
 

 

 

 

 

 

           



 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ  

21.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที่ 3-4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย (TG)  
โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษิทั ฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

วนัที่สองของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – มิวนิค – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์ – อนิบรูคส ์
00.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG924 
06.45 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ถงึสนามบนิ เมอืงมวินิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้เป็นเมอืงที่มี

บรรยากาศรื่นรมย ์เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทาง วฒันธรรมของภูมภิาค 
และเป็นเจา้ของพพิธิภณัฑท์ี่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง...หลงัผ่านพธิีการตราวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นฮลัสตทั (HALLSTATT) (207 กม.) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวยที่มอีายุเก่าแก่กว่า 
4,500 ปี ..หมู่บา้นเลก็ๆ ริมทะเลสาบที่มปีระชากรอาศยัอยู่ไม่ถงึพนั
คนมฉีากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนในเมอืงนี้ต ัง้อยูบ่นเนื้อที่แคบๆ 
ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงตอ้งสรา้งลดหล ัน่เป็นช ัน้ๆ ตาม
แนวเขาเหมอืนกบัสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาต ัง้สูงชนัเหนอืผนืน า้จึงไม่
มทีี่ราบพอที่จะสรา้งถนนใหร้ถวิง่ได ้มแีต่ทางเดนิแคบๆ ผ่านหนา้
บา้นที่เรียงซอ้นกนัเป็นช ัน้ๆ ขึ้นไปตามไหลเ่ขาเท่าน ัน้ ดนิแดนแถบนี้
พบร่องรอยผูค้นที่อาศยัมานานตัง้แต่ยุคก่อนประวตัิศาสตรร์าวหา้พนัปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหลง่เกลอื
ขนาดใหญ่ ยุคเหลก็ช่วงแรกในทวปียุโรปในราวปี 800-400 ก่อนครสิตกาล 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลบรก์ (SALZBURG) (72 กม.) ประเทศออสเตรีย เพือ่เดนิเลน่ในเมอืงเก่าที่มเีอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของเมอืงที่ไม่ซ  า้แบบเมอืงใดในโลก ...ชมสวนมริาเบล ที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด และเป็นฉากที่
สวยงามอีกฉากหนึ่ง ในภาพยนตรเ์รื่อง เดอะ ซาวนด ์ออฟ มวิสคิ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอินบรูคส ์(INNSBRUCK) ประเทศ

ออสเตรีย (187 กม.) เมอืงเลก็ๆ ริมแม่น า้อินน ์อยูท่่ามกลาง
เทอืกเขาแอลป์ที่โอบลอ้มรอบตวัเมอืงเป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทโีรล 
เจา้ของดนิแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่ทางตะวนัตกในประเทศ
ออสเตรียเป็นเมอืงขนาดเลก็ริมแม่น า้อินนถ์กูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขา
แอลป์ .... 
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลกัของเมอืงอินบรูคส ์เชื่อมระหว่างเขตเมอืงเก่ากบัย่านชอ้ปป้ิง
สมยัใหม่ ตรงกลางถนนเป็นทีต่ ัง้ของเสาอนันาซอยแล (เสานกับุญแอนน)์ ซึ่งต ัง้ขึ้นเพือ่ร าลกึถงึการถอนกองก าลงั
ทหารบาวาเรียออกไปจากเมอืง ..น าท่านสู่ย่านเมอืงเก่าที่ยงัคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอย่างด ี
อาคารบา้นเรือนที่มอีารค์เดคช ัน้ลา่งและมมีขุยื่นออกมาที่ช ัน้บน แสดงใหเ้หน็ถงึสถาปตัยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย
และเรอเนสซองส ์  น าท่านชมหลงัคาทองค า (GOLDEN ROOF) ที่สรา้งในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดแิมก็ซมิิ



 

เลีย่นที่ 1 หลงัคามงุดว้ยแผ่นทองแดงเคลอืบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมอืง โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อด
เลอร ์ซึ่งเคยใชใ้นการตอ้นรบัเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลช ัน้สูงจากต่างแดนหลายทา่น  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั RAMADA INNSBRUCK TIVOLI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง        อนิบรูคส ์– ลูเซิรน์ – ซูรคิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERN) (308 กม.) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงพกัตากอากาศที่มนีกัท่องเทีย่ว
มากที่สุดในสวสิฯ แต่ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี  

เที่ยง  *.*.*. อิสระการรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่ทีจ่ะไดม้เีวลาในการชอ้ปป้ิงอย่างเต็มที่ *.*.*. 
บ่าย  ..ชมเมอืงลูเซริน์ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมอืง

เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึ่งท  างานเป็นทหารรกัษา
พระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 16 แห่งฝร ัง่เศส น าท่าน
เดนิขา้มสะพานไม ้ที่มชีื่อเสยีงที่สุดของลูเซริน์ 
(KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไมท้ี่มหีลงัคา
คลุมตลอดทอดตวัขา้มแม่น า้ “รุซซ”์ (REUSS) อายุ
เก่าแก่กว่า 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณข์องสวสิ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้น าของสวสิ

ตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาช ัน้น า ชอ็คโกแลต มดีพบัวคิทอเรีย นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูริค (ZURICH) (52 กม.) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงศูนยก์ลางทางการคา้ 

การเงนิ และการธนาคารที่ส  าคญัและใหญ่ที่สุดของสวติเซอรแ์ลนด ์
ที่พกั PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง         มิวนิค – ซาฟเฮา้เซ่น – ททิเิซ่ – ฟสุเซ่น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาฟเฮา้เซ่น (SCHAFFHAUSEN) (52 กม.)...อิสระถ่ายรูปกบัความสวยงามของน า้ตกไรน ์
(RHEINFALL) ไดเ้วลาอนัสมควร 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงททิเิซ่ (TITISEE) ประเทศเยอรมนี (69 กม.)...เมอืงตากอากาศขนาดเลก็โอบลอ้มดว้ย
ขนุเขาต ัง้อยู่ในเขตของป่าด า (BLACK FOREST) ที่ปกคลุมไปดว้ยป่าสนยนืตน้นบัหมื่นไร่ของประเทศเยอรมนี 
จุดเด่นของที่นี่ คือ ทะเลสาบททิเิซ่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัที่ติดอนัดบัความสวยงามในยุโรป...  
น าท่านผ่านชมป่าด า หรือ ชวาสวาลด ์(SCHWARZWALD) ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั 
เป็นพื้นที่ที่เต็มไปดว้ยภูเขาที่เรียกว่าป่าด  า เพราะมตีน้สนสเีขยีวเขม้ขึ้นอยู่ตามเทอืกเขาหนาแน่นดูคลา้ยสดี  า และ 
เป็นป่าสนขนาดใหญ่ที่ขึ้นกนัหนาทบึเป็นแนวเขาสุดลูกหูลูกตา โดยป่าแห่งนี้ต ัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ประเทศเยอรมนี มพีรมแดนติดกบัประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละดว้ยความใหญ่โตบวกกบัความลกึลบันี่เองทีท่  าให ้
ไดร้บัการขนานนามว่า ป่าด  า (BLACK FOREST) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 



 

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟสุเซ่น (FUSSEN) (240 กม.) ประเทศเยอรมนี เป็นเมอืงเก่ามาต ัง้แต่คร ัง้จกัรวรรดโิรมนั 
และเป็นที่ต ัง้ของปราสาทของกษตัริยบ์าวาเรียและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ถอืเป็นเมอืงโรแมนตกิ ... 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั EURO PARK หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หา้ของการเดินทาง        ฟสุเซ่น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มิวนิค 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่าเดนิทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 
กิโลเมตร) เมอืงเลก็ๆ ที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย 
..น าท่านเดนิทาง..ขึ้นชมความงามดา้นหนา้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์
(NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กิโลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..  
หมายเหตุ : (ทางปราสาทมบีริการรถมา้ท ัง้ไปและกลบั หากท่านในสนใจกรุณาติดต่อ
หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 10 ยูโร แต่อาจจะใชร้ะยะเวลาในการขึ้นและลงนานกว่าปกติ) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) 

ประเทศเยอรมนี …..จากนัน้น าท่านชมอาคารบา้นเรอืนที่เก่าแก่สวยงาม
จากยุคสมยัอนัรุ่งเรืองของราชวงศ ์WITTELSBACH บริเวณจตัุรสัมา
เรียนพลาตซ ์(MARIENPLATZ) ซึ่งถอืเป็นหวัใจของเขตเมอืงเก่าและ
เป็นที่ที่ดทีี่สุดส าหรบัการเริ่มชมเมอืง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปจัจุบนัเป็นศูนยก์ลางการจดังานส าคญัทาง
วฒันธรรมต่างๆ ซึ่งมสีิ่งที่น่าชมมากมาย 

ค า่  *.*.*. อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่ *.*.*. 
ที่พกั  HOLIDAY INN EXPRESS MUNICH CITY WEST หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หกของการเดินทาง          มิวนิค – กรุงเทพ ฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
13.35 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG925 
 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง          กรุงเทพ ฯ 
06.1 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

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

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 
ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 
 



 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสรมิ 

 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

26 พ.ย.- 2 ธ.ค. 39,900.- 8,500.- 
 
อตัราน้ีรวม 
1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class) ไป-กลบัตามกรุป๊เท่าน ัน้  
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิ

ประเทศทีม่อีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทั
จะค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

5. ค่าอาหารทีร่ะบตุามรายการ 
6. ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัร ์
7. ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกนิ 1,750,000 บาท เง ือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาล

ส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉกุเฉินและการ
เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่าน ัน้) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนยีมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ,ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 
5. ค่าทปิคนขบัรถยุโรป ท่านละ 30 ยูโร 
6. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนยีม ท่านละ 15 ยูโร 
7. ค่าวซี่าเช็งเกน้ ท่านละ 3,000.- บาท 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิเตม็ราคาทวัร ์
ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป ... 



 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

• กรณุาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเต็มจ านวน 

• กรณียกเลกิการเดนิทาง (ทกุกรณี) เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  
 

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที่เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รกัเกียจของคนส่วนใหญ่ 
เช่น ไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่ 
เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร ์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มคีรรภเ์กิน 4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรอง
แพทย)์  
- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หา
ขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 
- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)  
- ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสทิธท์ี่จะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถกู ปฏเิสธ
การเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
- ท่านที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั การ
เดนิทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้ 
- ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. 
หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคณุทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี้ ” 
 

 
 
 



 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า  **ลูกค้าโชว์ตัวทุกโปรแกรม** 
- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไป

ต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านที่มีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความ
กรุณา แนบมาดว้ย เพื่ออา้งอิงกับทางสถานทูต) 

- รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเทา่น้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพที่
คมชัดหา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแตง่ภาพจาก
คอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน) ขนาด 35mm*45mm น้ิว 2 รูป (ทาง
สถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง) 

- ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

- ส าเนาใบสูติบัตรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี  

- ส าเนาทะเบียนสมรส  

- ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

- ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุล (ถา้มี)  

- หลกัฐานการเงิน  โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่าน้ัน พรอ้มส าเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตวัยอ้นหลัง 
6 เดือน พรอ้มหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชี
เงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 
กรณีเป็นพนักงาน 

• จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน และช่วงเวลาท่ีอนุมัติใหล้าหยุด  

พรอ้มประทบัตราของบริษทั 

กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ  

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร เกษียณอายุราชการ 
ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 
พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 
เดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา 
หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา 
จะตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ่้าย
ใหก้บับุตรกบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัร
ประชาชน ของบิดาและมารดา) และบิดาหรือมารดจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที่รบัยื่นวีซ่า 

กรณีเป็นแม่บา้น  



 

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของ
สามีก็ได ้ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ่้ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ 

พรอ้มกับเขยีนช่ือ-นามสกุล วนัเดอืนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีดว้ยกัน) 

 

ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจ า 
ทางบริษทัจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านท่ีต้องกรอกให้ครบท้ังหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 
(ส าคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / เลขท่ีบัตรประชาชน 
 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขท่ี / วันท่ีออก / วันท่ีหมดอายุ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีปี่ /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานที่เกดิ(จังหวัดที่เกดิ) 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและท่ีอยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน / วันเร่ิมงาน /  
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
*กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ บิดานามสกลุ(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานท่ีเกดิ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
*กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานท่ีเกดิ 
............................................................................................................................................................................................................................ 


