
 โปรโมชั่นต่อเนื่อง !! ยุโรปตะวันออกสุดคุ้มแห่งปี  

ออสเตรีย ฮังการี 7 วนั 

เวียนนา บูดาเปสต์ ทะเลสาบฮัลล์สตัท  พระราชวังเชนิบรุนน์ 
ล่องเรือแม่น ้าดานู้บ เมืองมหาวิหารเอซเทอกอม หมู่บ้านศิลปินเซนเทนเดร้ 

กูลาชดินเนอร์ มีดนตรีพื นเมือง ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ต 

 
 
 
 

เดินทางวันที่ 29 พ.ย.- 5 ธ.ค.2560 
วันพุธ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย ประตู 2-3  

พบเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางทุกท่านด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

วันพฤหัสฯ กรุงเทพฯ-เวียนนา (ออสเตรีย)-บูดาเปสต์ (ฮังการี) 

01.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-936  

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเวียนนา ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเข้าชมภายในของ 

พระราชวังเชรินน์บรุนน์ ในอดีตเป็นที่ประทับของจกัรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่



คริสต์ศตวรรษที่ 17 สร้างขึ้นด้วยศิลปะสไตล์บาร็อก และตกแต่งภายนอกด้วยสีเหลือง ซ่ึงเป็นสไตล์ท่ีโปรดปรานของ

จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่าผู้ยิ่งใหญ่  ที่ครองอ านาจอยา่งยาวนานถึง 40 ปี จากน้ันน าท่านไปยัง ถนนคาร์ทเนอร์สต

ราเซ่ ถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้งที่มีร้านค้าสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึก ท่านจะได้ถ่ายรูปหรือเข้าไปเดินชม

ภายในของ มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น วิหารสไตล์โกธิกคู่บ้านคู่เมือง ที่สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1160 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ( Budapest)  เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี ซ่ึงได้ชื่อว่าเปน็เมืองที่

ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวฒัน ธรรมของชนเผ่าแมกยาร์ ที่มีอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี 

บูดาเปสต์ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานู้บ” เพราะความงามของแม่น้ า รวมทั้งอาคารสองฝั่งแม่น้ า

ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก  น าท่านถ่ายรูปกับ ป้อมชาวประมง Fisherman’s Bastion จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่

ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ าดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งน้ีสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮัง

กาเรียน ถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารนักบุญแมททอีสั จากน้ันน าท่านน่ังรถผ่านชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่ง

แรกที่สร้างเชื่องระหว่างฝั่งบูดา และเปสต์  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง กูลาชดินเนอร์ ฟงัดนตรีพื้นเมือง ไพเราะ เสนาะใจ 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า 
วันศุกร์ บูดาเปสต์-เซนเทนเดร้-เอซเทอกอม-บูดาเปสต์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนชมหมู่บ้ำน เซนเทนเดร้ เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบูดำเปสต์ ริมฝั่งแม่น้ ำดำนูบ ในอดีตเป็นเมืองที่อยู่ของ

บรรดำศิลปินจำกทั่วยุโรป ชมอำคำรบ้ำนเรือน และโบสถ์สไตล์ กรีกออโทดอกซ์ และเคยเป็นแหล่งที่ศิลปินจำกหลำย

ที่หลำยทำงนิยมมำอำศัยอยู่ เพรำะประทบัใจในบรรยำกำศควำมงำมของเซนเทนเดร้  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ 

เมืองเอซเทอกอม เมืองหลวงด้ังเดิมของฮังกำรี ตั้งอยู่ใกลช้ำยแดนประเทศสโลวัก น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ มหาวิหารเอ

ซเทอกอม ซ่ึงเป็นมหำวิหำรแห่งแรกของประเทศ และเป็นวิหำรใหญ่ที่สุดในฮังกำรี  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่บูดำเปสต์ ถ่ำยรปูกับ จตุรัสวีรชน หรือฮีโร่สแควร์ ที่รัฐบำลได้สร้ำงเป็นอนุสรณ์สถำนที่ระลึก 

ครบรอบหน่ึงพันปีอำณำจักรชำวแมกยำร์ หรือฮังกำเรียนในปัจจุบัน เป็นอนุสรณ์สถำนสูงสุฟ่้ำ บนยอดสุดคือทูต

สวรรค์ในนิมิตของกษัตรยิ์สตีเฟน ที่ทรงพระสุบินว่ำ ทูตสวรรค์มำสวมมงกุฎให้พระองค์ได้เป็น กษัตริย์คริสเตียน

พระองค์แรกของฮังกำรี ด้ำนหน้ำอนุสำวรีย์เป็นรูปบรรพบุรุษชำวแม็กยำร์ 7 คน ที่เป็นผู้น ำเผ่ำต่ำงๆ อยู่บนฐำนของ

อนุสรณ์สถำน ก่อนน าท่าน ล่องเรือแม่น้ าดานู้บ ชมความงามของอาคารสองฝั่งแม่น้ า เช่นอาคารรัฐสภา ที่ได้ชื่อว่า

งดงามติดอันดับโลก จำกน้ันให้เวลำท่ำนเดินเล่น-ช้อปปิ้ง บน ถนนวำชิ ที่มีร้ำนค้ำ, ของที่ระลึกมำกมำย ให้เลือกชม 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า 
วันเสาร์ บูดาเปสต์-ปาร์ดอร์ฟ เอ๊าเลท (ออสเตรีย)-ลินซ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองพาร์นดอร์ฟ ที่ตัง้ของเอา๊ท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย สู่ McArthurGlen Designer  

Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO 



BOSS, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, , DIESEL , PRADA และ

อื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อาหารกลางวันจะอิสระตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ ์อีกหน่ึงเมืองใหญ่ของออสเตรยี ที่ตัง้อยู่ริมฝั่งแม่น้ าดานูบ น าท่านสู่ย่านจัตุรัส

เมืองเก่าที่มีความสวยงามด้วยศิลปะแบบบารอคไม่ด้อยไปกว่าเมืองอื่นของออสเตรีย  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเท่า 
วันอาทิตย์ ลินซ์-ทะเลสาบฮัลล์สตัท-เวียนนา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท Hallstatt เมืองริมทะเลสาบฮัลสตัท ที่สวยงามและได้รับการบันทึกจากองค์การ

ยเูนสโก้ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลก ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปไปตามถนนเลียบทะเลสาบสู่จุดชมวิวที่สวยงาม และมี

ความเป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธ์ิ ให้เวลาอิสระเดินเล่นถ่ายรูปไปตามถนนเลียบทะเลสาบสู่จุดชม

วิวที่สวยงาม และมีความเป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ เลือกถ่ายววิสวยๆ ของตัวเมืองทีถู่กโอบ

ล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ นครเวียนนา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดนตรีคลาสสิคของ

โลก น าท่านเก็บภาพสวยๆของ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อดีตที่ประทับของเจ้าชายยูจีน แห่งซาวอย นายทหารชาว

ฝรั่งเศสผู้มารับใช้ราชวงศ์ฮัปส์บวร์ก แห่งออสเตรีย ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา แม้จะถูกปฏิเสธจากพระเจ้าหลุยส์

ที1่4 ให้เข้าร่วมกองทัพฝรั่งเศส ให้เวลาท่านเดินเล่นและเก็บภาพประทับใจ ก่อนถ่ายภาพสวยๆกับ อนสุาวรีย์โย

ฮันส์ สเตร้าท์ บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ใน สวนสตรัทพ์าร์ค  น าท่านน่ังรถผ่านชมอาคารเก่าแก่บริเวณโดยรอบของ 

ถนนริงสตาเซ่ อาทิ ศาลาว่าการเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่า พระราชวงัหลวงฮอฟบวร์ก จัตรุัสมาเรยี เทเรซ่า  

ฯลฯ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม AUSTRIA TREND หรือเทียบเท่า 
วันจันทร ์ เวียนนา– พระราชวังเชินบรุนน-์สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่สนามบินเวียนนา เพื่อผ่านขั้นตอนการท าคืนภาษี - เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสอืเดินทางเพื่อเดินทางกลับ

กรุงเทพฯ 

13.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 937  

วันอังคาร กรุงเทพฯ 
05.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ..  
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผล

กับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 



อัตราค่าบริการเดินทาง 

พักห้องคู่ท่านละ   45,999 บาท 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ      6,000 บาท 
*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก *** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม *** 

***  โรงแรมในยุโรปที่บริษัทเลือกใช้ไม่มีห้องสามเตียง *** 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 

1. กรุณำวำงเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับค่ำมัดจ ำแล้วเท่ำนั้น 
2. หำกมีกำรยกเลิกำรจอง หลังจำกที่ช ำระค่ำมัดจ ำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำมัดจ ำ 

เนื่องจำกเป็นทัวร์รำคำพิเศษ บริษัทฯ ได้ช ำระค่ำตั๋วเครื่องบินล่วงหน้ำ  (โดยยังมิได้รวมภำษีสนำมบิน และ
ภำษีน้ ำมัน) ให้กับสำยกำรบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3. หลังจำกช ำระค่ำมัดจ ำแล้ว สำมำรถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำงได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะท ำกำรยื่นวีซ่ำ ซึ่งจะท ำกำร
ยื่นวีซ่ำ ล่วงหน้ำ 1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนกำรเดินทำง หำกยื่นวีซ่ำและออกบัตรโดยสำรแล้ว จะต้องช ำระ
ค่ำเปลี่ยนชื่อและค่ำภำษีน้ ำมันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมำณ ท่ำนละ 3,500 บำท และต้องยื่นวีซ่ำเดี่ยวใน
กรณีที่สถำนฑูตมีคิวให้ยื่น และต้องช ำระค่ำวีซ่ำใหม่ท่ำนละ 4,000 บำท 

4. กำรช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องช ำระก่อนกำรเดินทำง ภำยใน 15 วันท ำกำร  
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่

ครบตำมจ ำนวนที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯ และผู้เดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 

6. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำมัดจ ำทั้งหมด เนื่องจำกเหตุผลในข้อ 2 และหำกมียกเลิก
หลังจำกออกบัตรโดยสำรและท ำกำรยื่นวีซ่ำแล้ว บริษัทฯ จะท ำกำรคืน 
เงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสำยกำรบิน, วีซ่ำ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เรำเดินทำง    

7. กรณียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำมัดจ ำ และค่ำทัวร์ 
8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ำมัดจ ำ และ

ค่ำทัวร์ 
อัตรานี รวมบริการ 

 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทย ชั้นประหยัด  เส้นทำง กรุงเทพฯ-เวียนนำ // เวียนนำ-กรุงเทพฯ 
 ค่ำโรงแรมที่พักตำมรำยกำรที่ระบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง) 
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร 
 ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ 



 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
 มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯ  ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 
 ค่ำภำษีน้ ำมันเชื้อเพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงที่มีกำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึ่งเป็นอัตรำเรียกเก็บ ณ 

วันที่ 19 สิงหำคม 2560 และท่ำนต้องช ำระเพิ่ม หำกมีกำรเรียกเก็บเพิ่มจำกสำยกำรบิน 
 

อัตรานี ไม่รวมบริการ 

 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสือเดินทำง 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำโรงแรม และสนำมบิน 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด

ฯลฯ 
 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 
 ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 
 ส ำหรับรำคำนี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่ำภำษีท่องเที่ยวหำกมีกำรเก็บเพิ่ม 
 ค่ำประกันกำรเดินทำงที่นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 รำคำนี้ยังไม่รวมค่ำวีซ่ำ 3,000 บำท ช ำระพร้อมค่ำมัดจ ำทัวร์ 
 รำคำนี้ยังไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ-และหัวหน้ำทัวร์ 1,400 บำท ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ  
 

หมายเหตุ  

* รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็น

ส ำคัญ 

* กรณีที่มีกำรเกิดภัยธรรมชำติ ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศที่ผู้เดินทำงก ำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุท ำให้กำรเดินทำไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมก ำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน 

จนกว่ำจะได้รับกำรยืนยันจำกสำยกำรบิน โรงแรม  หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่ำสำมำรถคืน

เงินได้ 

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือสิ่งของห้ำม

น ำเข้ำประเทศ  เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมที่

กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษัทฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน 

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง 



* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับ

ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตฮังการี)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน 

  

หลักฐานการยื่นวีซ่าฮังการ ี
เอกสารในการขอวซี่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 45 วันก่อนวนัเดินทาง)  :  ยื่นวีซ่าฮังการี  
เอกสารส่วนตัว 

* หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื อประกอบการพิจารณา
วีซ่า 
* รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม.X 4.5 ซม. เน้นใบหน้าจ่านวน 2 รูป และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น อายุการใช้
งานไม่เกิน 6 เดือน  (ไม่สวมแว่นตาทุกชนิด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ส่าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ่าตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถอื) 
* ส่าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้าม)ี 
* ใบเปลี ยนชื อ-สกุล (ถ้าม)ี 
* ส่าเนาบัตรข้าราชการ/ ส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ (ในกรณีที ปลดเกษียณแล้ว) 

หลักฐานการทา้งาน 
* หนังสือรับรองการท่างานของบริษัทที ท่างานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)จะตอ้งระบุอัตราเงินเดือน-ต่าแหน่ง- 
  วันเริ มงาน  
* กรณีที เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายส่าเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับการจดทะเบียน 
  การค้าทุกหน้า พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดส่าเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที กรุ๊ปออกเดินทาง  
* กรณีที เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ท่าหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที  
  ประกอบการ,ที ตั้ง  



* ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด โดยจะต้องระบุต่าแหน่ง-วันเริ มงาน-เงินเดือน  
  (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) 

หลักฐานการเงิน 
* ส่าเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจ่าเท่านั้น  
  กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็นเดือนปัจจุบันนับตั้งแต่เดือนที มีการเรียกเก็บเอกสาร บัญชีจะต้องมี 
100,000  
  บาท ขึ้นไปพร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที มีชื อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเลม่ กรุณาส่าเนาหน้าแรกที มีชื อเจ้าของ 
  บัญชีของเล่มที ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)   
** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี** 
* ต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคาร (ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ)  
* ในกรณีที การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถท่า BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา  
  มารดา หรือ พี น้อง และคู่สมรส 
กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต้่ากว่า 20 ปี 
* ส่าเนาสูติบัตร (ในกรณีที อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย) 
* หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)  
* เด็กอายุต ่าว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ ง จะต้องท่า
จดหมายยินยอมจากทางอ่าเภอ โดยที บิดา-มารดาจะต้องไปยื นเรื องแสดงความจ่านงในการอนุญาตให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ งได้ ณ ที ว่าการอ่าเภอหรือเขต โดยมีนายอ่าเภอหรือผู้อ่านวยการเขตลง
ลายมือชื อและประทับตราจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 
 


