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วันแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  

17.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาทีใ่หการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ อารีนา-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูรก-จัตุรัสมาเรียน  

           (ยูเออี-เยอรมนี) 

00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง   



 

 We’re ONE CENTER 

 

03.30 น. เดินทางสูเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 53  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

07.10 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว นําทานถายรูปดานหนา

สนามฟุตบอลอัลลิอันซ อารีนา จากนั้นนําทานเดินทางสู BMW WELT อาคารสถาปตยกรรมสมัยใหม ที่

ออกแบบเปนรูปเมฆภายในจัดแสดงรถยนตรุน ใหมทุกรุนของบีเอ็มดับบลิว อิสระทานเลือกซื้อของที่ระลึกของ

บีเอ็มและมินิคูเปอร 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานถายรูปบริเวณดานหนา พระราชวังนิมเฟนบูรก (Nymphenburg 

Palace) เปนวังฤดูรอนของพระราชวงศผูปกครองบาวาเรีย ผูริเริ่มสรางปราสาทคือเฟอรดินานด มาเรีย เจาชาย          

อีเล็คเตอรแหงบาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแหงซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในป ค.ศ. 

1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองคแรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจาชาย อีเล็คเตอรแหงบาวาเรีย 

สวนกลางของวังสรางเสร็จในป ค.ศ. 1675 กอนขับรถพาชมสถานที่สําคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเดนท ฯลฯ 

นําทานสูบริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยานเมืองเกาที่มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญของมิวนิค เซน ศาลาวา

การเกา  ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ อิสระใหทุกทานชอปปง

ตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดับเดียวกัน 

 

วันทีส่าม เมืองเกาซาลบูรก-สวนมิราเบล-บานเกิดโมสารท         (เยอรมัน-ออสเตรีย) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซาลบูรก ประเทศออสเตรีย 

ระหวางทางมีวิวทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง นําทานชม 

สวนมิราเบล ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยังเปนสถานที่ถายทําของ The Sound of 

Music ภาพยนตเพลงที่ยิ่งใหญฮอลิวูด จากนั้นนําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกา และแวะเก็บบันทึกภาพ

ปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทาน ชมเมืองเกาซาลบูรก ที่มีชื่อเสียงในสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่ง

ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ

ยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ซาลสบวรกตั้งอยูบนฝงแมน้ําซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป 

นําทานถายรูป บานเลขที่ 9 เปนบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวา วูลฟกัง อามาเดอุส โมสาท 

(Wolfgang Amadeus Mozart)  อิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคนเดิน Geteidegasse 

หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบวรก ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จด

ทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนปเดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนที่เปนพระราชวังเชิรนบรุนนเมืองนี้ดูๆ อะไรก็โม

สารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ ตรารูปโมสารทไปหมดทั้งสิ้น 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรือ         

ระดับเดียวกัน  
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วันทีส่ี่ ฮัลลสตัทท-อินสบรูค-หลังคาทองคํา       (ออสเตรีย) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสูเมืองฮัลลสตัทท 

(Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริม

ทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กลาวกัน

วาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย 

และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุกแหง

ออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 

Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสูเมืองอินสบรูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควนที

โรล เปนเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริมฝงแมน้ําอินซึ่งคําวา “อินสบรูคนั้น” แปลวา 

สะพานแหงแมน้ําอินมีลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป ชมหลังคาทองคํา (Golden 

Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกาสรางขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 

ในชวงตนศตวรรษที่ 15 สําหรับเปนที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดับเดียวกนั 

วันที่หา ฟุสเซน-ปราสาทนอยชวานสไตน          (ออสเตรีย-เยอรมนี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เดินทางสู เมืองฟุสเซน (Füssen) เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู         

สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมันที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขาย

เกลือมาแตโบราณเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรียมีความงดงาม            

ทางดานทัศนียภาพอันเปนที่กลาวถึงชมทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเขาชมปราสาท

นอยชวานสไตน ซึ่งเปนปราสาทตั้งอยูในเทือกเขา สรางในสมัย

พระเจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 เปน

ปราสาทที่งดงามมากท่ีสุดอีกแหงหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู

บนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร เหนือเกาะแกง

ของแมน้ําพอลลัทเปนปราสาทหลังใหญสีขาวตั้งอยูกลางปาเขา

ลําเนาไพรที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลงแตกตางไปในแตละฤดูกาลได 

ปราสาทหลังนี้เพิ่งไดรับขนานนามวา นอยชวานสไตน ก็เพียง

ภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 2 ไดเสด็จสวรรคตแลวในป 

1886  เที่ยวชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน, หองบรรทม, หองฮอลลที่ใชในการแสดงโอเปราและคอนเสิรต 

แมกระทั่งราชาการตูนอยาง วอลทดิสนีย ยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยายอัน

เปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน 
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วันที่หก ลูเซิรน-รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน-สะพานไมชาเปล-สนามบินซูริค    (เยอรมัน-สวิสฯ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิตเซอรแลนด เปนดินแดนที่ไดรับสมญานามวาหลังคาแหง

ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขา

สูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลป แลวก็ยังมีภูเขาใหญนอยสลับกับ

ปาไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขาสลับแซมดวยดง

ดอกไมปาและทุงหญาอันเขียวชอุม อิสระอาหารเที่ยงตาม

อัธยาศัย  นําทานถายรูปกับสะพานไมชาเปล หรือสะพานวิหาร

(Chapel bridge) ซึ่งขามแมนํ้ารอยซเปนสะพานไมที่เกาแกที่สุด

ในโลก มีอายุหลายรอยปเปนสัญลักษณและประวัติศาสตรของ

เมืองลูเซิรนเลยทีเดียวสะพานวิหารนี้เปนสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณเชื่อมตอไปยังปอมแปด

เหลี่ยมกลางนํ้า จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเปนมาของประเทศสวิตเซอรแลนด 

เปนภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ป แตนาเสียดายที่ปจจุบันสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเสียหายไปมากตองบูรณะสราง

ขึ้นใหมเกือบหมด นําทานชมรูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมือง ที่หัวของสิงโตจะ

มีโลห ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณของ สวิตเซอรแลนดอยู อนุสาวรียรูปสิงโตแหงนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอ

ลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ป ตั้งแต ค.ศ. 1819-1821 โดยสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกทหารสวิสฯ ในดาน

ความกลาหาญ ซื่อสัตย จงรักภักดี ที่ เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติ

ใหญสมัยพระเจาหลุยสที่ 16สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ EK 86 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่งบิน) 

วนัที่เจ็ด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

07.10 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครือ่ง  

09.30 น.  ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน  เอมิ เ รตส  แอร ไลน  เที่ ยวบินที่  EK 372          

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่งบิน) 

18.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

******************************** 

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึน้อยูกบัสภาวะอากาศและเหตุสดุวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 2-8 / 16-22 / 23-29 พ.ค. 2562 41,900 
มิถุนายน 19-25 มิ.ย. 2562 41,900 
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อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง)  ลดทานละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา

พักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 3,500 / ทาน ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ  

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ/ทาน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน (10 ยูโร/ทริป) 

 คาทิปไกดทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน (2 ยูโร/ทริป) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

กรกฎาคม 3-9 / 17-23 ก.ค. 2562 41,900 
สิงหาคม 8-14 ส.ค. 2562 41,900 
กันยายน 4-10 / 18-24 ก.ย. 2562 41,900 
ตุลาคม 2-8 /10-16 / 17-23 / 22-28 ต.ค. 2562 41,900 
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เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตอง

รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง 
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เอกสารเบ้ืองตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาแสดงตัว และสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได 

โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกคร้ังเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซา) 

1. พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่าํกวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน  กลุมเชง

เกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จาํนวน 2 ใบ (** ตองมีฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น และมีอายไุมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบตัรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สาํเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ (ถา

มี) 

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วัน

เดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนีแ้ละชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยโุรปหลังจากนัน้จะกลับมาทาํงานตามปกติหลังครบกําหนด 

เอกสารตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารจนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน  พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและ

หลักฐานการเงินของบริษทัฯยอนหลัง 6 เดือน (พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวนัปจจบุัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่าํกวา 6 หลัก 

เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดอืดรอน

เมื่อกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจบุัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอดอัพเดตไมเกิน 15 กอนวันนัดหมาย

ยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายไุมเกิน 15 วัน นับจากวันยืน่  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรบัผดิชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัท

ฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรบัผิดชอบตอคาใชจายและการกลับ มาทาํงานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง 

และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั้น 

9. กรณีทีเ่ด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทาํจดหมายยินยอมเปนภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา

, มารดา และบุตรจะตองไปยืน่เร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก ทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอ หรือ

สํานักงานเขต โดยมนีายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารบัรองจากทาง ราชการอยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวรและถึงแมวาทานจะถูก

ปฏิเสธวีซาสถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชาํระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้งหาก

สถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนดัหมายและโปรดแตงกาย

สุภาพทั้งนี้บริษทัฯจะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท

ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯ 

เร่ืองวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบนัทึกไวเปนสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. เมื่อทานไดชําระเงนิมัดจําหรือทัง้หมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะ

ขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุโดยทัง้หมด 

13. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชาํระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น และชําระคาวีซา 3,500 ถึงสามารถ   ดาํเนินการ

ขั้นตอนการยื่นวีซาได 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเติม (สําคัญมาก) 
** ขอมูลนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง **  

*** คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย  แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ ตัวบรรจง เทานั้น *** 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]  

 

…………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….................... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………....... 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………......................... 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

5. สถานที่เกิด (จงัหวัด/ประเทศ) ………………………………………………………………………………………………………………...... 

6. สัญชาติปจจุบัน ............................... สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน ........................................................ 

7.  ที่อยูปจจุบันที่สามารถตดิตอได [ภาษาอังกฤษ] 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย .................................................. 

8. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ [ภาษาอังกฤษ] 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย .................................................. 

9. เบอรโทรศัพท (มือถือ) ...…………………………………………….……………………..……..………… 

10. E-mail …………………………………………………............................................................ 

11. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสญัชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ 

ดูแลผูเยาว [ภาษาอังกฤษ] 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………...........................................................................................

................................................................................................................................................................... 

12. อาชีพปจจุบัน [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………........................................................ 

ตําแหนงงาน [ภาษาอังกฤษ] ............................................................................................................................................ 
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13. ชื่อบริษัททีท่ํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถานศึกษา 

[ภาษาอังกฤษ]......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................รหัส

ไปรษณีย......................................... 

14. โทรศัพทที่ทํางาน .......................................... โทรสารที่ทํางาน.............................................................................. 

15. รายไดตอเดือน ......................................บาท  รายไดอื่น .....................................จํานวน................................บาท 

แหลงที่มาของรายไดอื่น........................................................................................................................................................ 

16. สถานภาพ  โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 

ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส [ภาษาอังกฤษ] ................................................................................................................................. 

วันเกิด คูสมรส ..................................................................................................................................................................... 

จังหวัดที่เกิดของคูสมรส .................................................. สัญชาติของคูสมรส...................................................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่ ....................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....................................................... 

17. ชื่อ-นามสกุล  บิดา [ภาษาอังกฤษ] 

................................................................................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล มารดา [ภาษาอังกฤษ] 

................................................................................................................................................................................. 

18. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

 ไมเคย 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที.่......................................... ถึงวันที่................................................................ 

19. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้

ไมเคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง              มีผูอื่นออกให (ญาต/ิบริษัท/องคกร)   

                                            โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ) [ภาษาอังกฤษ] 

............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………….......................................... 

     ที่อยู [ภาษาอังกฤษ]............................................................................................................. 

    ............................................................................................................................................. 

******************************************************************************* 

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

  


