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ก าหนดเดนิทาง: มกราคม-เมษายน 2559  

วนัแรก กรงุเทพฯ - โดฮา       

16.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 แถว Q ประต ู9 หรอื 10 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิกาตาร ์(Qatar 
Airways) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

19.55  น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการบนิQatar Airways เทีย่วบนิที ่QR 835 
22.55 น. แวะเปลีย่นเทีย่วบนิที ่โดฮา (DOHA) ประเทศกาตาร ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4 ชม.) 
 

วนัทีส่อง มวินคิ – ปราสาทนอยชวานชไตน ์– นเูรมเบริก์  

02.20 น. ออกเดนิทางตอ่ สู ่กรงุมวินคิ โดยเทีย่วบนิที ่QR 059  
06.30  น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตมิวินคิ ประเทศเยอรมน ีผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางโดยรถ

โคช้สูเ่มอืงฟสุเซน่ จากนัน้น าทา่นน่ังรถมนิบิสัขึน้สูย่อดเขา “พรอ้มน า
คณะเขา้ชมภายใน“ปราสาทนอยชวานชไตน ์หรอืปราสาทดสีนยี ์
แลนด”์ ทีต่กแตง่ไวอ้ยา่งอลังการปราสาทนีถ้กูสรา้งขึน้ดว้ยเงนิทนุ
มหาศาล เริม่ตัง้แตปี่ 1868 ถงึปี 1892 ตัวปราสาทตัง้อยูบ่นบนหนิผาขนาด
ใหญย่กัษ์ สงูกวา่ 200 เมตรเหนอืออบแกง่ของแมน่ ้าพอลลัท น าคณะเดนิ
เทีย่วชมหอ้งตา่งๆ อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ีใ่ชใ้นการ
แสดงโอเปรา่และคอนเสริต์แมก้ระทั่งราชาการต์นูอยา่ง  “วอลท์ดสินยี”์ 
ยงัไดจ้ าลองแบบปราสาทแหง่นีไ้ปเป็นปราสาทในเทพนยิายอนั
เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์ของสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์สมควรแกเ่วลาน าคณะ
ลงจากปราสาท  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ ขาหมเูยอรมนั) 
บา่ย จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงนเูรมเบริก์ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นรัฐไบเอริน์ (บาวาเรยี) ประเทศเยอรมน ีเป็น

เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ของแควน้บาวาเรยี และเป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรมและการคา้ทีส่ าคัญ กอ่สรา้งขึน้มา
ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่11 เนอืรน์แบรก์มปีระวัตศิาสตรถ์อยไปถงึ ค.ศ. 1050 โดยเป็นเมอืงของจักรวรรดโิรมนัอนั
ศักดิส์ทิธิ ์***อสิระทกุทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศยั*** 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Mercure Congress Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม นเูรมเบริก์ – คารโ์ลว ีวาร ี- กรงุปราก – สะพานชารล์ – เขตเมอืงเกา่ OLD TOWN 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชมเมอืง Karlovy Vary ที่มคีวามสวยงาม สสีันหวานนุ่มเหมอืนบา้นลูกกวาด 
ผ่านชมโบสถ์เซนต์แมรีแมกดาลีน (Church ofSt.Mary Magdalene) ในสไตล์
บารอก เป็นตน้เดนิทางต่อสู่กรุงปรากเมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขาทัง้เจ็ดและ
ยังคงรักษาความงดงามเหมอืนเมือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ไวค้รบถว้น เพราะไมเ่คย
ถูกระเบดิในสมัยสงครามโลกทุกครัง้กรุงปราก (PRAGUE)เป็นเมอืงหลวงของ
สาธารณรัฐเชคซึง่อยูใ่จกลางแควน้โบฮเีมยี เมอืงทีม่หีลากหลายฉายา เชน่ นคร
แหง่มนตข์ลังนครแหง่ความรุง่โรจน ์นครรอ้ยหอคอยปารสีตะวันออกหรอืนอ้งสาว
ของเวียนนาเมืองที่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอันงดงามจนท่านตะลึง  ออก
เดนิทางสู่เมืองKarlovy Varyเมืองที่อยู่ทางทศิตะวันตกของประเทศเชค มี

ชือ่เสยีงในเรื่องบ่อน ้าแร่ การท าสปา และการท าเครื่องแกว้ ชือ่เสยีงเหล่านี้ท าให ้Karlovy Vary เป็นเมอืง
ทอ่งเทีย่วทีม่จีดุขายเพือ่เยีย่มชมน ้าพรุอ้นและสปาเป็นหลัก วา่กนัวา่ ในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 ค.ศ. 1350 เป็น
ผูค้น้พบบอ่น ้าแร่ของเมอืงนี้จากการไปตามล่ากวางในป่า กวางตัวนัน้บาดเจ็บและตกลงไปในบอ่น ้าแร่แหง่หนึง่ 
เมือ่ตามไปดูกลับเห็นว่ากวางวิง่หนีออกไปไดอ้ยา่งไมน่่าเชือ่ จงึคาดเดาว่าน ้าแร่นัน้คงมคีุณสมบัต ิพเิศษทีท่ า
ใหก้วางหนไีปได ้และจากจ านวนบอ่น ้าแรน่ ้าพรุอ้นทีม่เีกอืบรอ้ยบอ่ มเีพยีง 12 บอ่ทีใ่ชด้ืม่กนิ ทีเ่หลอืใชใ้นธรุกจิ
สปา เพือ่การบ าบดัรักษาโรคตา่งๆ และเพือ่ความสวยงาม นีจ่งึเป็นทีม่าของน ้าแรศ่ักดิส์ทิธิแ์หง่เมอืงนี ้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย       จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุปราก ประเทศเช็ค โดยใชเ้สน้ทางผา่นเมอืงพวิเซน่ทีส่ าคัญของชาวเชก็ เป็น

เมอืงเกา่ตัง้แต ่ ครติศตวรรษที1่2 ปัจจบุนัยงัคงอนุรักษ์ป้อมปราการและ เขตเมอืง
เกา่ไวไ้ดอ้ยา่งดเียีย่ม ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศแบบธรรมชาต ิทา่นจะเห็นฟารม์
และพันธุพ์ชืตา่งทีเ่ป็นพชืเศรษฐกจิของประเทศ ชมความสวยงามของววิทวิทศัน์
ของทุง่หญา้อนัเขยีวขจ ี ทุง่ดอกเรบซดีสเีหลอืงอรา่ม และหมูบ่า้นชนบทอนัเงยีบ
สงบ ตลอดเสน้ทางการเดนิทางจนกระทั่งเขา้สู ่“กรงุปราก” เมอืงหลวงของ
สาธารณรัฐเชค็ ซึง่ตัง้อยูร่มิสองฟากฝ่ังแมน่ ้าวลัตาวา ชมความสวยงามอนั
ทรงคณุคา่ทางประวัตศิาสตรข์องตัวเมอืงปรากทีเ่ต็มไปดว้ยสิง่กอ่สรา้งตา่งๆทีย่งัคง

เป็นของแทด้ั่งเดมิไมถ่กูท าลายไปเมือ่ครัง้สงครามโลกเหมอืนสิง่กอ่สรา้งอืน่ๆใน
ยโุรปจนไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร “ยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลก” น าทา่น
เทีย่วชม จตัรุสัเมอืงเกา่สตาเรเมสโต สถานทีนั่ดพบของชาวปราก บรเิวณ
โดยรอบลว้น เป็นอาคาร และวหิารเกา่แกอ่ายกุวา่ 600 -700 ปี ทีม่คีวามงดงามโดด

เดน่ ชมอนสุาวรยีย์านฮสุ ผูน้ าฝ่ายปฏริปูศาสนาซึง่ถกูกลา่วหาวา่เป็นพวกนอกรตีถกูเผาทัง้เป็นโดยผูป้กครอง
ของฝ่ายครสิตศ์าสนจักรโรมนัคาทอลคิและ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์ทีท่กุๆ 1 ชัว่โมงจะมตีุ๊กตาสาวกพระครสิต ์
(12 Apostles) ออกมาเดนิผา่นหนา้ตา่งเล็กๆ ดา้นบน หอคอยจนครบ 12 องค ์บรเิวณใกลเ้คยีงกนันีย้งัเป็นทีต่ัง้
ของชมุชนชาวยวิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรปหลัง มเีวลาใหค้ณะไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงไตลเ์ชค็ และ
โบฮเีมยีน เชน่ เครือ่งแกว้สตีา่งๆ,ตุ๊กตาหุน่กระบอก,งานผา้ปักรวมถงึช ิน้งานแกะสลักตา่งรปูแบบ ฯลฯ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Duo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ปราสาทปราก – มหาวหิารเซนตว์ติสั  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าคณะเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทปราก ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในปี
ค.ศ.885 โดยเจา้ชายบรโิวจ เดมิในสมัยกลางเคยเป็นทีป่ระทับของ
กษัตรยิส์มัยต่างๆในจักรวรรดโิบฮเีมยีตลอดมานับเป็นปราการส าคัญ
และเป็นศนูยก์ลางอ านาจทางการเมอืงของกรงุปร๊ากมาตัง้แตศ่ตวรรษ
ที่ 12  ปัจจุบันนี้ไดถู้กใชเ้ป็นท าเนียบรัฐบาลและเป็นที่พ านักของ
ประธานาธบิดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค น าคณะเดนิทางเขา้สู่ศูนยก์ลาง
ของปราสาททีแ่วดลอ้มไปดว้ยโบราณสถานเกา่แกอ่ายกุวา่ 650 ปี 
 
ชมความใหญ่โตโออ่า่ของ มหาวหิารเซนตว์ติสั โบสถเ์กา่แกส่ไตล์
โกธคิที่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1929เป็นมหาวหิารอันศักดิส์ทิธิท์ี่มคีุณค่า
อยา่งยิง่ของชาวเชกฯทุกคนเนื่องจากใชเ้ป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิพ์ระองคต์่างๆ อกีทัง้ยังเป็นทีเ่ก็บมงกุฎ
เพชรทีท่ าขึน้ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุทีท่ าใหก้รุงปรากกลายเป็นเมอืงหลวง
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อนัยิง่ใหญข่องอาณาจักรโบฮเีมยีและจักรวรรดโิรมนัอนัศักดิส์ทิธิช์มหนา้ตา่งทีป่ระดับดว้ยกระจกสอีนังดงามเป็น
รูปภาพของนักบุญองคต์่างๆ และเรือ่งราวทีเ่กีย่วกับศาสนาครสิต ์ทีย่ังคงความสวยงามอลังการคู่ตัวปราสาท
ปรากมาจนปัจจุบนั จากนัน้เดนิชมอดตี หมูบ่า้นชา่งทอง เป็นสถานทีน่่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ ภายในหมูบ่า้นแหง่
นีห้นา้บา้นแตล่ะหลงัไมม่บีา้นเลขทีบ่า้น หากแตใ่ชส้ญัลกัษณ์ตา่งๆแทนเลขทีบ่า้น นับวา่เป็นเรือ่งทีน่่าประหลาด
ใจเป็นอยา่งยิง่ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย ออกเดนิทางสู ่เชสกีค้รุมลอฟ (CESKE KRUMLOV) เมอืงมรดกโลกทีไ่ดรั้บการดูแลจากยูเนสโก น าท่าน

เดนิชมตัวเมอืงเกา่ของครุมลอฟ ทีต่ัง้อยูใ่นคุง้น ้าของแมน่ ้าวัลตาวา เป็น 1 ในเมอืงทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่
11 ตามเสน้ทางการคา้ขายในอดตี และเจรญิต่อเนื่องมาอกีร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรอื THE 
MASTER OF ROSE และเปลีย่นมอืมาอยูใ่นการปกครองของราชวงศแ์ฮปสเบริก์ของออสเตรยี-ฮงัการ ีตามดว้ย
ภาวะของสงครามและคอมมวินสิต ์แต่เชสกีค้รุมลอฟ ก็ยังคงความงดงามของตัวเมอืงเกา่จนถงึปี1989 องคก์าร
ยเูนสโก (UNESCO) ไดย้กใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY)   

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Old Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เวยีนนา (ออสเตรยี) – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ชอ้ปป้ิง - บราตสิลาวา (สโลวคั) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางเขา้สู ่กรุงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี นครหลวง
แห่งออสเตรยี เมอืงแห่งเสยีงดนตร ีโดยเฉพาะเวยีนนาวอลทซท์ีโ่ด่งดัง 
เขา้ชมความสวยงามภายใน พระราชวงัเชนิบรนุน ์ พระราชวังฤดรูอ้นอนั
ยิง่ใหญ่ของราชวงศฮ์ัปสบวรก์ทีถู่กสรา้งขึน้ในปลายศตวรรษที ่17 โดย
พระประสงคข์อง “พระนางมาเรยีเทเรซา่” จักรพรรดนิีแห่งจักรวรรดโิรมัน
ที่ตั ้งพระไทว่าจะสรา้งพระราชวังแห่งนี้ ใหม้ีความงดงามไม่แพ ้
พระราชวังแวรซ์ายสใ์นกรุงปารสี  ดา้นหลังของพระราชวังในอดตีเคยใช ้

เป็นทีล่่าสัตวปั์จจุบันไดต้กแต่งเป็นสวนและ น ้าพุอย่างสวยงาม อันเป็น
ทีม่าของชือ่พระราชวังเชนิบรุนน์ในอดตีนัน้พระราชนิีฝร่ังเศส มารอีังตัว
เนต ไดเ้คยใชช้วีติชว่งวยัเด็ก ณ พระราชวังแหง่นี ้และ โมสารท์ยงัเคยมาบรรเลงดนตรจัีกพรรดนิโปเลยีนเคยได ้
เสด็จมาประทับอยูก่บัพระราชโอรสของพระองคส์ัมผัสความงามอันวจิติรตระการตาภายในหอ้งตา่งๆ อาท ิหอ้ง
ทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งแกลลอรี,่ หอ้งมลิเลีย่น, ไชนีสรูม หอ้งบอลลูม ใชจั้ดงานเตน้ร า หรอืแสดงดนตรี
ปัจจบุนัยงัมกีารใชง้านอยูเ่ป็นครัง้คราวฯลฯทา่มกลางอทุยานสวนดอกไมน้านาพันธุ ์ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านสู่ย่านการคา้ใหญ่ของเวยีนนาบน ถนนคารท์เนอร ์ย่านชอ้ปป้ิงหลักของเวยีนนา ซึง่ท่านสามารถใช ้

เวลาเดินชมสนิคา้นานาชนิด รวมทัง้แบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX กระเป๋า LOUIS VUITTON และอีก
มากมาย หรอืชมความงามของโบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่นในศลิปะแบบโกธคิใจกลางเมอืง  

 น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบราตสิลาวา (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวัค รวมทัง้
เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดในภมูภิาคยุโรปกลาง มปีระชากรประมาณ 450,000 คนกรุงบราตสิลาวา
ตัง้อยู่บนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ ที่บรเิวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกลก้ับพรมแดน
สาธารณรัฐเชก เมอืงนี้ตัง้อยู่ห่างจากกรุงเวยีนนาเพยีง 50 กโิลเมตร เป็นนครส าคัญทางการเมอืง เศรษฐกจิ
และทางวัฒนธรรมของแควน้สโลวาเกยีโบสถแ์ละสถานทีส่ าคัญตา่ง ๆ เชน่ ปราสาททีเ่คยใชเ้ป็นป้อมปราการ
สมยัโบราณ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก         Holiday Inn Bratislava หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก บราตสิลาวา (สโลวคั) - บดูาเปสต ์ (ฮงัการ)ี – ลอ่งเรอื - ชมเมอืง – โบสถเ์ซนตแ์มทเทยีส –               
จตัรุสัวรีบรุษุ (ฮงัการ)ี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นผา่นชม หอคอยบราตสิลาวา อันเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงผา่นชมยา่น
เมืองเก่าซึง่ห่างจากสถานีรถไฟเพียง 2 กโิลเมตร อาคารย่านเมืองเก่านี้มี
หลังคาสเีขยีวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหนิแบบเมอืงหลวง
เกา่ของยโุรป  ชมววิทวิทศันข์องตวัเมอืงบราตสิลาวาจากเนนิปราสาทซึง่ถอื
ว่าเป็นจุดชมววิทีส่วยงามทีส่ดุของตัวเมอืง เก็บภาพความสวยงามกับปราสาทบ
ราตสิลาวา และมเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นเอกลักษณ์ของ
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ประเทศ อาทเิชน่ ผา้ลกูไม,้เครือ่งกระเบือ้ง ฯลฯ  
เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  ออกเดนิทางสู่ กรุงบูดาเปสต  ์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการีประเทศที่มากดว้ยศลิปวัฒนธรรมและ

ประวัตศิาสตร ์ ซึง่ในอดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรยีนเมอืงทีม่ ีแมน่ า้ดานูบ ไหลผ่าน
กลางเมอืง ซึง่แบง่เป็นสองฝ่ังคอืฝ่ังทีอ่บอวลไปดว้ยกลิน่ไอของประวัตศิาสตร ์ “บดูา” และฝ่ังทีห่รหูราล ้าหนา้
สมัยใหมด่ว้ยวทิยาการ“เปสต”์ อันเป็นทีม่าของชือ่เต็มของเมอืงหลวงแห่งนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูน่คร
บดูาเปสต ์น าคณะลงเรอื“ลอ่งแมน่ า้ดานูบ ”แมน่ า้สายโรแมนตคิ มนตเ์สนห่ไ์มเ่สือ่มคลาย ซึง่นอกจากจะ
แบง่ประเทศฮงัการทีัง้ประเทศแลว้ ยงัไดแ้บง่นครหลวงแหง่นีอ้อกเป็น 2 ซกีดว้ย ภายในตัวนครหลวงทัง้สองฝ่ัง
มสีะพานทีส่รา้งอยา่งงดงามทอดขา้มแม่น ้าดานูบเชือ่มตดิต่อระหว่าง
นครหลวงทัง้สองฝ่ังเป็นจ านวน 8 แห่งนครหลวง ส่วนหนึ่งตัง้อยู่ใน
บรเิวณย่านภูเขาทีเ่ป็นฉากธรรมชาตปิระดับตัวนครใหเ้ป็นภาพอันน่า
ประทับใจ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ และเรือแล่นผ่าน 
อาคารรฐัสภา เป็นอาคารแบบนโีอโกธคิทีโ่ดดเดน่เป็นสญัลกัษณ์ของ
ประเทศ และไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นอาคารรัฐสภาทีส่วยทีส่ดุในยุโรป
ตลอดจนอาคารบา้นเรอืนและความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝ่ังแมน่ ้า
ดานูบ เดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึ้นไปยังคาสเซิ่ลฮิลล์ 
(Castle Hill) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์ และ
โบราณสถานซึง่ยังมรี่องรอยบ่งบอกถงึความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี ชม
ป้อมปราการฟิชเชอรแ์มนบาสเตยีน ทีส่ะทอ้นประวัตศิาสตรก์ารสรา้งชาตฮิังกาเรยีน สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึ
ความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชวีติ ปกป้องบา้นเมอืงในตอนทีถ่กูพวกมองโกลรกุรานในปี ค.ศ. 1241-
1242 และบรเิวณนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของโบสถแ์มทเทยีส เป็นโบสถส์ าคัญของเมอืงทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น“มรดก
โลก” สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์ทีโ่ดดเด่นดว้ยยอดโบสถอ์ันงดงาม เคยใชเ้ป็นทีจั่ดพธิสีวมมงกุฎแด่
กษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์น าคณะชม อนสุาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่น ปฐมกษัตรยิข์องชาวแมกยาร ์จากนัน้
เดนิทางตอ่สูจ่ตัรุสัวรีบรุษุ สถานทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึวรีบรุษุผูก้อบกูช้าต ิและยงัใชใ้นพธิสีวนสนามของทหาร
ฮงัการ ีจากนัน้น าชมความยิง่ใหญอ่ลงัการของ มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น ใจกลางเมอืง จากนัน้อสิระทกุทา่นเดนิ
เลอืกซือ้สนิคา้ในยา่นถนนคนเดนิ ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้แบรนดเ์นม ต่างๆมากมายและมเีวลา
ใหค้ณะไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงฮงักาเรยีน อาทเิชน่ผา้ลกูไม,้ ผา้ปัก, เครือ่งแกว้, ไขร่ะบายส ี 

ค ่า        บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก  Mercure Buda Hotel หรอื เทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จ็ด PARNDORF OUTLET  - สนามบนิ(เวยีนนา) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่พารน์ดอรฟ์ (Outlet Parndorf) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั ้งอยู่ระหว่างเมืองหลวงของสอง ประเทศ ทั ้ง
ออสเตรียและสโลวาเกยี มเีอาท์เลทแห่งแรกที่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่
ของประเทศออสเตรยี ทีม่รีา้นคา้ มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ือ่ดัง
ต่างๆจากทุกมุมโลก ใหเ้ลือกมากมายอย่างจุใจ อิสระชอ้ปป้ิง และ
รับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย…  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเวยีนนา  

15.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิกาตาร ์ (Qatar Airways) เทีย่วบนิที ่
QR 184  สูป่ระเทศไทย   

22.55 น. แวะเปลีย่นเทีย่วบนิที ่โดฮา (DOHA) ประเทศกาตาร ์ 
 

วนัทีแ่ปด โดฮา-ประเทศไทย 

01.55 น. ออกเดนิทางตอ่สูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิกาตาร ์เทีย่วบนิที ่QR 836   
12.10 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ และ ประทับใจ 
  

@@@@@@@@@ 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
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หมายเหต ุ   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคา หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายการบนิ  
 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ไป - กลับ พรอ้มคณะ ตามเสน้ทางทีร่ะบ ุ    

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่น ้ามนัจากสายการบนิ และบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากทา่นตามความ
เป็นจรงิ หากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ขึน้หลังจากนี ้

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง  คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  2,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วSchengen (คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใหก้บั
ทา่น ไมว่า่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม)  

 คา่ทีพ่ัก โรงแรม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)  พรอ้มอาหารเชา้  (หากวัน
เขา้พักตรงกบัชว่งเทศกาล งานแฟร ์หรอืการประชมุตา่ง ๆ ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึน้หลายเทา่ตัว  อนัมผีลท าให ้
ตอ้งมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

 รวมอาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ    
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ)   
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ทีร่ะบตุามรายการ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  คา่ท าใบอนญุาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ หรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 %  และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3 % (กรณีออกใบก ากบัภาษ)ี 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ ๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์  คา่ซกัรดี,  คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั (มนิบิาร)์ และทวีชีอ่งพเิศษ, 
คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ//คา่ทปิไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรใ์นยโุรป ตลอดท ัง้ทรปิ 45 Euro  
 คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมั / ทา่น) 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่ เด็กเสรมิเตยีง 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

เด็กไมเ่สรมิเตยีง 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

27 มกรา – 3 กมุภา 59 
3-10 กมุภาพนัธ ์2559 *
ไฟทอ์อกจาก กทม. 20.45 
10-17 กมุภาพนัธ ์2559 
12-19 กมุภาพนัธ ์2559*

ไฟทอ์อกจาก กทม. 20.45 

17-24 กมุภาพนัธ ์2559*

ไฟทอ์อกจาก กทม. 20.45 
24 กมุภา – 2 มนีา 2559 
1-8 มนีาคม 2559 
4-11 มนีาคม 2559 
9-16 มนีาคม 2559*ไฟท์

ออกจาก กทม. 20.45 
10-17 เมษายน 2559*

ไฟทอ์อกจาก กทม. 21.15 
 

49,999.- 
49,999.- 

 
49,999.- 
49,999.- 

 
49,999.- 

 
49,999.- 
49,999.- 
49,999.- 
49,999.- 

 
59,999.- 

47,999.- 
47,999.- 

 
47,999.- 
47,999.- 

 
47,999.- 

 
47,999.- 
47,999.- 
47,999.- 
47,999.- 

 
57,999.- 

 

45,999.- 
45,999.- 

 
45,999.- 
45,999.- 

 
45,999.- 

 
45,999.- 
45,999.- 
45,999.- 
45,999.- 

 
55,999.- 

 

9,500.- 
9,500.- 

 
9,500.- 
9,500.- 

 
9,500.- 

 
9,500.- 
9,500.- 
9,500.- 
9,500.- 

 
9,500.- 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  4  อาทติย ์กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ไมว่า่กรณีใดใดท ัง้ส ิน้ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย
อตัโนมัต ิ 

 ในกรณีทีย่งัไมอ่อกต ัว๋และวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทตูบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ทา่นละ 

4,000 บาท และค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินท่านละ 5,000 บาท รวมทัง้ส ิน้ 9,000 บาท และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 วัน 
หลงัจากวนัทราบผล  

 ในกรณีทีอ่อกต ัว๋แลว้และวซี่าไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูตบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนียมวซี่าท่านละ 

4,000 บาท และคา่ตัว๋เครือ่งบนิตามราคาจรงิ  

 ในกรณีวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบเกีย่วกบัต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบ ุพรอ้มสง่มอบเอกสาร
ประกอบการยืน่วซีา่ ไมน่อ้ยกวา่  4 อาทติย ์กอ่นการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไม่สมบูรณ์ ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธ
การอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้หนึง่) 

 กรณีทา่นใหเ้อกสารในการท าวซีา่ลา่ชา้ไมท่นัก าหนดการออกตัว๋กับทางสายการบนิและผลวซีา่ของทา่นไม่ผา่นบรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 
 กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด (ในกรณียังไม่ไดด้ าเนนิการยืน่วซีา่) 

 แจง้ลว่งหนา้ 31 - 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าตั๋วทา่นละ 5,000 บาท และถา้ไดท้ าการยืน่ขอวซีา่แลว้ จะหัก

คา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารเพิม่อกี 4,000 บาท 

 แจง้ลว่งหนา้ 16-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1–15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  
 คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  และอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น และหรอื ผูร้่วม
เดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้ ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหัก

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ
ไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บ ทีน่อกเหนอืความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวสิยับาง

ประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
3. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ไมว่า่วซี่าผ่าน 

แตไ่มเ่ดนิทาง หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
4. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการแจง้สถานทตูฯ เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ

สถานทตูฯ เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย  แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าชา้ของสาย

การบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิท ฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผู ้
เดนิทางเป็นส าคัญ และ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรือ

สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิท ฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น   บรษัิท ฯ จะไม่
รับผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากผูโ้ดยสารเอง  รวมทัง้บรษัิท ฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
6. มัคคเุทศก ์พนักงาน  และตัวแทนของบรษัิท ฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท ฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

7. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

8. การ REFUND ตัว๋ ใชเ้วลาในการด าเนนิการประมาณ 45 วนั หรอืขึน้อยู่กบัเงือ่นไขแตล่ะสายการบนิ..... 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (สถานทูตเชก) 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ**ไม่รวมวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่า
ล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด (3.5 x 4.5 ซม.) 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) 
ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซา่ท่ีเคยได้)  

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 เปล่ียนนามสกุล (ถา้หากมีการเปล่ียน) 
9. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ 
ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมให้
เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ บิดายินยอมให้
เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

11. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน) **ตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัยืน่**  
***ท าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน สะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต*** 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)จดหมายรับรอง
การท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ท างาน, และเงินเดือน 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงินเดือน  

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

mailto:sales@riothai.co.th
http://www.riothaitravel.com/


 
   

 

 

 

ใบอนุญาติน าเท่ียวเลขท่ี 11/04307 

บรษิทั รโิอไทย ทราเวล จ ากดั 

29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39  ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

      โทร.0-2915-5291-3 ,0-29155296-7  โทรสาร.0-2915-5299  Email: sales@riothai.co.th 

                                                                     www.riothaitravel.com 

12. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 7 วนันบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา(สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)  
- STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)มีอายไุม่เกิน 7 วนันบัจาก
วนัท่ียืน่วซ่ีา 

- สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานทูตในวนัสัมภาษณ์ 

************* ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่าน้ัน ************** 
-บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 7 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 

- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)อายไุม่เกิน 7 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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