
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  

17.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสอง  ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า-BMW Welt-พระราชวงันิมเฟนบูรก์ -จตัุรสัมาเรียน 

           (ยูเออี-เยอรมนี) 

00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

03.30 น. เดินทางสูเ่มืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 53  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

07.10 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นถ่ายรูปดา้นหน้า

สนามฟุตบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า น าทา่นผา่นชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคท่ีมิวนิคไดร้ับเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพเม่ือ       

ปี ค.ศ. 1972 น าท่านเดินทางสู ่BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่ท่ีออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจดัแสดง

รถยนตรุ่์น ใหมทุ่กรุ่นของบีเอ็มดบับลิว อิสระทา่นเลือกซ้ือของท่ีระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปบริเวณดา้นหน้าพระราชวงันิมเฟนบูรก์ (Nymphenburg 

Palace) เป็นวงัฤดูรอ้นของพระราชวงศผู์ป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์มาเรีย เจา้ชาย          

อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 

1664 หลงัจากทรงมี พระโอรสองคแ์รก, แม็กซิมิลเลียน ท่ี 2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อีเล็คเตอร์แหง่บาวาเรีย สว่นกลาง

ของวงัสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 กอ่นขบัรถพาชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ น าท่านสู่

บริเวณ จตัุรสัมาเรียน ยา่นเมืองเกา่ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณท่ี์ส าคญัของมิวนิค เซ่น ศาลาวา่การเกา่  

ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ ่อิสระใหทุ้กทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Best Western Munich Airport Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม  ซาลบูรก์-สวนมิราเบล-บา้นเกิดโมสารท์      (ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสูเ่มืองซาลบูร ์(Salzburg) ออสเตรียซ่ึงต ัง้อยู ่

ทางทิศใตข้องสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีวิว

ทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณอ์อสเตรีย เนินภูเขาหญา้ 

สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่านชมเมืองซาลบูร์กท่ี

มีช่ือเสียงในเร่ืองสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดร้ับการ

อนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา่จึงไดร้ับ

การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค ์การยูเนสโกในปี 

ค .ศ . 1997 ซาล บู ร์ กต ั้งอ ยู ่บ น ฝั่ งแ ม่น ้ า ซ าลซัค 

(Salzach) และมีอาณาเขตติดกบัเทือกเขา แอลป์ และยงัเป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวา่วูลฟ์กงั 

อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าของ                The Sound of 

Music ภาพยนตเ์พลงท่ีย่ิงใหญข่องฮอลิวู๊ด  



 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมสวนมิราเบล ภายในบริเวณวงัมิราเบล ท่ีมีการจดัสวนในสไตล ์

บาร็อกท่ีโดง่ดงัใหท้่านเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก น าท่านขา้มแม่น ้าซาลสซ์คัสู่ยา่นเมืองเกา่และแวะ

บนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ท่ีต ั้งโดดเดน่อยูบ่นเนินเหนือเมืองเกา่ ต่อจากนั้นน าท่านชมบ้านเลขท่ี 9         

ถนน Geteidegasse แลว้อิสระใหท้่านชมรา้นคา้ท่ีรายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดินหรือจะแวะสกัการะมหาวิหาร

ของซาลบูร์ก ท่ีต ัง้อยูต่รงจตุัรัสกลางเมืองเดินเท่ียวชมเมืองเกา่แถวบา้นเกิดของโมสาร์ทซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นมรดกโลก

ยูเนสโกจ้ดทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1996 ซ่ึงก็เป็นปีเดียวท่ีข้ึนทะเบียนใหส้ว่นท่ีเป็นพระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองน้ีดูๆ อะไรก็     

โมสาร์ทไปหมด เพราะไมว่า่ช็อกโกแลตของท่ีระลึกนับรอ้ยชนิดรอ้ยอยา่งก็ ตรารูปโมสาร์ทไป หมดท ัง้ส้ิน 

ค า่ บริการอาหารค ่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข ้าสู่ท่ี พ ัก   ณ  Austria Trend Salzburg West Hotel หรือ         

ระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี  ฮลัลส์ตทัท-์อินสบ์รูค-หลงัคาทองค า       (ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่

เมืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุ

กวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีต ัง้อยูริ่มทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่า

สีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติก

ท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยู ่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมี

ทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุก

แห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยูใ่น

ภวงัคแ์หง่ความฝัน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ออกเดินทางสู่เมืองอินสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ที

โรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝั่งแม่น ้าอิน ซ่ึงค าว่า “อินสบ์รูคนั้น” แปลว่า 

สะพานแห่งแม่น ้าอินมีลกัษณะแคบๆ แทรกตวัอยูร่ะหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองค า (Golden Roof) เป็น

สญัลกัษณส์ าคญัของเมืองอินสบ์รูค ซ่ึงต ัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่สรา้งข้ึนโดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในชว่งตน้ศตวรรษ

ท่ี 15 ส าหรับเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ตอ่มาจกัรพรรดิ Maximilian 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้  ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์       (เยอรมนี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Füssen) เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีต ัง้อยู ่        

สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตต ัง้แตยุ่คโรมนัท่ีใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถา่ยสินคา้และซ้ือขายเกลือ

มาแต่โบราณเมืองท่ีต ัง้อยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้อง

เย อ ร ม นี  ติ ด ช า ย แดน อ อ ส เต รี ย มี ค วา ม งดงา ม            

ทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นท่ีกลา่วถึงชมทิวทศัน์ริมสองขา้ง

ทางท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขา 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้ชม

ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซ่ึ งเป็นปราสาทต ั้งอยู ่ใน

เทือกเขา สร้างในสม ัยพระเจา้ ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย 



 

ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแหง่หน่ึงของโลก ตวัปราสาทต ัง้อยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่

ยกัษ์ สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแกง่ของแม่น ้าพอลลทัเป็นปราสาทหลงัใหญสี่ขาวต ัง้อยูก่ลางป่าเขาล าเนาไพร ท่ีซ่ึง

มีสีสนัแปลกแปลงแตกตา่งไปในแต่ละฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ีเพ่ิงไดร้ับขนานนามวา่  นอยชวานสไตน์ ก็เพียง

ภายหลงัจากท่ี กษัตริยลุ์ดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  เท่ียวชมหอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, 

หอ้งฮอลลท่ี์ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระท ัง่ราชาการ์ตูนอยา่ง วอลท์ดิสนีย ์ยงัไดจ้ าลองแบบปราสาท

แหง่นีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องดิสนียแ์ลนด ์

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก  ลูเซิรน์-รูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-สะพานไมช้าเปล-น ้าตกไรน์   (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามวา่หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา

สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุม่  น าทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์

ต ัง้อยูใ่จกลางเมือง ท่ีหวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณข์อง สวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ี

ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ต ัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งข้ึนเพ่ือเป็น

เกียรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัดี ท่ี เสียชีวิตในปร ะเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้

ป้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมและแวะ

ถ่ า ย รู ป ก ับ ส ะพ าน ไม้ช า เป ล  ห รื อ ส ะพ า น วิห า ร        

(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ารอยซเ์ป็นสะพานไมท่ี้เกา่แก่

ท่ี สุ ด ใน โลก  มี อ า ยุห ลา ยร้อย ปี เป็ น สัญ ล ัก ษณ์ แ ล ะ

ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารน้ีเป็น

สะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณเช่ือมตอ่ไปยงัป้อม

แปดเหล่ียมกลางน ้า จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียน

เร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็น

ภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมากตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหม่

เกือบหมด น าทา่นเดินทางสูน่ ้าตกไรนเ์พ่ือชมน ้าตกท่ีสวยงามและนับวา่ใหญท่ี่สุดในยุโรป กวา้งประมาณ 150 เมตร

และสูงประมาณ 20 เมตร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี EK 86 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด   ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

07.10 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.30 น.  ออกเดินทางสู่สนาม บิน สุวรรณ ภู มิ โดยสายการบิน  เอ มิเรตส์ แอร์ไลน์  เท่ียว บิ นท่ี  EK 372          

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 



 

อตัราค่าบริการ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) สายการบินเอมิเรตส ์

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามท่ีระบุในรายการ 

 รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

 โรงแรม ท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ทา่น)  

 คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า  

 คนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 วนั) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ราคา 

ราคาเด็ก อายุ

ต า่กว่า 12 ปี  

(ไม่ใชเ้ตียง) 

 

พกัเด่ียว 

กมุภาพนัธ ์

2561 

14-20 ก.พ. 61 

28 ก.พ. – 6 มี.ค. 61 
39,900 37,900 10,000 

มีนาคม

2561 

15-21 มี.ค. 61 

30 มี.ค. – 5 เม.ย. 61 
39,900 37,900 10,000 

เมษายน 

2561 

2-8 เม.ย. 61 40,900 38,900 10,000 

10-16 เม.ย. 61 

12-18 เม.ย. 61 
49,900 47,900 10,000 

26 เม.ย. – 3 พ.ค. 61 40,900 38,900 10,000 



 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-40 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
 

 หมายเหตุ 

1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 30 ทา่น โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้กอ่นออก

เดินทาง 2 สปัดาห ์

2) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียวอนัเน่ืองมาจากกรณีท่ีเกิด เหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการ

บิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่จราจล, อุบติัเหตุ, การจราจรติดขดั ฯลฯ ท ัง้น้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์ และจะ

รักษาผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

3) เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ใน

กรณีท่ีทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4) บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนและจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูตเยอรมนั ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 

1. พาสปอรต์ ท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไมต่ ่ ากวา่ 6เดือน กอ่นวนัหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ท่ีเคยมีวีซ่าในกลุม่

เชงเกน้ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถ่ายสีขนาด 1.52 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 6เดือน) 

 



 

 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) /ส า เน า สู ติ -

บตัร (ในกรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี) 

4. หนงัสือรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือน 

ในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมา

ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3เดือน (90 วนั)พร้อม

วตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั6เดือน 

6. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์6 เดือน(นับจากวนัปัจจุบนั) หากมียอดเดือนกระโดด ตอ้งขอ Statement  

ยอ้นหลงั 6เดือนจากธนาคาร อพัเดท15 วนัก่อนย่ืนวีซ่าควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่ าเสมอ และมี

จ านวนไม่ต ่ ากว่า 6หลกัเพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้่ายในการเดินทางและ

สามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา **สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

6.1ผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ  แม่ พ่ีน้อง ท่ีสามารถสืบ

ความสมัพนัธไ์ด ้หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้งใชเ้พ่ิมเติม คือBank Guaranteeท่ีออกจากทางธนาคาร

เทา่นั้น ระบุช่ือเจา้ของบญัชี (บุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย) และระบุบช่ือผูเ้ดินทาง ตอ้งสะกดช่ือ– นามสกุล ใหต้รงตามหน้า

พาสปอร์ต เป็นฉบบัภาษาองักฤษ เอกสารตอ้งอพัเดทจากธนาคาร 15 วนักอ่นย่ืนวีซา่ 

7. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นกัศึกษา จะตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ (ตวัจริง) 

เทา่นั้น 

8. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมโดยท่ีบิดามารดา

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือ

เขตโดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งและตอ้งมา

แสดงตวัพรอ้มกนัในวนัย่ืนวีซ่า พรอ้มเซ็นช่ือในใบค ารอ้งขอวีซ่าต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีสถานฑูต 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้งหากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญ

ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพท ั้งน้ีบริษัทฯจะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 



 

11. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยท ัง้หมด 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม เร่ิมตน้ฉบบัละ 500 บาท ** 
 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พื่อนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อใหท้่านเขา้ใจงา่ย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มอืถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้อี านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา................................................................................................................... ....... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 



 

รายไดต้่อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บดิา.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไมเ่คย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่.............................................. .................. 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมอืเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไมเ่คย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)................................................................................................ ...... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

ไมเ่คย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มผูีอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

         สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ                                                 สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ 

  เงินสด        เงินสด 

  เช็คเดินทาง       เช็คเดินทาง 

  บตัรเครดิต       บตัรเครดิต 

  ช าระค่าที่พกัล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าที่พกัล่วงหนา้แลว้ 

  ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

  อ่ืน (โปรดระบุ)      อ่ืน (โปรดระบุ) 

 

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

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 หมายเหตุ : การอนุมตัิวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมม่สี่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งสิ้ น    

ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 


