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วันแรก
23.00 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอ
มิเรตส์แอร์ไลน์ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง
02.00 น.
05.50 น.
07.40 น.
10.55 น.
เที่ยง
บ่าย
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กรุงเทพฯ – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) – วอร์ซอร์ (โปแลนด์) – OLD TOWN –
คราโคว
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK371
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 55 นาที)
เดินทางถึง สนามบินดูไบ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองวอร์ซอร์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK179
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 30 นาที)
ถึง สนามบินเฟรเดอริก โชแปง เมืองวอร์ซอร์ เมืองหลวงประเทศโปแลนด์ (เวลาท้องถิ่น
ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง) นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองวอร์ซอร์ (Warsaw)ประเทศโปแลนด์ กรุงวอร์ซอถือเป็ นเมืองหลวงที่
มีชีวิตชีวามากสุดแห่งหนึ่ งในยุโรปกลาง มีอายุเกือบ700ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ํ าวิสทูลา ห่างจาก
ชายฝั ่งทะเลบอลติกประมาณ370กม เป็ นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนั ก เช่น เหล็กกล้า ,
รถยนต์ ,เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรม นอกจากนี้ ยั ง เป็ นศู น ย์ ก ลางด้ า นการศึ ก ษามี
สถาบันการศึกษามากกว่า66แห่ง เมืองนี้ เป็ นที่รูจ้ กั ของนานาชาติจากสนธิสญ
ั ญาวอร์ซอ ซึ่ง
ตั้งชื่อตามกรุงวอร์ซอ มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็ นร้อยละ21ของตัวเมือง และมีสถานที่สวยงามและ
ดึงดูดใจ รวมทั้งมีภตั ตาคารอาหารพื้ นเมืองและนานาชาติบริการมากมาย
นําท่านชม ชมย่าน เมืองเก่าวอร์ซอว์ “Warsaw Old Town” ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์ พระราชวัง
ตลาดชม ย่านตลาดเก่า “Old Town Market Place” ย่านที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ซอว์
โดยอาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้ นในช่วงศตวรรษที่ 13 เช่น ศาลาว่าการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
เป็ นต้น รวมถึงกําแพงเมืองเก่าที่ถูกสร้างขึ้ นในยุคกลาง ป้ อมวอร์ซอว์ “Warsaw Barbican”
สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1540 และ วิหารเซนต์จอห์น “St. John's Cathedral” วิหารคาทอลิกที่
ตั้งอยูใ่ นเขตเมืองเก่าวอร์ซอว์ และเป็ นหนึ่ งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอว์โดยวิหารถูก
สร้างขึ้ นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียน-โกธิค แวะถ่ายรูปกับ รอยัล คาสเซิล
(Royal Castle) ปราสาทที่ต้งั อยูใ่ นคาสเซิล สแควร์
เดิ นทางสู่ เมื องคราโคว (Krakow) (ระยะทาง 310 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 4.00
ชม.) ประเทศโปแลนด์ เมืองหลวงเก่าของโปแลนด์และเมืองเก่าของยิวที่ชื่อว่า 'คาซีเมียส' ใน
ปี คศ965 เป็ นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่มากและเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและสิ้ นสุดศต16 ปั จจุบนั
เป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์สําคัญที่สุดแห่งประเทศ และมีอารย
ธรรมรุ่งเรืองมากสุด เห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม ด้วยสถาปั ตยกรรมทุกยุคทุกสมัย
มีจุดนั ดพบที่สาํ คัญในเมือง รายล้อมด้วยร้านกาแฟ,ผับ,ร้านอาหารต่างๆ และอาคารสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ มีตลาดนั ดรีเน็ ค โกลนี่ และห้างเนสซองส์ศูนย์การช็อป และได้ชื่อว่าเป็ น
เมืองที่ไม่เคยหลับไหล

คํา่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย
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รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั NOVOTEL KRAKOW CITY WEST HOTEL หรือเทียบเท่า
คราโคว – ค่ายนาซีเอาส์ชวิทช์ – เชตโตโชว่า – วรอตซวาฟ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ค่ายนาซี เอาส์ชวิทช์ (ระยะทาง 68 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
เอาส์ชวิทช์-เบอร์กเนา (Auschwitz-Birkenau) ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม ภาพ
สะท้อนให้เห็นถึงการทารุณกรรมและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวนาซีนําเอา
นักโทษชาวยิวขึ้ นรถไฟสู่เมืองเอาส์ชวิทช์ ที่ใช้เป็ นค่ายกักกันและใช้เป็ นที่ประหารด้วยแก๊สพิษ
รมควันกว่า 1.5 ล้านคน จนได้ชื่อว่า “โรงงานสังหารชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดในโลก”ชมสารคดีใน
ประวัติศาสตร์กบั เรื่องราวของความเป็ นจริง เข้าสู่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อันเป็ นสถานที่ต่างๆ ใน
ค่ายกักกันอาทิ ห้องขังนักโทษ ท่านจะได้เห็นของใช้ต่างๆ ของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกให้มาอยู่
ที่นี่ อาทิ กระเป๋าเดินทาง รองเท้า แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมที่ว่ากันว่ามีน้ํ าหนั กรวมกว่า 7
ตัน และชม ห้องอาบนํ้า ห้องที่พวกนาซีใช้สาํ หรับกําจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ นําท่าน
ไปขึ้ นหอคอยเพื่อชมทัศนี ยภาพของค่ายกักกันที่ แข็งแรงและใหญ่ที่สุด ซึ่งองค์การยูเนสโก
Unesco ประกาศให้เป็ น “มรดกโลกทางประวัติศาสตร์” อีกด้วย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ระยะทาง 138 กิโลเมตร) เป็ นเมือง
ศูนย์กลางของผูแ้ สวงบุญที่สาํ คัญแห่งหนึ่ งของยุโรป คริสต์ศาสนิ กชนกว่า 4-5 ล้านคนนิ ยม
มาเยือนเมืองนี้ อันเนื่ องมาจากความศักดิ์สิทธิ์ของรูปพระแม่มารีหรือแบล็คมาดอนน่ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นําท่านเข้าชม อารามจัสนา กอร่า (Jasna gora monastery) เพื่อเข้าบูชาและขอพรจากรูป
พระแม่ มาเรียสีดาํ หรือที่รูจ้ กั กันในนาม แบล็คมาดอนน่ า (Black madonna) ซึ่งเป็ นศูนย์รวม
จิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสีที่ใช้วาดมานานกว่า 600 ปี ทําให้รูปพระแม่เป็ นสีดํา
บริเวณหน้าพระพักตร์มีรอยบาก อันเกิดจากพวกต่อต้านศาสนาต้องการทําลายรูปและอาราม
แห่งนี้ อย่างไรก็ตามอารามได้รอดพ้นจากการถูกทําลายในสงครามต่างๆอย่างน่ า อัศจรรย์ จน
กลายเป็ นปาฎิหารย์ที่ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สุด และนํ าท่ านเดิ นทางสู่ เมื องวรอตซวาฟ (Wroclaw)
(ระยะทาง 170 กิโลเมตร) ถือว่าเป็ นที่นัดพบสําคัญในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการ
เปี่ ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ เมืองนี้ เป็ นดังสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่
ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั SCANDIC WROCLAW HOTEL หรือเทียบเท่า
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วรอตซวาฟ – มหาวิทยาลัยวรอตซวาฟ – เบอร์ลิน – ซิตทัี้ วร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยวรอตซวาฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัย
เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจําเมือง วรอตสวัฟซึ่งเคยผลิตบุคคลากรชั้นนํ าของโลกผูซ้ ึ่งชนะรางวัล
โนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมา โดยปั จจุบนั รองรับนั กศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย กว่า 40,000 คน ในอดีตยุคศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เคยถูกใช้เป็ น
สถานพยาบาล, โกดัง, และที่คุมขังเชลยสงครามสมัยยุคสงครามกับปรัสเซีย จากนั้นนําท่าน
ชมความงามของเมืองวรอตสวัฟ เมืองที่เรียกได้วา่ Colorful city เป็ นเมืองที่มีอาคารหลากสีสนั
โดดเด่นสวยงาม เป็ นเมืองเรี ยกได้วา่ มีชีวิตชีวาแห่งหนึ่ งของโปแลนด์ และได้รบั การจัดอันดับ
ให้เป็ น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสนั มากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world) นําท่าน
ถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสนั ในจัตุรสั เมืองเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจําเมือง
นํ าท่ านเดิ นทางสู่ กรุ งเบอร์ลิน (Berlin) เมื องหลวงใหญ่ของเยอรมัน เป็ นเมื องที่ เคยถูก
แบ่งแยกออกเป็ นสองฝั ง่ ด้วยกําแพงของความเศร้าโศกแห่งเบอร์ลิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านชม ประตูแบรนเดนเบิรก์ หรือ ประตูชยั แห่งเบอร์ลินโดยพระราชดําริของพระเจ้าเฟร
เดอริก ที่ 2โดยให้สถาปนิ ก ชาวเยอรมันแลงฮันส์สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ แบ
รนเดนเบิรก์ ปรัสเซียดว้ยศิ ลปะแบบเอเธเนี ยม มีรูปหล่อทองสัมฤทธิ์“ทวาทริกา้ ” ออกแบบ
และหล่อ โดยศิลปิ นซาโด เป็ นรูปแบบเทพธิดาแห่งชัยชนะยืนผงาดอยูบ่ นรถศึกเทียมม้า 4 ตัว
อยูด่ า้ นบนตํา่ ลงมา เป็ นเสาคอลัมน์เรียงราย สลับกันอย่างงดงาม / จากนั้ น นําท่านสู่บริเวณ
ที่เรียกว่าอีสต์ไซด์แกลเลอรี่ (East Side Gallery) ซึ่งเป็ นกําแพงเบอร์ลินที่มีความยาว
ประมาณ 1.3ก.ม. ปั จ จุ บัน ได้ใ ห้ศิ ล ปิ นจากทัว่ โลกมาวาดภาพลงบนกํา แพงหลัง การรวม
เยอรมันเข้าด้วยกันใหม่ๆ นําท่าน ชม เช็คพอยท์ชาร์ลี (Checkpoint Charlie) ซึ่งเป็ นเขต
พรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกนั และรัสเซีย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN CITY EAST HOTEL หรือเทียบเท่า
เบอร์ลิน – พอร์ตสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี - เดรสเดน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พอร์ตสดัม (POTSDAM) เมืองที่มีความเก่าแก่มากกว่าเมืองเบอร์ลินถึง
250 ปี ในตอนกลางของคริสตศตวรรษที่ 17 เมืองนี้ ได้ถูกเลือกให้เป็ นที่ประทับของบรรดา
เจ้านายในราชสํานัก จึงได้เกิดการก่อสร้างปราสาทราชวังในเมืองเล็กๆแห่งนี้ ขึ้ นมากมาย ....
นําท่านเข้าชมพระราชวังฤดูรอ้ นของกษัตริยป์ รัสเซียในราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิน พระราชวัง
ซองส์ซูซี (SANSSOUCI) พระราชวังฤดูรอ้ นที่ได้รบั อิทธิพลมาจากพระราชวังแวร์ซายของ

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่หก
เช้า

เที่ยง
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ฝรัง่ เศส แต่มีขนาดเล็กกว่า และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นําท่านชมความสวยงามของห้องต่างๆ
ภายในพระราชวังที่ตกแต่งในแบบร๊อคโคโค เช่น ห้องที่ประทับ ห้องบรรทม ห้องแสดง
คอนเสิรต์ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเดรสเดน Dresden (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เมือง
สวยแห่งเยอรมันตะวันออกในอดีตเมืองที่เคยได้ชื่อว่ามีจตั ุรสั กลางเมืองที่สวยที่สุดในเยอรมัน
ตะวันออก นําท่านเดินชม บริเวณเมืองเก่าเดรสเดน ที่ได้รบั การกล่าวขวัญว่าเป็ น ฟลอเร้นซ์
แห่งลุ่มแม่น้ าํ เอลเบ้ ด้วยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่แม้ว่าจะถูกผลกระทบ
อย่างหนั กในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการทึ้ งระเบิดถล่มทั้งเมืองของสัมพันธมิตร
อย่างหนัก ในวันที่ 13-14 ก.พ. 1945 รัฐบาลของเยอรมันต้องใช้เวลาร่วม 50 ปี ซ่อมแซม
ขึ้ นมาใหม่ท้งั หมด นําท่านชม วิหารแม่พระ Frauen Kirch ที่ได้รบั การก่อสร้างขึ้ นมาใหม่ โดย
การใช้การประกอบขึ้ นมาใหม่จ ากกองหิ น มากมายนั บ ล้านชิ้ น ให้ก ลับมาสวยงามดังเดิ ม
จากนั้นนําท่านเดินชม มหาวิหารประจําเมือง และชมความสวยงามของ กําแพงภาพเซรามิค
ที่มี ความยาวถึง 103 เมตรที่บอกเล่าประวัติความเป็ นมาแห่งเมืองเดรสเดน เดินบนบลูเทอ
เรสที่ เลี ยบแม่น้ํ าเอลเบ้ สู่บริเวณ แซมเปอร์โอเปร่าเฮ้าส์ ที่ สวยงาม ก่อนนํ าท่ านเดิ นชม
บริเวณรอบนอกของพระราชวังสวิ งเกอร์ แห่งอาณาจักรแซกซอน ซึ่งจักรพรรดิ ออกัสตุ ส
เดอะสตรองได้สร้างไว้อย่างสวยงามด้วยศิลปะในยุคบาร็อค
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั NH HOTEL, DRESDEN หรือเทียบเท่า
เดรสเดน – ปราก – ซิตทัี้ วร์ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 152 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได้
สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
นํ าชม ปราสาทแห่งปราก (Prague
Castle)
ที่สร้างขึ้ นอยู่บนเนิ นเขาตั้งแต่สมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบนั เป็ นทําเนี ยบ
ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตสุ (St.Vitus Cathedral) อันงาม
สง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นั บว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่
ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่
เก็บพระศพของกษัตริยส์ าํ คัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ
พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่ งในส่วน
ที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็ นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

คํา่

วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง

18.30 น.
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นําท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่น้ํ าวัลตาวา สไตล์
โกธิ คที่ สร้างขึ้ นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้ นโลหะของ
เหล่านักบุญที่ต้งั อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองที่เรียงรายอยู่
บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นนําท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองใน
สมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มี
จุดเด่นคือ นาฬิ กาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ
ชัว่ โมง นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 182 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นําชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก
ซึ่งสร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดั บสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยูร่ ิมฝั ่งแม่น้ าํ วอลตาวา (Valtawa River) ตรง
บริเวณคุง้ นํ้า ฝั ่งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่ Unesco
ขึ้ นเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กับ
บรรยากาศอันแสนโรแมนติก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั HOTEL OLD INN , CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า
**เนื่ องจากโรงแรมภายในเมืองเก่าครุมลอฟมีจาํ นวนจํากัดและแต่ละโรงแรมจะมีหอ้ งพักไม่
เยอะอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พกั เป็ นเมือง
เชสกี้ บูเดโจวิช หรือเมืองใกล้เคียงแทน**
เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – จัตรุ สั มาเรียน – สนามบินมิวนิค
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงมิวนิค (Munich) เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันนี
(ระยะทาง 298 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)
นําท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง ชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่
เรียงรายอยูบ่ นถนนอันสวยงาม ถนนแม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่าเฮ้าซ์ และ เขตพระราชวังเก่า
นําท่านชม จัตรุ สั มาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้ นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้ง
ตระหง่านกลางจัตุรสั มาตั้งแต่ปี 1638 ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้น
บาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิ คหลุดพ้นจากการครอบครองของทัพสวีเดน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
ผ่านชม สนามโอลิมปิ ค สเตเดียม ของเมืองมิวนิ ค และนํ าท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ
พระราชวังนิ มเฟนเบิรก์ พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งกษัตริยบ์ าวาเรีย และยังเป็ นสถานที่ประสูติของ
พระเจ้าลุควิคที่ 2
นําคณะเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ (ให้ท่านได้
ทําคืนภาษี Tax Refund ก่อนเช็คอิน

21.30 น.

วันที่แปด
06.30 น.
09.40 น.
18.40 น.
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ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK052
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK372
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 5 นาที)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

03 – 10 ธันวาคม 2559
28 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2560

04 – 11 มีนาคม 2560
18 – 25 มีนาคม 2560
13 – 20 พฤษภาคม 2560
27 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 60

03 – 10 มิถุนายน 2560
17 – 24 มิถุนายน 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี )

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี )

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว

49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900

49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900

48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ไม่รวมค่าวีซ่าโปแลนด์**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
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กรุณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ทีจ่ ะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป ...ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3/ท่าน 3เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ ท่าน นึ่ ง 3
เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป่ นต้องแยก 1 เตียงใหง่กบั 1 ท่าน อาจจะได้เป่ น 3 ถ้าเข้าพัก
ห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิั ในการเรี ยกเก่บเงิ น
เพิม่ เติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหง่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป่ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต่ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิั ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป่ น Traditional Building ห้องที่เป่ นห้องเดี่ยวอาจเป่ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรั ต และไม่มีอ่างอาบน้ า นึ่ งขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสื อเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
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 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยนื่ วีซ่าให้ ค่าธรรมเนี ยม 3,500บาท)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทํา การของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ
หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าบริการทั้งหมด
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่า
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า ท่าน 11
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศ 7
ที่ไม่มีวซี ่าและอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหร 10ัั บประเทศที่มีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุก
ท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่ า ภาษี เ ชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
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ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าโปแลนด์
**ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**
สถานฑูตไม่อนุ ญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรูว้ ่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัท
ทัวร์ฯ เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุป๊ และให้แนบตัว๋ เครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
การเตรียมเอกสาร
**กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน**
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้ นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พื้ นฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้ นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะ
พื้ นเป็ นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการ
เทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สําเนาใบมรณะบัตร
8. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้าหากมีการเปลี่ยน)
9. สูติบตั ร(กรณีเด็กตํา่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
10.
กรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมดังนี้
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่
การเขตหรื อ อํา เภอเท่ า นั้ น และให้ร ะบุ ว่ า ยิ น ยอมให้เ ด็ ก เดิ น ทางกับ ใคร (ระบุ ชื่ อ ) มี
ความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
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 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่ าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
11.
หลักฐานการทํางาน**(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรียน) ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
นับจากวันยืน่
ทําเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น สะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต**
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและ
ประเทศ)จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุวนั ออกจดหมาย, วันเข้าทํางาน, และเงินเดือน
 กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
 กรณีพนักงานบริษัท: ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ ง ระยะเวลาการ
ว่าจ้าง / เงินเดือน
 กรณีที่เป็ นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่ วยงาน
 กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา: ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุ
ชั้นปี ที่ศึกษา
12.
หลักฐานการเงิน(กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ STATMENT เล่ม
เดียวกัน)
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account)
ออกโดยธนาคาร ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุ ลให้ถูกต้องตามหน้า
พาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้ นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ตาํ ่ กว่า 100,000
บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (สะกดชื่อ-นามสกุล
ให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อพั เดทให้เป็ นปั จจุบนั และนําสมุดไปแสดงให้เจ้าหน้าที่สถานทูต
ในวันสัมภาษณ์
** ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **
หมายเหตุหากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่ อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไป
เป็ นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนา
สมุดบัญชี
 บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving)มาด้วย
หากต้องการใช้บญ
ั ชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี้
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o หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee)ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account)
ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
o สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ตาํ ่ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุหากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
 หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย) (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)อายุไม่เกิน
20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
 กรุณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์
ว่าเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จา่ ยให้ลกู จ้าง
 จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ บั รองค่าใช้จา่ ย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(กรุณาไม่ตอ้ งแนบเอกสารบัญชีกระแสรายวันเนื่ องจาก
สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)

