
 

BEST OF BAVARIA TIROL 

 

เมืองมิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน  การมิส  ขึน้ยอดเขา

ซุกสปกเซ อินสบรูค (Innsbruck)  เมืองซาลสบวรก  

เหมืองเกลือเกา เมืองฮัลสแตท ชอปปงจตุรัสมาเรียนพลาตซ 

สนามอลอิันซ อารีนา (Allianz Arena) 
 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง   
วันท่ีแรก กรุงเทพฯ – เมืองมิวนิค (เยอรมัน) 

21.00 น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประต ู2-3 เคานเตอร D สายการบินไทย 

วันทีสอง เมืองมิวนิค (เยอรมัน) – ปราสาทนอยชวานสไตน - เมืองการมิช 

00.50 น. สายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 924 นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมน ี

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ผานการตรวจคนเขาเมืองพรอมรับสัมภาระและดานศุลกากร รถโคชรอรับคณะ พรอม 

บริการน้ําดื่มและอาหารเชาแบบกลองดวยเมนู “ขาวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย” คณะพรอมเดินทางสู 

ปราสาทนอยชวานสไตน ’สรางขึ้นบนยอดเขาลูกนึง ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและ



 

ทะเลสาบดานลาง จุดประสงคของการสรางปราสาทนี้เพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติอันงดงามรอบดาน 
ปกติการสรางปราสาทจะตองมีสวนที่สวยงามเปนบริเวณกวาง มีการสรางบอน้ําพุในสวน แตนอยชวานสไตนไม
จําเปนตองมีสวน เพราะมีธรรมชาติอันนาอัศจรรยรายลอมอยูแลว ไมตองมีน้ําพุเพราะมีน้ําตกทางธรรมชาติอยู
ใกล ๆ ปราสาทนี้สรางขึ้นโดยพระเจาลุดวิกที่ 2’ แหงรัฐบาวาเรีย (มีพระชนมชีพระหวาง 25 สิงหาคม พ.ศ. 
2388 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2429) ในสมัยนั้นเยอรมันยังไมไดรวมกันเปนประเทศอยางในปจจุบัน แควนเล็กๆ
ตางปกครองกันเอง มีกษัตริยของตัวเอง กษัตริยลุดวิกทรงขึ้นครองราชยตั้งแตพระชนมายุเพียง 18 ชันษา เปน
กษัตริยอารมณศิลป สนใจศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกวาจะสนใจปกครองบานเมือง ทรงนิยมสราง
ปราสาท หลงไหลในตํานานพื้นบานเก่ียวกับเทพของเยอรมันและพวกไวกิ้ง และชื่นชอบอุปรากรของริชารด วาก
เนอร (Richard Wagner) เปนชีวิตจิตใจ จนพวกขุนนางทนไมไหว ตั้งขอหาสติวิปลาส แลวปลดพระองคลงจาก
ตําแหนง หลังจากนั้นไมกี่วันก็มีคนพบพระศพจมน้ําตายอยางปริศนา  

  
 
. 
 
 
 
 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บาย จากนั้นนําทาน เดินทางสู เมืองการมิช ตั้งอยูกลางเทือกเขาแอลป เปนเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง เปนที่นิยม
ของนักทองเที่ยวทั้งในฤดูรอนและหนาว เนื่องจากความงดงามของการมิชมีความงามทางธรรมชาติ ซึ่งเปนภูเขา
สูงโอบลอมเมืองไว แลวยังมีทะเลสาบสวยงามอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ MERCURE GARMISH PARTENKIRCHEN หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ีสาม เมืองการมิช - ขึ้นยอดภูเขาหิมะ Zugspitze ยอดเขาสูงที่สุดในเยอรมนี – อินสบรูค (Innsbruck)   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเดินทาง  (Zugspitze) เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป อยูที่เมือง การมิช–พารเทนเคียรเชน 
(Garmisch - Partenkirchen) เมืองที่อยูทางตอนใตสุดของประเทศเยอรมนี ซุกสปตเซเปนยอดเขาที่สูงที่สุดใน
เยอรมนี สูงถึง 2,962 เมตร ชาวเยอรมันและนักทองเท่ียวนิยมที่จะขึ้นไปเลนสกีในฤดูหนาวหรือชมทิวทัศนชนิด 
360 องศาในฤดูรอน สามารถมองเห็นภูมิประเทศไดถึง 4 ประเทศ คือ ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด อิตาลี และ
เยอรมนี และทิวทัศนสวยงามของทะเลสาบไอบ (Eibsee) ที่มีสีน้ําเงินเขมสุดสวย นอกจากนี้ยังไดชมนิทรรศการ
เก่ียวกับการ พิชิตยอดเขานี้ไดสําเร็จตั้งแต 185 ปกอน รวมทั้งอิ่มอรอย    
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

 จากนั้นนําทาน เดินทางสู INNSBRUCK เมืองสวยในออมกอดของเทือกเขาแอลป อินสบรูค (Innsbruck)  เปน
เมืองเมืองหลวงของรัฐ Tyrol ตั้งอยูที่ราบลุมอิน (Inn Valley) โดยมีแมน้ําอินไหลผาน และถูกโอบลอมดวยเทือกเขา
แอลป คําวา bruck  มีรากศัพทมาจากภาษาเยอรมันแปลวา “bridge” Innsbruck=Bridge over the Inn ตัว
เมืองมีประวัตศิาสตรยาวนาน และมีทศันียภาพที่สวยงามจากเทือกเขาแอลปที่โอบลอมอยูจนไดรับการขนานนาม
วา Capital of Alps นอกจากนี้ยังเปนสถานที่จัดการแขงขัน Winter Youth Olympic แหงแรกดวย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ  ALPHOTEL HOTEL INNSBRUCK หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ีสี ่ อินสบรูค (Innsbruck)  - เมืองซาลสบวรก (ชมเหมืองเกลือ) - เมืองฮัลสแตท  

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

08.00 น. นําทานเท่ียวชมเมืองซาลสบวรก เมืองท่ีมีชื่อเสียงจากการใชสถานที่ตาง ๆ ของเมืองในการถายทําภาพยนตรชื่อ

กองโลก “เดอะ  ซาวดออฟมิวสิค” เมืองท่ีแสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเปนฉากสวย บานเกิดของคีต
กวีเอกโมสารต เมืองอนุรักษที่ตั้งอยูสองฝงของแมน้ําซาลซา ชมสวนมิรา
เบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแตงพันธุไมหลากหลายสีสัน ขามฝงสูเมือง
เกาที่มีปราสาทโฮเฮนซาลสบวรกต้ังเดนตระหงานอยูบนเนินเขา  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเรียบรอย จากนั้นเดินทางสูบริเวณ น้ําทานเขา

ชม  เหมื องเกลื อเก า  ที่ ส รางมาตั้ งแต  ค .ศ .1517 ป จจุบั น เป ด ให
นักทองเท่ียวไดเขาชมภายในที ่ยังคงรักษาสภาพเดิมไวทุกประการ ดวยการ
นั่งรถไฟฟาและสวมชุดชาวเหมืองแบบดั้งเดิม เดินทาง ไปในเสนทางใตดินลอดอุโมงคยาว 700 เมตร ไปยังถ้ํา
เกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใตภูเขา พรอมดวยแสง และบรรยากาศราวกับอยูในชวง เวลาของ 500 ปกอน 
หลังจากนั้นเปนเวลาอิสระให เดินเลนชมเมือง 

 

 

 

 

 
  
 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฮัลสแตท (Hallstatt) เปนเมืองแรกๆ ในประวัติศาสตรที่เปนแหลงของเหมืองเกลือ ซึ่งในยุค

เหล็กและยุคกลาง เกลือถือเปนสินคาที่มีคามาก ผานชมทิวทัศนที่แสนงดงามและขุนเขาตลอดสองขางทาง เมือง
ฮัลสแตทเปนเมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก สัมผัสความมหัศจรรย ภาพของหมูบานที่มี
องคประกอบของเทือกเขาอยูดานหลังเสมือนราวกับภาพวาด ทําใหเมืองนี้ไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกที่
เกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ป ชวงท่ีเจริญรุงเรืองท่ีสุดในอดีตประมาณป 800-400 ปกอนคริสตกาลและ
ยังมีทิวทัศนท่ีสวยงามเปนที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

19.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HOTEL HERITAGE HOTEL HALLSTATT หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

หมายเหตุ : ในกรณีที่โรงแรม HERITAGE เต็ม ทําใหไมสามารถเขาพักได ทางทัวรขออนญุาตเิปลี่ยนแปลงนําทาน

มาเขาพักที่เมืองเซนวูฟกังแทน เพราะวาที่เมืองฮัลสแตทมีโรงแรม 4 ดาวคอนขางนอยมาก 
วันท่ีหา เมืองฮัลสแตท (Hallstatt) - เมืองมิวนิค (Munich) - ชอปปง จัตุรัสมาเรียนพลาตซ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเที่ยวชม เมืองมิวนิค (Munich) ที่มีความหลากหลายดวยสถาปตยกรรมที่แตกตาง เมืองหลวงแหงแควน
บาวาเรียแหงนี้ เคยตกอยูภายใตการปกครองของราชวงศวิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองใหมีความสําคัญที่สุดทาง
ตอนใตของเยอรมน ีเปนแหลงผลิตเบียร ศูนยกลางการผลิตรถยนต BMW ผานชม สนามกีฬาโอลิมปค บันทึกภาพ
รอบนอกของ พระราชวังนิมเฟนเบิรก (The Nymphenburg Palace) หรือพระราชวังฤดูรอน เท่ียวชมสิ่งปลูกสราง

ใน เขตเมืองเกา (Old Town) อาทิ โบสถที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ยานมหาวิทยาลัยเกาแก, หอสมุดแหงชาติ, 
โรงละครโอเปรา, เรสซิเดนท 

 
 
 
 
 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นอิสระใหทานไดชอปปง จัตุรัสมาเรียนพลาตซ (Marienplatz) / ถนนแมกซิมิเลียน (Maximilian Strasse) 

สรางขึ้นในศตวรรษที่ 19 ไดชื่อวาเปนถนนที่สวยอีกแหงหนึ่งของเมืองนี้ เปนที่ตั้งรานขายของแบรนดเนมราคาแพง 
และเปนที่ต้ังของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักทองเท่ียวที่มาเดินเลนบนถนนสายนี้ อาจไดกระทบไหลดาราหรือมหา
เศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเกา นักทองเท่ียวพลาดไมไดที่จะ ชมตุกตาเตนรํา ที่ประดับอยูบน
อาคารเทศบาลเมืองเกา ในเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวัน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ดวยเมนูพิเศษ ขาหมูทอดเยอรมัน พรอมดื่มเบียรสด ณ โรงเบียร 

       
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ NH MUNICH HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

วันท่ีหก มิวนิค–สนามอลิอันซ อารีนา (Allianz Arena)–เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานแวะถายภาพสนามฟุตบอลขนาดยักษ สนามอลิอันซ อารีนา (Allianz Arena) ชื่อเลนวาเรือยาง ตั้งอยูทาง
ทิศเหนือของเมืองมิวนิค เริ่มกอสรางตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 แลวเสร็จสมบูรณเปดใชงานเม่ือวันที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 รวมมูลคาการกอสรางทั้งหมด 340 ลานยูโร หรือราว 13,000 ลานบาทไทย ปจจุบันทีม
ที่ใชสนามไดแก สโมสรฟุตบอลบาเยิรนมิวนิค และเทเอาเฟา 1860 มิวนิค (**หมายเหตุ สนามฟุตบอลอลิอันซ 

อารีนา จะงดใหบริการในวันที่มกีารแขงขัน**)  
 



 

 
 
 
  
 
จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินมิวนิค เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาใหทานไดทํา Tax Refund  
14.25 น. สายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 925 นําทานเดินทางสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

วันท่ีเจ็ด  กรุงเทพฯ 

06.05 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

.................................................................................. 
 
 
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา โดยจะคํานึงถึง

ผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ) 
 

กําหนดวันเดินทาง 

05 – 11  ต.ค. 61 12 – 18  ต.ค. 61 19 – 25 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 – 01 พ.ย. 
02 พ.ย. – 08 พย 61  09 พย 61 – 14 พย 61 15 พย 61 – 20 พย. 61  21 พย. 61 – 26 พย. 61 

27 พย. 61– 03 ธค. 61 04 ธค – 10 ธค. 61 11 ธค. – 17 ธค. 61 17 ธค. – 24 ธค 61 
25 ธค – 31 ธค. 61 01 มค. 62 – 07 มค. 62 08 มค. – 14 มค. 62 15 มค. – 21 มค. 62 

คาทัวรตอทาน :เดินทางเดือนตุลาคม  2561 – มกราคม 2562  

 ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน)          ท า น ล ะ 

76,900 บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน มีเตียง        ทานละ 69,900 บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ  2 ทาน มีเตียง        ท า น ล ะ  65,900 
บาท 

 เด็กอายุ 5-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง        ท า น ล ะ 

57,900 บาท 

 เด็กอายุ 2-4ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง       ท า น ล ะ  38,900 
บาท 

 ในกรณีทานเดินทางคนเดียว หองพักเด่ียวเพิ่ม      ท า น ล ะ   10,900 
บาท 

**ในกรณีทานไมใชตั๋วเครื่องบิน คืนคาตั๋วเครื่องบิน/ ผูใหญทานละ 30,000 บาท** 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มีการไฮไลทสีเหลืองจะตองบวกเพิม่อีกสเตปละ 3,000 บาท 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มีการไฮไลทสีฟเทศกสลปใหมจะตองบวกเพิ่มอีกสเตปละ 5,000 บาท 

คาทัวรรวม:  

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงแลว 

 คาพาหนะทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 



 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ใหทานไดเลิศรสในแตละประเทศ 

 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน 

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน 

 คาประกันการเดินทางทองเที่ยว  

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 
กิโลกรัม  

 คาทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง 

 บริการน้ําดื่มทานละ 1 ขวดและอาหารเชาแบบกลอง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง 
คาทัวรไมรวม: 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3 % 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก คาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให คาใชจายอื่นๆ ตามที่ระบุไวในรายการ ยกเวนจะตกลง
กันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียวทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

 คาภาษีน้ํามันตั๋วเครื่องบินโดยสาร ณ วันที่มีการขึ้นภาษีหลังจากที่มีการทําราคา 
 คาทิปหัวหนาทัวร (Tour Leader) :ผูคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเปนในเรื่องทิปสําหรับหัวหนา

ทัวรเปนเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเปนที่ประทับใจของทาน 
วิธีการจอง : 

 กรุณาชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระสวนที่เหลืออยางนอย20 วันกอนเดินทาง  
หรือในกรณีสายการบินใหออกตั๋วกอนกําหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนากอนจะมีการเรียกเก็บเงิน 

เง่ือนไขการยกเลิก: 

 ยกเลิกหลังการจอง หักคามัดจํา 1,000 บาท (คาบริการของพนักงาน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน หักคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

 ในกรณีออกต๋ัวเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแลว ทางบริษัทฯ จะคิดคาบริการตามจริง 
โปรดทราบ: 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยท่ีจะแจงใหผูเดินทางทราบอยาง
นอย 15 วัน กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, 
การนัดหยุดงาน, การประทวง, ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงและจะ
รักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือการเขา
ออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
เอกสารในการยื่นวีซา ใชเวลาประมาณ 15 วันทําการ 

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
ประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่นหรือไม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 



 

 รูปถายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื้นหลังตองเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา)และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไม
เกิน 6 เดือนและไมเคยใชขอวีซาประเทศอื่นๆ มากอน 

 สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรือ
หยา/สําเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ)  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทหรือสังกัดที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเท่ียว  

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบจดทะเบียนการคา, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว
ไมเกิน 6 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษี และสําเนาหลักฐานการเงินของบริษัทยอนหลัง 6 เดือน 

 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยฉบับจริง (กรุณานํามาดวยในวันที่มาขอวีซา) 

 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย เปนภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไมรับบัญชีกระแส
รายวัน*** 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยบัญชีสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือนอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของ
เงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือ
รับรองคาใชจายเปนภาษาอังกฤษในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว 
ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเปนภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางาน
ของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง  

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ทานใดทานหนึ่ง” จะตองมีหนังสือยินยอมจากที่วา
การอําเภอหรือเขต โดยท่ีบิดาหรือมารดา ตองไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบตุรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได 
ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยาง
ถูกตอง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ใครขอความรวมมือทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และกรุณา
แตงกายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจาหนาที่บริษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารเพิ่มเติมดังกลาวเชนกัน 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธ
วีซาทางสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหม ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 สถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็
ตาม ทานไมสามารถเรียกรองขอคืนคาธรรมเนียมวีซาได 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับพิจารณาวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต เพื่อทําการ
ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
 

 


