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  อนิบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทริโรลและลุม่อนิบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทริโรลและลุม่แมน่ํ �าอนิส์แมน่ํ �าอนิส์    

  ซาลสบ์วรก์ซาลสบ์วรก์  เรื�องราวอมตะของเรื�องราวอมตะของละครบรอดเวย์ละครบรอดเวย์  

  ฮลัสตทัฮลัสตทั  เสน่หข์องธรรมชาติที�ดึงดูดความเรยีบงา่ยที�สมบูรณแ์บบพรอ้มด ั�นดน้ออกคน้หาเสน่หข์องธรรมชาติที�ดึงดูดความเรยีบงา่ยที�สมบูรณแ์บบพรอ้มด ั�นดน้ออกคน้หา  

  มวินิคมวินิค  เมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาเมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรยีวาเรยี  

  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  สญัลกัษณ์สญัลกัษณ์ของเมอืงเทพนิยาย ของเมอืงเทพนิยาย อศัวนิหงส ์อศัวนิหงส ์((SSwwaann  KKnniigghhtt))  

  แองเกลิเบริ ์แองเกลิเบริ ์ก เชงิขนุเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์ก เชงิขนุเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์  

  ลูเซริน์ ลูเซริน์ อดีตหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแมน่ํ �ารอยซที�โอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูงอดีตหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแมน่ํ �ารอยซที�โอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูง  

  ยอดเขาทติลิยอดเขาทติลิตต  TTiittlliiss  กระเชา้หมนุได ้กระเชา้หมนุได ้336600  องศาองศา  ((OOPPTTIIOONNNNAALL))  

  ซูรคิ เมืซูรคิ เมืองวฒันธรรมของสวิองวฒันธรรมของสวิตตเซอรแ์ลนด์เซอรแ์ลนด์        

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  สนามบนิสุวรรณภมูิ สนามบนิสุวรรณภมูิ --  มิวนิคมิวนิค  

17.30 น. พรอ้มกนัที� สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 4 ทางเขา้ที� 9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษิทั ฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 
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20.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค  (MUNICH) ประเทศเยอรมนี  โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK073/EK053 

วนัวนัที�สองของการเดินทางที�สองของการเดินทาง                มิวนิค มิวนิค --  โฮเฮนชวานเกา โฮเฮนชวานเกา --  ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ --  ฟสุเซ่นฟสุเซ่น  

 *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบนิดูไบ : 0050-0330 น.*.*.*. 

07.10 น. (เวลาทอ้งถิ�น) ถงึ สนามบนิเมอืงมวินิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้เป็นเมอืงที�มี

บรรยากาศรื�นรมย ์เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อกีท ั�งยงัเป็นศูนยก์ลางทาง วฒันธรรมของภมูภิาค 

และเป็นเจา้ของพพิธิภณัฑท์ี�เด่นที�สุดในประเทศเยอรมนีอกีหลาย

แห่ง…..หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้   

จากนั�นนาํท่าเดนิทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา 

(HOHENSCHWANGAU) (120 กโิลเมตร) เมอืงเลก็ๆ ที�สวยงาม

บรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี ..นาํท่าน

เดนิทาง..ขึ�นชมความงามดา้นหนา้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กโิลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..  

หมายเหตุ : (ทางปราสาทมบีริการรถมา้ท ั�งไปและกลบั หากท่านในสนใจกรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 10 ยูโร แต่อาจจะใชร้ะยะเวลา

ในการขึ�นและลงนานกว่าปกต)ิ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย  นาํท่านชมอาคารบา้นเรอืนที�เก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนัรุ่งเรอืงของ 

ราชวงศ ์WITTELSBACH บริเวณจตัรุสัมาเรียนพลาตซ ์

(MARIENPLATZ) ซึ�งถอืเป็นหวัใจของเขตเมอืงเก่าและเป็นที�ที�ดทีี�สุด

สาํหรบัการเริ�มชมเมอืง ในยุคกลางที�นี�เคยเป็นตลาด แต่ปจัจบุนัเป็น

ศูนยก์ลางการจดังานสาํคญัทางวฒันธรรมต่างๆ ซึ�งมสีิ�งที�น่าชมมากมาย  

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

ที�พกั  MUNICH HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที�สามของการเดินทางที�สามของการเดินทาง              มิวนิคมิวนิค  --  อนิบรูคส ์อนิบรูคส ์   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นฮลัสตทั (HALLSTATT) (207 กม.) หมูบ่า้นมรดก

โลกแสนสวยที�มอีายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี ..หมู่บา้นเลก็ๆ รมิทะเลสาบที�มปีระชากร

อาศยัอยู่ไมถ่งึพนัคนมฉีากหลงัเป็นภเูขาสูงชนั บา้นเรอืนในเมอืงนี�ต ั�งอยู่บนเนื�อที�แคบๆ 

รมิทะเลสาบ Hallstatter See จงึตอ้งสรา้งลดหล ั �นเป็นช ั�นๆ ตามแนวเขาเหมอืนกบั

สวนลอยฟ้า เนื�องจากเขาตั�งสูงชนัเหนือผนืนํ�าจงึไม่มทีี�ราบพอที�จะสรา้งถนนใหร้ถวิ�งได ้

มแีต่ทางเดนิแคบๆ ผ่านหนา้บา้นที�เรียงซอ้นกนัเป็นช ั�นๆ ขึ�นไปตามไหล่

เขาเท่านั�น ดนิแดนแถบนี�พบร่องรอยผูค้นที�อาศยัมานานตั�งแต่ยุคก่อน

ประวตัศิาสตรร์าวหา้พนัปีก่อนครสิตกาล เพราะที�นี�เป็นแหลง่เกลอืขนาด

ใหญ่ ยุคเหลก็ช่วงแรกในทวปียุโรปในราวปี 800-400 ก่อนครสิตกาล 

เที�ยง  รบัประทานอาหารคํ �าเที�ยง ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลบรก์ (SALZBURG) (72 กม.) เพื�อเดนิเลน่ในเมอืงเก่าที�มเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเมอืงที�

ไมซ่ ํ �าแบบเมอืงใดในโลก  

 …นาํท่าน ชมสวนมริาเบล ที�เตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด และเป็นฉากที�สวยงามอกีฉากหนึ�ง ในภาพยนตรเ์รื�อง 

เดอะ ซาวนด ์ออฟ มวิสคิ  

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

ที�พกั  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สี�ของการเดินทาง       วนัที�สี�ของการเดินทาง           ซาลสบ์วรก์ ซาลสบ์วรก์ --  อนิบรูคส ์อนิบรูคส ์   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิบรูคส ์(INNSBRUCK) ประเทศออสเตรยี (187 กม.) เมอืงเลก็ๆ รมิแมน่ํ �าอนิน ์

อยู่ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ที�โอบลอ้มรอบตวัเมอืง เป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทโีรล เจา้ของดนิแดนออสเตรยีนแอลป์ 

อยู่ทางตะวนัตกในประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงขนาดเลก็รมิแมน่ํ �าอนิน ์ถกูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ .... 

เที�ยง   รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลกัของเมอืงอนิบรูคส ์

เชื�อมระหว่างเขตเมอืงเก่ากบัย่านชอ้ปปิ� งสมยัใหม ่ตรงกลางถนนเป็น

ที�ต ั�งของเสาอนันาซอยแล (เสานกับุญแอนน)์ ซึ�งต ั�งขึ�นเพื�อราํลกึถงึ

การถอนกองกาํลงัทหารบาวาเรยีออกไปจากเมอืง ..นาํท่านสู่ย่านเมอืง

เก่าที�ยงัคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอย่างด ีอาคาร

บา้นเรอืนที�มอีารค์เดคช ั�นลา่งและมมีขุยื�นออกมาที�ช ั�นบน แสดงให ้

เหน็ถงึสถาปตัยกรรมแบบโกธคิตอนปลายและเรอเนสซองส ์  นาํท่านชมหลงัคาทองคาํ (GOLDEN ROOF) ที�สรา้ง

ในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแมก็ซมิเิลี�ยนที� 1 หลงัคามงุดว้ยแผ่นทองแดงเคลอืบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่

ประจาํเมอืง โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์ซึ�งเคยใชใ้นการตอ้นรบัเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลช ั�นสูงจากต่างแดน

หลายท่าน  

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

ที�พกั  INNSBRUCK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที�หา้ของการเดินทางที�หา้ของการเดินทาง                อนิบรูคส ์อนิบรูคส ์   --  ททิเิช่ ททิเิช่ --  ทะเลสาบทิทเิช่ทะเลสาบทิทเิช่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงททิเิช่ (TITISEE) เป็นเมอืงตากอากาศเลก็ๆ มพีื�นที� 89.66 ตร.กม. อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

ป่าดาํหรอื BLACK FOREST ทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนี 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  ชมความสวยงามของทะเลสาบและใหท้่านไดช้อ้ปปิ� งสนิคา้ของที�ระลกึอย่างมากมายตามอธัยาศยั เช่น นาฬกิากุก๊กรู 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

ที�พกั  HOFGUT STERNEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที�หกของการเดินทางที�หกของการเดินทาง                แองเกลิเบริก์แองเกลิเบริก์  --  ลูเซิรน์ ลูเซิรน์ --  ซูรคิซูรคิ  --  นํ� าตกไรนํ� าตกไรน์ น์ --  ดูไบดูไบ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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*.*.. หมายเหตุ : ท่านที�ตอ้งการนั �งกระเชา้ขึ�นยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อนลว่งหนา้ *.*. 

นาํท่านลงจากเขาเพื�อเดินทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERN) (52.4 กม.) เมอืงพกัตากอากาศที�มนีกัท่องเที�ยวมากที�สุด

ในสวสิฯ แต่ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี 

เที�ยง *.*.*. อสิระการรบัประทานอาหารกลางวนั เพื�อที�จะไดม้เีวลาในการชอ้ปปิ� ง

อย่างเตม็ที� *.*.*. 

บา่ย ..ชมเมอืงลูเซริน์ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึ�ง

แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหาร

รบัจา้งชาวสวสิซึ�งทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี� 16 แห่งฝร ั �งเศส นาํท่านเดนิขา้มสะพานไม ้ที�มี

ชื�อเสยีงที�สุดของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึ�งเป็นสะพานไมท้ี�มหีลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้มแมน่ํ �า “รุซซ”์ 

(REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของสวสิ อสิระใหท้่านชอ้ปปิ� งสนิคา้ช ั�นนาํของสวสิตาม

อธัยาศยั อาท ินาฬกิาช ั�นนาํ ชอ็คโกแลต มดีพบัวคิทอเรยี นาฬกิา

กุก๊กู ฯลฯ 

 จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ (ZURICH) (63 กม.) เมอืง

ศูนยก์ลางทางการคา้ การเงนิ และการธนาคารที�สาํคญัและใหญ่

ที�สุดของสวติเซอรแ์ลนด ์

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาฟเฮา้เซ่น (SCHAFFHAUSEN) (50 

กม.)...อสิระถ่ายรูปกบัความสวยงามของนํ�าตกไรน ์(RHEINFALL) ไดเ้วลาอนัสมควร..นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิซู

รคิ เพื�อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

21.55 น.   ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK086 /EK372 

วนัวนัที�เจด็ที�เจด็ของการเดินทางของการเดินทาง                    ดูไบดูไบ  ––  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

*.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงดูไบ : 0710-0930 น. *.*.*. 

18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

****_ - - _ **** 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที�เดนิทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํ �ากวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ �ากวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

8-14 ต.ค. //9-15 ต.ค. //17-23 ต.ค. 

5-11 พ.ย.//12-18 พ.ย. //21-27 พ.ย. 

4-10 ธ.ค.// 11-17 ธ.ค.// 18-24 ธ.ค. 
44,999.-  

9,500.- 

 27 ธ.ค. - 2 ม.ค.//28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 

29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 54,999.- 
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ปี 2021 

22-28 ม.ค. // 29 ม.ค.-4 ก.พ. 

5-11 ก.พ. //12-18 ก.พ. //19-25 ก.พ. 

26 ก.พ.-4 มี.ค. // 5-11 มี.ค. //12-18 ม.ีค. 

19-25 มี.ค. // 26 มี.ค.- 1 เม.ย. 

45,999.- 

8-14 เม.ย. // 9-15 เม.ย. //10-16 เม.ย.  

11-17 เม.ย. // 12-18 เม.ย. 54,999.- 

9,500.- 
16-22 เม.ย. // 23-29 เม.ย. 

30 เม.ย.-6 พ.ค. // 7-13 พ.ค.  

14-20 พ.ค. // 21-27 พ.ค. 

28 พ.ค.-3 มิ.ย. 

45,999.- 

 

*.*.*. อตัรานี� รวม *.*.*. 
1. ค่าต ั �วเครื�องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ�นสาํหรบัการเปลี�ยนแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านั�น) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที�มอีายุต ั�งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านั�น 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 

9. ค่าทปิ 

อตัรานี� ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี�ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
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2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื�องดื�มที�ส ั �งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํ�าหนกั 

เกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ�น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรอืของมค่ีาที�สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ�นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซ่ีาและการยื�นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูต

งา่ยขึ�น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื�นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพื�อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ�นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านั�น) 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางที�ศึกษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านั�น  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ �ากว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ �ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ยื�นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื�องจากประวตักิารเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซี่าไม่ตํ �ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที�ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  
**กรุณาอา่นเงื�อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ี�ทา่นไดร้บัถอืเป็น 

สญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
เงื�อนไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ที�จะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เงื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย
เหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ 
เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เช่น กรณีที�เมอืงน ั�นมกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางเก็บคา่มัดจําเต็มจํานวนทกุกรณี 
-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคาทวัร ์ 
- กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ 

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออก
ตั�วเครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิ�มเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครั�งนงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที�เกดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามที�ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื�อนไข
สายการบนินั�น ๆ เพื�อจะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิทที�ตา่งประเทศ (ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทตา่งประเทศ) ทั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว หรอืคา่ตั�ว
เครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่กรณีที�ทา่นยื�นวซีา่แลว้  
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หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ
ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

นํ�าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที�
ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั�ง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นสาํคญั…. 
- หลงัจากที�มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทวัรห์รอืทั �งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชาํระโดยตรง
กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมด 
- นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ี�มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ�าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที�
เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นั�น 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั �งสิ�น 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ั �งหมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมด
หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนื�องจากรายการทวัรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานฑตู เพื�อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรื�องวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื�อทา่นไดช้าํระ
เงนิมัดจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครั�ง  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขั �นตอนการยื�นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นั�น ซึ�งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ที�นี� 
 เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯกอ่นทกุครั�งมฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั �งสิ�นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นสาํคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที�เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที�รักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื�มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื�น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื�นชกัชวนผูผ้ื�นใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพื�อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นที�มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื�อความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นที�มเีด็กทารกอายตุํ�ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พื�อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื�น 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นที�ตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื�อทัวร ์เพื�อหาขอ้สรุปร่วมกัน) 
 ทา่นที�จะออกตั�วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื�อขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์�นๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั�วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์�นยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นั�นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ�มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี�ยน - เมื�อทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 



VC CENTER 

 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 
 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั �งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ
ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน
เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูก
ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อีํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ 
ที�รับประกนัในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ
เฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั �งนี�การขอ
สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในคร ั�งนี�” 

 
เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมน ี*** ยื�นวซีา่เดี�ยวแสดงตนที�สถานทตูเยอรมน ี ในทกุกรณ*ี**  
 
ใชเ้วลาทําการอนุมัตวิซีา่นับจากวนัยื�นโดยประมาณ 7 วนั  
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และสาํเนา 1 ชดุในวนัยื�นวี
ซา่หนังสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนังสอืเดนิทางออกมาได ้
 
1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ย
กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยื�นวซีา่
ดว้ย)  
 
2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพื�นที�รูปถา่ย  
จํานวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถ่ายจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั�น หา้มสวมแวน่ตา หรอืเครื�องประดบั ,  
ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติ�กเกอร ์**แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ หาก
จําเป็น** 
 
3. หลกัฐานการทํางาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 
อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญา
เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตนั 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที�กําลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นั�น 
(สถานทตูไมรั่บเอกสารที�เป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่) 
- กรณีที�เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 
 
4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ 
ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  
ยอดเงนิสดุทา้ยที�ลกูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื�น ตอ้งมยีอดเงนิที�ครอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  
*** ไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจํา *** 
• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรุณาถา่ยสาํเนามาทั �ง 2 เลม่ 
• หากในสําเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื�องดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น 
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 
4.2 หากตอ้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื�นในคณะ ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ที�ออกจากทาง
ธนาคารเทา่นั�น ระบชุื�อเจา้ของบญัช ีและบคุคลที�เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุ
ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 



VC CENTER 

 

 
5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสาํเนา 
- ทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรที�
สถานทตูดว้ย 
 
7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย 

 
เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรับเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 

 


