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QR87 EAST EUROPE ทวัร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 7วัน 4คืน  

 

EAST EUROPE ออสเตรยี เช็ค ฮงัการ ี7วนั 
4คนื 

โปรโมช ัน่พเิศษเทีย่ว 3 ประเทศ 

ออสเตรยี  นาทนีีต้อ้ง “ฮลัลส์ตทั”เมอืงสวยรมิทะเลสาบ ทีส่วยทีส่ดุในโลก 
เวยีนนา ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace)
แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ 

เช็ค        เยอืน เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมอืงที่
ไดช้ือ่วา่เป็นเพชรน า้งามแหง่ โบฮเีมยี กรงุปราก ชมสะพานชารล์ส ์(Charles 
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Bridge)เป็นสะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแมน่ า้วลัตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง 
Old Town และ Little Town และชม ปราสาทแหง่ปราก อลงัการสวยงาม 

ฮงัการ ี   “บดูาเบส” ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุ
แหง่แมน่ า้ดานูบ” ชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันยีภาพบนสอง
ฝั่งแมน่ า้ดานูบ พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 

เดนิทางโดยกาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 

*ราคานีร้วมวซีา่แลว้* 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ 

2  ทา่อากาศยานโดฮา – สนามบนิปราก - กรงุปราก - ปราสาทปราก มหาวหิารเซนต์
วติสั - สะพานชารล์ล ์- นาฬกิาดาราศาสตร ์Old Town 

3  ปราก เซสกี ้ครมุลอฟ ปราสาทครมุลอฟ ยา่นเมอืงเกา่ เมอืงลนิซ ์ออสเตรยี 

4  ลนิซ ์- ฮลัลส์ตทั – กรงุเวยีนนา ออสเตรยี – ชอ้ปป้ิงยา่นถนนคารท์เนอร ์ 

5  เวยีนนา พระราชวงัเชนิบรนุน ์บดูาเบส ฮงัการ ีลอ่งแมน่ า้ดานูบ 

6  บดูาเบส Castle Hill โบถสแ์มทเธยีส ป้อมชาวประมง จตัรุสัวรีบรุษุ สนามบนิ 
Budapest Ferenc Liszt ทา่อากาศยานโดฮา 

7  ทา่อากาศยานโดฮา ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

16 - 22 Mar 2018  45,900  45,900 47,900 24,950 10,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ 

17.30  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 
ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอย
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋าสมัภาระ 

20.40  ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR835 

วันที่ 2 ทา่อากาศยานโดฮา – สนามบนิปราก - กรงุปราก - ปราสาทปราก มหาวหิาร
เซนตว์ติสั - สะพานชารล์ล ์- นาฬกิาดาราศาสตร ์Old Town 

00.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศการต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

02.30  ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR289 

06.55  เดนิทางถงึทา่อากาศยานวาคราฟฮาเวลปราก หรอื สนามบนิปราก สาธารณรฐั
เช็ก (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมงและชว่งฤดหูนาวจะ 6ชัว่โมง
กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลงัผา่นพธิตีรวจคน
เขา้เมอืงและสมัภาระแลว้ น าท านเดนิทางสู  กรงุปราก เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด 
ตัง้อยู รมิสองฟากฝ่ังแมน่ ้าวัลตาวา (Vltava River) ผ านชมทวิทัศนธ์รรมชาตทิีแ่สน
งดงามตลอดสองขา้งทาง กรงุปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ ทีส่ดุในสาธารณรัฐ
เชก็ ประกอบดว้ยสองอาณาจักรโบราณ คอื อาณาจักรโบฮเีมยี และอาณาจักรโมราเวยี 
ปัจจบุนักรงุปรากไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทแหง่
กรงุปราก ปราสาททีใ่หญ ทีส่ดุในสาธารณรัฐเชคสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 885 โดยเจา้ชาย
บรโิวจ ปราสาทนี้ตัง้อยู บนเนนิเขารมิฝ่ังแม น ้ าวัลตาวา ในอดตีเป็นทีป่ระทับของ
จักรพรรดแิห งโบฮเีมยี ปัจจบุนัเป็นท าเนยีบประธานาธบิด ีน าท านถ ายรปูดา้นหนา้โบสถ ์
ซึง่ปัจจบุนัเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ .1918 มหาวหิารเซนตว์ติสั 
St.Vitus Cathedral (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชมดา้นในตวัปราสาทและวหิารราคา
โดยประมาณทา่นละ 10-15 EUR) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัย
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ศตวรรษที ่14 นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุปราก ซึง่พระเจา้ชารล์
ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคญัในอดตี 
เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางไปชม สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) เป็นสะพานเกา่แกส่ไตล์
โกธกิทีท่อดขา้มแมน่ ้าวัลตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง Old Town และ Little Town สะพาน
สรา้งในปี 1357 ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 มาเสร็จสมบรูณ์ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 มี
ความยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มตีอมอ่ค า้ยนั 16 ตอ จดุเดน่ของสะพานนี้กค็อืรปู
ปัน้โลหะของเหลา่นักบญุสไตลบ์ารอกทีต่ัง้อยูส่องขา้งสะพานราว30องค ์ซึง่หนึง่ใน
จ านวนนี้มรีปูปัน้ของเซนตจ์อหน์ เนโปมกุ (St. John Nepomuk) เป็นรปูปัน้ทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุบนสะพานสรา้งเมือ่ปีค.ศ.1683 สะพานแหง่นี้เปรยีบเสมอืนเป็นอกี สญัลกัษณ์หนึง่
ของกรงุปราก แลว้ชมสะพานหอคอย,ประตเูมอืงเกา่ Powder Gate ขอบเขตเมอืงใน
สมัยโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดารา
ศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีต่บีอกเวลาทกุๆชัว่โมง มเีวลาใหท้า่นอสิระเลอืก
ซือ้สนิคา้ตา่งๆมากมายในยา่นเมอืงเกา่ มทีัง้สนิคา้ของฝากทีร่ะลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชัน่
ชัน้น า อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa 
Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: Hotel International Prague 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ 3 ปราก เซสกี ้ครมุลอฟ ปราสาทครมุลอฟ ยา่นเมอืงเกา่ เมอืงลนิซ ์ออสเตรยี 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 
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น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) 170 กม. 
2.30 ชม. น าชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเพชรน ้างามแหง่โบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดร้ับการยกยอ่ง
จากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมอืงนี้
ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ ้าวลัตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แตย่คุ
กลางกวา่ 300 ปี หลงัไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่ าคญัแหง่
หนึง่ของโลก น าทา่นถา่ยรปู ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก(ไมร่วม
คา่เขา้ชมดา้นใน) ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของ
ประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ัง แมน่ า้วอล
ตาวา (Vltava River) ตรงบรเิวณคุง้น ้าฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete 
Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมบรเิวณยา่นเมอืงเกา่ ชม
และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 

บ่าย  น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงลนิซ ์(Linz) ประเทศออสเตรยี ระยะทาง 85 กม. 1.30 
ชม. เป็นเมอืงใหญอ่นัดบั3ของประเทศ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศออสเตรยี และเป็นทีรู่จั้กกนัดวีา่เป็นเมอืงแหง่ฮติเลอร ์เพราะหากมาถงึ
เมอืงลนิซ ์แลว้ ก็จะไดพ้บอะไรบางอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัฮติเลอรแ์น่ๆ เพราะพวกเขาคง
ไมซ่กุเรือ่งราวตา่งๆ สมยันาซคีรองอ านาจไวใ้ตพ้รมหรอก จากนัน้น าทา่นไปชมและ
อสิระทอ่งเทีย่ว บรเิวณ main square อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที5่) 

หลงัทานอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Star Inn Promenadengalerien 3* or similar class  หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 
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วันที่ 4 ลนิซ ์- ฮลัลส์ตทั – กรงุเวยีนนา ออสเตรยี – ชอ้ปป้ิงยา่นถนนคารท์เนอร ์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทั(Hallstatt) (ระยะทาง 130 กม. 2 ชม.) หมูบ่า้น
มรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้ อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขา
และป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน 
Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และม ี ทะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ 
ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้วา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่น
ภวังคแ์หง่ความฝัน จากนัน้น าทา่นไปถา่ยรปู มมุมหาชน จดุชมววิของทีน่ี้ แลว้อสิระให ้
ทา่นเดนิเลน่ ถา่ยรปู ชอ้ปป้ิง ตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

น าเดนิทางขา้มพรมแดน สูก่รงุเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 
(ระยะทาง290ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ช.ม.) ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิ
เขาสงูและพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยี ชมถนนสายวงแหวน 
(Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรง
ละครโอเป  รา่ ทีส่รา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่วัอาคารไดถ้กูท าลายไปใน
ระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม ่ อกีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผา่นพระราชวงัฮอ
ฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุม่อาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราช
ส านักฮปัสบรูก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 น าทา่นไป ช๊

อปป้ิงสนิคา้ในยา่นถนนคารท์เนอร ์(Kartner Strasse)ใจกลางกรงุเวยีนนา สนิคา้
นานาชนดิ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา 
Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชัน่วัยรุน่ทันสมัย เชน่ Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก 
เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี ่และ 
ชอ๊คโกแลตทีเ่กา่แกเ่ริม่กจิการตัง้แตปี่ 1786 (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) ถงึ
เวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: Austria Trend Hotel Anatol Wien 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 
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วันที่ 5 เวยีนนา พระราชวงัเชนิบรนุน ์บดูาเบส ฮงัการ ีลอ่งแมน่ า้ดานูบ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่)  

 น าทา่นเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) 
แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และ
ตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งาม  ดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 
หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้ง
พระโรงและพลบัพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไมแ่พ ้
พระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส จากนัน้น า  ชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. 
Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรงุเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดให ้
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรงุ
บดูาเปสต ์(Budapest) 201 กม. 3 ชม. เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี
(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีท่นัสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรมของชน
หลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 
“ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานูบ” ชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทัศนียภาพบน
สองฝ่ังแมน่ ้าดานูบ น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ อนัเลอืงชือ่ ชมความงามของ
ทวิทัศนแ์ละอารยธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง 
ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ า่ลอื ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนี้ทา่น
จะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM 
TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามาจาก
ประเทศองักฤษเชน่กนั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ที่
พกั 
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ทีพ่กั: Mercure Budapest Buda 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ 6 บดูาเบส Castle Hill โบถสแ์มทเธยีส ป้อมชาวประมง จตัรุสัวรีบรุษุ สนามบนิ 
Budapest Ferenc Liszt ทา่อากาศยานโดฮา 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่1) 

จากนัน้น าชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนั
ทรงคณุคา่ ถา่ยรปูจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ น าทา่นเขา้ชม โบสถ์
แมทเธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิสีวมมงกฎุให ้
กษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีสซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รง
พระปรชีาสามารถมาก และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามในเมอืงหลวง
ตา่งๆ อกีมากมาย สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธคิ หลงัคาสลบัส ี สวยงามอนัเป็นจดุเดน่ทีส่ดุ
ในศตวรรษที ่15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรปูทรง
มา้ ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่11 ทีอ่ยูห่นา้ ป้อม
ชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION) น าทา่นเขา้ชมป้อมปราการ  ใหญโ่ตทีม่ี
จดุชมววิเหนือเมอืงบดูา ทา่นสามารถชมความงามของแมน่ ้าดานูบไดเ้ป็นอยา่งด ีป้อม
แหง่นี้สรา้งขึน้ตัง้แตค่.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน น าชม จตัรุสั
วรีบรุษุ (HEROES’ SQUARE) บนฝ่ังเปสต ์ทีต่ัง้ของ MILLENARY MONUMENT 
อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปีแหง่ชยัชนะของชาวแมกยาร ์

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2) 

บ่าย  หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่Budapest Ferenc Liszt Airport 

  

16.25  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 
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23.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศการต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 

วันที่ 7 ทา่อากาศยานโดฮา ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

02.30  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR836 

13.15  คณะเดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
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 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท  

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่
กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์จ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอื
ขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีาร
เรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น ้าหนัก
เพิม่แจง้กอ่นเดนิทาง14วนั ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่ 1ชิน้ น ้าหนัก23กก.ราคา 180 US ดอลลา่ร/์เทีย่ว 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่ 
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์  **ในกรณี
ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลมุในเรือ่งสขุภาพ ทา่นสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท** 

7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หกัออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และน า้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจ าแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
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1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  
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12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศออสเตรยี) 

ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

เอกสารกรณุาเตรยีม2ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ1ชุดและส าเนา1ชุด 

1.  พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากหมดอายกุรณุา
น าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่
ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถาน
ฑตู 
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2.  รปูถา่ยรปู สหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ 
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจาก
รา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

3.  เอกสารสว่นตวั 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 

ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์
บดิา-มารดา 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่
เดนิทางไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน
และชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุน
หนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้
เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 
3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงั
ศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

      เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบั
บดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็ก
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ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิา
และมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขต
ทีท่ าเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ
เขตลงลายมอืชือ่และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซน็
เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีาร
สลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใช ้

หลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอืของสามกี็ได ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมาย
รับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและ
บตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

 5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นบัจากวนัปจัจบุนั) 

ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 

แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวนันัดสมัภาษณ ์

**ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ย ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

5.2หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่
เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 14 วัน
กอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด 
ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมา
ท างานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
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6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาให ้
อยา่งถกูตอ้ง เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้
เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการ
ขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น 
ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษัิท 

การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการ
ขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบั
แปลเอกสาร** 
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