สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1513 นาท่านถ่ ายรู ปคู่มหาวิหารเก่ า (Postlingberg Church) ในนิ กายเยซู ฮิตที่มีหอคอยคู่สูงเสี ยดฟ้ าตามอัธยาศัย
สมควรแก่ เวลานาท่านเดิ นทางสู่ เมื องเชสกี้ครุ มลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ งของ
สาธารณรัฐเชค มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน มีความสาคัญและโดดเด่นในการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า จึงได้
ขึ้นทะเบียนให้เป็ นเมื องมรดกโลกในปี ค .ศ .1992 นาท่านถ่ายรู ปปราสาทเชสกี้ครุ มลอฟ (CESKY KRUMLOV

กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันทีส่ าม
เช้า
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันทีส่ ี่
เช้า

กลางวัน

CASTLE) ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยงั คงความ
งดงามของปราสาทที่ต้ งั อยู่บนเนิ นเขาในคุ ง้ น้ าวัลตาวา อิสระให้ท่านได้เดิ นชมเมื องมรดกโลก สัมผัสบรรยากาศ
พักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่ม และร้านอาหารร้านเบียร์ ริมน้ าสุ ดชิวตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพเิ ศษ!! เป็ ดโบฮีเมียน
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองคาร์ โลวีวารี่ (KARLOVY VARY) หรื ออีกชื่ อหนึ่ งคือเมืองคาร์ ลบาดเป็ นเมืองที่มีการ
ค้นพบน้ าแร่ โดยพระเจ้าคาร์ ลที่4ที่ดารงตาแหน่งเป็ นพระจักรพรรดิแห่ งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์ สิทธิ์ เป็ นเมืองน้ าแร่ ที่
สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโบฮีเมีย ตั้งอยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ าเทปล้า มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก เมืองนี้เป็ นที่นิยมในการเข้าคอร์
สสปาเพื่อรักษาสุ ขภาพนาท่านเดินเที่ยวชมเมืองตึกอาคารเรี ยงรายด้วยสถาปั ตยกรรมที่งดงามเหมาะแก่การเดินเที่ยวชม
เมืองเป็ นอย่างยิ่งร้ านค้าเรี ยงรายตลอดสองข้างทางอิสระให้ท่านซื้ อของที่ระลึ กหรื อหาซื้ อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง
Becherovka โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็ นของที่ระลึก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ กรุ งปราก
(PRAGUE) ดินแดนที่มีความสวยงามและโรแมนติกจนเป็ นที่เลืองลือทัว่ โลก มีผคู ้ นเดินทางไปชมเมืองประวัติศาสตร์
ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลายเช่น โรมันเนสก์ โกธิ ค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรู ปแบบต่างๆ ทาให้
กรุ งปรากเป็ นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็ นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การ UNESCO ได้เลือกให้
เป็ นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี 1992
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ ที่พกั HOTEL INTERNATIONAL
PRAGUE ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
กรุ ง ปราก – ปราสาทแห่ ง ปราก – มหาวิ ก ารเซนต์ วิ ตู ส – สะพานชาล์ ส์ – เมื อ งบราติ สลาวา (ประเทศสโลวัค ) ปราสาทบราติสลาวา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านชม ปราสาทแห่ งปราก (PRAGUE CASTLE) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขา
ริ มฝั่งแม่น้ าวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นที่ทาการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนิน
เขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยูค่ นละฝั่งแม่น้ า ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอด
โบสถ์ต่างๆ อีกด้วยจึงที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด นาท่านชม มหาวิหารเซนต์ วิตุส (ST. VITUS
CATHEDRAL) วิหารประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิ ค ที่ประดับด้วยกระจกสี แบบสเตนกลาสอย่าง
สวยงาม แล้วยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ ลสที่ 4 กษัตริ ยผ์ สู ้ ร้างความเจริ ญสู งสุ ด ให้ท่านถ่ายภาพ
จากภายนอกของปราสาทอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ บริ เวณ เดอะโกลเด้ นเลน (GOLDEN LANE) สถานที่ที่เคยเป็ น
ร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็ นที่พกั ขององครักษ์ มหาดเล็ก และปัจจุบนั เป็ นแกลเลอรี่ ร้านขายของที่ระลึก
ต่างๆจากนั้นนาท่านเดินลงจากตัวปราสาทสู่ สะพานชาลส์ ที่สร้างทอดข้ามแม่น้ าวัลตาวา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ถือ
ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งปรากที่นกั ท่องเที่ยวจดจาได้มากที่สุด นาท่านเดินต่อไปยัง เขตเมืองเก่า (OLD TOWN
SQUARE) ที่ต้ งั ของ หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยงั ใช้งานได้อยูจ่ ริ ง ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศ
อันสวยงามบริ เวณจัตุรัสที่มีร้านค้าแบรนด์เนม ร้านเครื่ องแก้ว ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านไอศกรี มมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-10AUG-14DEC18
บ่าย

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA CITY) (200 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ สโลวาเกี ย
และเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนสองฝั่ งแม่น้ าดานู บ ที่บริ เวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรี ยและ
ฮังการี และใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐ เชค ด้วย เมืองนี้ มีทศั นี ยภาพของอาคารบ้านเรื อนริ มสองฝั่ งแม่น้ าที่มีความ
สวยงาม
รั บ ประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง หลัง อาหารนาท่า นเข้า สู่ ที่พัก FALKENSTEINER HOTEL
BRATISLAVA ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

บราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านขึ้นชมวิวสวยบนปราสาทบราติสลาวาที่ท่านจะได้เห็ นตัวเมืองบราติสลาวาที่ต้ งั อยู่ริมฝั่ งแม่น้ าดานู บก่อนนา
ท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบูดาเปสต์ นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฮังการี ดินแดนแห่ งความภาคภูมิใจของชนเผ่าแม็กยาร์ ที่มี
อารยธรรมอันยิง่ ใหญ่ต้ งั แต่สมัยโรมัน โดยตัวเมืองมีแม่น้ าดานู บไหลผ่าน ทาให้ถูกแบ่งออกเป็ นสองฝั่ง คือฝั่งปราสาท
ที่ เรี ยกว่า “บูดา” และฝั่ งเมื องใหม่ที่ขยายออกมา เรี ยกว่า “เปสต์” ซึ่ งเป็ นที่ มาของคาว่า “บูดาเปสต์” ในปั จจุบนั มี
ประชากรอยูห่ นาแน่นมากกว่า 3 ล้านคน นาท่านไปยัง ฮีโร่ สแควร์ (HERO SQUARE) สถานที่แห่ งนี้ เป็ นลานโล่ง
กว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งสหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตั้งตระหง่านอยูก่ ลางลานฮีโร่ สแควร์
อนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการี ครบรอบ หนึ่ งพันปี เสาสู งตระหง่านของอนุ สาวรี ย ์
เป็ นที่ ต้ งั ของรู ป หล่ อเทวทู ตกาเบรี ยล อันเป็ นสั ญลักษณ์ ของคริ ส ตจักรโรมันคาทอลิ กที่ เป็ นดัง่ หลักของอาณาจัก ร
ฮังการี เชิญท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านสู่ ป้ อมปราการชาวประมง จุดชมวิวเหนื อเมืองบูดาที่ ท่านสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของ
แม่น้ าดานู บได้อย่างดี ป้ อมแห่ งนี้ สร้ างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงแม็กยาร์ ที่ช่วยกันต่อสู ้ป้องกันข้าศึกที่
เข้ามารุ กราน จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรู ปด้านนอกศาสนสถานคาธอลิคเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ถือเป็ นโบสถ์
ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศหลังจากนั้นนาท่านล่ องเรื อแม่ น้าดานูบแม่น้ าสายสาคัญของทวีปยุโรป ที่มีความยาว
มากกว่า 2,800 กิ โลเมตร ให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับสถาปั ตยกรรมที่ สวยงาม ที่ เรี ยงรายริ มสองฝั่ งแม่น้ า ชมความ
สวยงามของ สะพานเชนบริดจ์ หนึ่ งในแลนด์มาร์ คที่สาคัญของบูดาเปสต์รวมถึง อาคารรัฐสภา ที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนยก
ย่องว่าเป็ นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก จนได้เวลาอันสมควร นา
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พัก PARK INN by RADISSON
BUDAPEST ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-10AUG-14DEC18
วันทีห่ ก

เมืองบูดาเปสต์ - ปานดอร์ ฟเอาท์ เลต- กรุงเวียนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ปานดอร์ ฟเอาท์เลต(PARNDORF OUTLET) เอาเล็ตขนาดใหญ่กว่า130 ร้านค้า อิสระให้ท่านช้
อ ป ปิ้ ง จุ ใ จ กั บ สิ น ค้ า แ บ ร น ด์ เ น ม ต า ม อั ธ ย า ศั ย อ า ทิ เ ช่ น Armani,Bally,Burberry,
Gucci,Hugo
Boss,Lacoste,Prada,Samsonite และแบรนด์ช้ นั นาอื่น ๆ อีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเวียนนา นครหลวงแห่ งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลาง
อานาจของจักรวรรดิออสโตร ฮังกาเรี ยน นาเที่ยวชมกรุ งเวียนนา ผ่านชมถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เส้นทาง
ท่องเที่ยวสายหลักของกรุ งเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ อันงดงามโรงละครโอเปร่ าที่สร้างขึ้น
ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) กลุ่มอาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราช
สานักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่ งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883

บ่าย

ค่า

นาท่าน ช้ อปปิ้ งถนนคาร์ ทเนอร์ หรื อ มาเรียฮิลเฟอร์ ถนนคนเดิ นที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้า
ต่างๆ มากมาย ชมวิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่ งตั้งอยูโ่ ดดเด่นเป็ นสง่า เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเวียนนา และเชิ ญท่านเลือกซื้ อ
สิ นค้า ต่า งๆ มากมายอย่า งจุ ใจ เช่ นรองเท้า เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ ของตกแต่ ง บ้า น สิ นค้าเครื่ อ งแก้ว สวาร็ อฟสกี้ ,
ซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI ระดับ 4 ดาว
หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด กรุงเวียนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ
เช้า

14.35 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเก็บภาพสวยๆของ พระราชวังเบลล์ วาแดร์ อดี ตที่ประทับของเจ้าชายยูจีน แห่ งซาวอย นายทหารชาว
ฝรั่งเศสผูม้ ารับใช้ราชวงศ์ฮปั ส์บวร์ ก แห่งออสเตรี ย นาท่านนัง่ รถผ่านชมอาคารเก่าแก่บริ เวณโดยรอบของ ถนนริงสตา
เซ่ อาทิ ศาลาว่าการเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่ า พระราชวังหลวงฮอฟบวร์ ก จัตุรัสมาเรี ยเทเรซ่ า แวะถ่ายภาพ
สวยๆกับ บิ ดาแห่ งเพลงวอลทซ์ ในสวนสตรั ท์พาร์ ค นาท่ า นถ่ ายรู ปบริ เวณภายนอกของพระราชวังเชริ นน์ บ รุ นน์
พระราชวังฤดู ร้อนแห่ งราชวงศ์ฮบั ส์ บูร์ก ที่สร้ างมาตั้ง แต่คริ ส ต์ศตวรรษที่ 17 ด้วยศิ ลปะสไตล์บาร็ อก และตกแต่ ง
ภายนอกด้วยสี เหลือง ซึ่ งเป็ นสไตล์ที่โปรดปรานของจักรพรรดินีมาเรี ยเทเรซ่ าผูย้ ิ่งใหญ่ที่ครองอานาจอย่างยาวนานถึง
40 ปี สมควรแก่ เวลานาท่า นเดิ นทางสู่ สนามบิ นเวียนนา เพื่อเดิ นทางกลับสู่ ก รุ ง เทพฯ มี เวลาให้ท่า นได้ทา TAX
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
บินลัดฟ้ าออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 937

วันทีแ่ ปด ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
05.35 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-10AUG-14DEC18

HASHTAG EASTERN SPECIAL
อัตราค่ าบริการ
วันที่ 10 - 17 สิ งหาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 02 - 12 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – 12 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ
45,991.45,991.44,991.9,900.-

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,500- บาท)
อัตราค่ าบริการ
วันที่ 7 - 14 กันยายน 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 02 - 12 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – 12 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ
46,991.46,991.45,991.9,900.-

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,500- บาท)
อัตราค่ าบริการ
วันที่ 14-21 ธันวาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 02 - 12 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – 12 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ
49,991.49,991.48,991.9,900.-

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,500- บาท)
*** หมายเหตุ ราคาเด็กตา่ กว่ า 2 ปี ไม่ รวมวีซ่า ท่ านละ 15,000 บาท***

รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-10AUG-14DEC18
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกัน หรื อ อยู่ค นละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน ซึ่ ง ถ้า เข้า พัก 3 ท่ าน มี ค วาม
จาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมี
การแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
หมายเหตุ
** อัตราค่ าบริการ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดสอบถามเพิม่ เติม
** ตั๋วกรุ๊ ป เมื่อออกตั๋วแล้ วเลื่อนไม่ ได้ ทุกกรณี (ต้ องแจ้ งก่อนล่วงหน้ าหากท่านมีการเปลีย่ นแปลงตั๋ว)
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์ โดยคานึงถึงความสะดวกสบายของ
ลูกค้าเป็ นหลัก
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 %
ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับ – ส่ งระหว่างนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชัว่ โมงต่อวัน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสื อเดินทาง
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่ อท่าน)
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็ นต้น

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (สาหรับกรณี ที่ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บาทต่ อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่ วนทีเ่ หลือ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทยขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็ นสิ นน้ าใจในการบริ การ
ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมและสนามบิน เป็ นต้น
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การจองและชาระเงิน
ชาระค่ ามัดจาท่ านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ท่านได้ทาการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
โดยอัตโนมัติ ชาระส่ วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจา 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น 30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็ นสงกรานต์และปี ใหม่ 1 - 14 วัน)
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่ อนล่ วงหน้ า 15 วัน ซึ่ งจะเกิดขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่อไม่ สามารถทากรุ๊ ปได้ อย่ างน้ อย 20
ท่ านหรื อผลการพิจารณาวีซ่าผ่ านไม่ ครบจานวน 20 ท่ าน และ/หรื อ มีผ้ ูร่วมเดินทางในคณะไม่ ถึง 20 ท่ าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ ภายใน 15 วัน หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้ องการ
ในการยืน่ ขอวีซ่า ทางบริ ษทั ฯ มีหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรี ยมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุ
เท่านั้น (การอนุ มตั ิวีซ่าขึ้นอยู่กบั ดุ ลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้ อมส่ งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์
ก่อนการเดินทาง
ในกรณี ที่ เ อกสารของท่ า นไม่ ส มบู รณ์ ท างสถานทู ต ฯ อาจจะปฏิ เ สธการอนุ ม ัติ วี ซ่ า ของท่ า นได้ และท่ า นจะต้อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศ
เป็ นการถาวร)
หากท่านส่ งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง (ค่ามัดจาตัว๋ กับสายการบินหรื อหากทางบริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการออกตัว๋ แล้วทาง
บริ ษทั ฯจะหักค่าตัว๋ เครื่ องบินเต็มจานวนและจะทาการคืนให้ท่านตามที่ สายการบินคืนให้กบั ทางบริ ษทั ฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6
เดื อนทั้งนี้ บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋ เครื่ องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าที่
ทางสถานทูตเรี ยกเก็บ ค่ามัดจาในต่างประเทศ โดยส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
ผูท้ ี่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่วา่ จะเป็ นประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง
และสาหรับท่านที่ ถูกปฏิ เสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากการกระทาที่ ส่อไปในทางทุจริ ต หรื อจะหลบหนี เข้าเมือง หรื อใช้เอกสารปลอม
ประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชาระค่าทัวร์ มาแล้วไม่ว่าบางส่ วนหรื อเต็มจานวนและทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมาย
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่
คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด ยกเว้นหากเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย และทางบริ ษทั ฯ จะขอดาเนิ นการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่ องจากการยื่นวีซ่า
จะถูกระบุเป็ นสถิติของทางบริ ษทั ฯ กับทางสถานทูต
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หมายเหตุอื่นๆ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น
สุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรื อ
การยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณี ที่ทรัพย์สินสู ญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
โดยทางบริ ษทั ฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่
และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามันเพิ่มหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้ โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อ
ความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่ผเู ้ ดินทางได้รับเป็ นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศ ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่
ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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หลักฐานการยื่นวีซ่าออสเตรี ย
เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าทีส่ ถานทูตออสเตรี ย) ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
ผู้ยื่นคาร้ องขอวีซ่าทุกท่ าน จะต้ องมาแสดงตัวสแกนนิว้ มือ ทีศ่ ู นย์ ยื่นวีซ่าของสถานทูต ตามวันและเวลานัดหมาย
1. หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
- โดยนับวันเริ่ มเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสื อเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู ้
เดินทางจะต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสื อเดินทาง
- หน้าหนังสื อเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ิ ธิใ์ นการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบ ันเท่านน
** ทางบริษ ัทฯขอสงวนสท
ั้
ในกรณีทม
ี่ พ
ี าสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ตอ
้ งแนบมาเพือ
่ ป้องก ันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบในทุกกรณี **
่ เชงเก้นทีเ่ คยใชเ้ ดินทางภายใน 3 ปี น ับจากปัจจุบ ัน
** ในสว่ นของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ
ี า
่ อเมริกาและวีซา
่ อ ังกฤษ ให้ถา่ ยสาเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซา
่
วีซา
่ **
แนบมาด้วยเพือ
่ ประกอบการพิจารณาวีซา

2. รู ปถ่ ายสี ขนาด 2 นิว้ จานวน 2 รู ป เน้ นหน้ าใหญ่ (ขนาดรู ปหน้ าเท่ ากับใน
หนังสื อเดินทาง)
- ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรู ปลงบนวีซ่า
- รู ปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่ แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่ หมวก **
3. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็ นเด็ก อายุต่ากว่ า 15 ปี
- ใช้สาเนาสู ติบตั ร
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ ึงแม้มีบตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสู ติบตั รด้วย
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หมายเลขโทรศัพท์ ทสี่ ามารถติดต่ อได้ ท้งั เบอร์ ที่ทางาน, เบอร์ บ้านและเบอร์ มือถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว
หนังสื อรับรองการทางาน หรื อเอกสารบ่ งชี้การมีอาชี พและมีรายได้ ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้ าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริ ษทั ที่ทางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริ ง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทางาน,
อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสื อรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริ ง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับหน่วยงาน หรื อ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
(ถ้ าเป็ นหนังสื อรับรองการทางานทีอ่ อกโดยราชการ ต้ องดูตัวเลขให้ เป็ นอารบิกไม่ รับตัวเลขไทย)
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- กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรื อ สาเนากรมพัฒนาธุ รกิจการค้า หรื อ สาเนาหนังสื อรับรองความเป็ น
เจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณีทาอาชีพอิสระต้องทาจดหมายแนะนาตัวเองว่าทาอาชี พอะไร ได้เงินมาจากอะไร (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- กรณีท่านที่เป็ นแม่ บ้าน
 หากไม่มีอาชีพหรื อเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดง
สาเนาสู ติบตั รบุตร ทั้งนี้ เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสื อชี้ แจงเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว่ ่างงาน / ไม่ มีรายได้ จะต้องมีผสู ้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้านการเงิน
ของผูร้ ับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสื อหรื อจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู ้ ดินทางพร้อม
แสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรื อญาติใกล้ชิด (กรณี น้ ีหากความสัมพันธ์ไม่สามารถสื บได้
หรื อไม่เป็ นความจริ ง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณีเป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสื อรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรี ยน หรื อ นักศึกษา จากโรงเรี ยนหรื อจากสถาบัน เป็ น ภาษาอังกฤษ
(ฉบับจริ ง) หรื อ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยนหรื อสาเนาบัตรนักเรี ยน กรณี เป็ นเด็กเล็ก
10. หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดบัญชี หรื อ STATEMENT ใช้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เท่านั้น ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชียอ้ นหลังอย่าง
น้อย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชี ล่าสุ ด 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)
**หากสมุดบัญชี มีการอัพบุคตลอดสามารถถ่ ายบุคมาได้ เลย แต่ หากไม่ มีการอัพเดทต่ อเนื่อง หรื อเดือนกระโดด ต้ องขอสเตจเม้ น
เท่านั้น!!!
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่ รับบัญชีฝากประจาและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่ วีซ่า
กรณี ไม่มีบญั ชีส่วนตัว หรื อ เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ต้องให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เช่น บิดา,มารดา,พี่,น้อง ทา
หนังสื อรับรองค่ าใช้ จ่ายและชี้แจงความสั มพันธ์ โดยระบุชื่อผู้ออกค่ าใช้ จ่ายและชื่ อผู้ทถี่ ูกออกค่ าใช้ จ่ายให้ พร้ อมสาเนาสมุด
บัญชี หรื อ STATEMENT ใช้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชียอ้ นหลังอย่างน้อย 6เดือน
(ปรับสมุดบัญชี ล่าสุ ด 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)
- และเอกสารผูอ้ อกค่าใช้จ่าย 1. สาเนาพาสปอร์ ตหรื อบัตรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผูอ้ อกค่าใช้จ่าย 3.
เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน , ใบสู ติบตั ร
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่ รับบัญชีฝากประจาและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่ วีซ่า
- กรณี มีเงินฝากในบัญชีนอ้ ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุ ณาแสดงสาเนาสมุดบัญชี อื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชี เงินฝากประจา เป็ นต้น
- กรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วยแต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่ วนตัวประกอบด้วยแม้วา่ จะจด
ทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอ้ ย ฝ่ ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อ
และความสัมพันธ์ช้ ีแจงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
*** สถานทูตไม่ รับบัญชี กระแสรายวันทุกกรณี
ค่ าใช้ จ่ายได้ อย่ างไม่ เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา

***ทั้งนีเ้ พื่อแสดงให้ เห็นว่ ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับ

รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-10AUG-14DEC18
11. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี (กรณีไม่ ได้ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา หรื อ บิดา-มารดา หย่าร้ าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรื อมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ งจากอาเภอต้นสังกัดเป็ น
ภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ งจากอาเภอต้นสังกัดเป็ น
ภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมี
การรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัด
ฉบับจริ งจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ ูแลบุตร พร้อม
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*********************************
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ใบกรอกข้อมูลพื้นฐานในการทาวีซ่า
** กรุ ณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น!! **
ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ เพื่อความสะดวกในการขอวีซ่า
หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถยืน่ วีซ่าให้ท่านได้
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ดินทาง ภาษาไทย ...................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง...............................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ค.ศ. ..........................................................................................................................................................................
เชื้อชาติ .............................. สัญชาติ .............................. สถานที่เกิด .................................. ประเทศ ............................................
สถานภาพ โสด หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องนามาแสดงด้วย)
แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน) แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้องนามาแสดงด้วย)
*กรุ ณาระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เปลี่ยนสถานภาพ ....................................................................................................................
ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณี สถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาที่มีการยืน่ ขออนุมตั ิวีซ่า
( ถ้าที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน กับที่อยูป่ ั จจุบนั คนละที่อยูก่ รุ ณาแจ้งรายละเอียด )
.................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ..............................
ท่านอาศัยอยูใ่ นบ้านหลังนี้มาเป็ นเวลา ............... ปี ......... เดือน
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน ........................................... ที่ทางาน ................................................
มือถือ .......................................... หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................
E-Mail................................................................................................................................................................................................มี
หนังสื อเดินทางมาแล้วทั้งหมด .........................เล่ม
หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่มเก่า .......................................................................................................................................................
หนังสื อเดินทางปัจจุบนั เลขที่ ................................. วันที่ออก.....................................หมดอายุ.........................................................
ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ 5 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วนั และวัตถุประสงค์ในการไป
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมาท่านเคยเดินทางเข้ากลุ่มประเทศในยุโรปหรื อไม่และเมื่อใด โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
วันเดือนปี ที่เคยเข้าครั้งล่าสุ ด .............................................................................................................................................................
รวมทั้งหมดกี่วนั ................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ในการไป ......................................................................................................................................................................
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ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย(เหตุผลในการปฎิเสธ)...........................................................................................................................................................
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เดินทางเกีย่ วกับด้ านอาชี พ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ ายต่ างๆ
กรณี รับราชการอาทิ ทหาร ตารวจ และอื่น ๆ กรุ ณาระบุยศและสังกัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถ้าทราบ)
งานปัจจุบนั ทาอาชีพ , ตาแหน่ง ( โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อบริ ษทั ที่ทางาน .............................................................................................................................................................................
โปรดระบุวนั ที่เริ่ มทางาน .................................................................................................................................................................
ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ทางาน.....................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ ...................................................................................................................................................................................
อีเมลล์ ................................................................................................................................................................................................
ท่านมีรายได้นอกเหนือจากงานประจาหรื อไม่ มี เงินเดือน...........................บาท ไม่มี
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