
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรัสเซล จตัรุสักรองปลาซ แฟรงคเฟรต มหาวหิาร

โคโลญจน กอลมาร สตราบรูก  

ลูเซริน สะพานไมชาเปล ทองเทีย่วเมอืงซูค  

พเิศษ  ลองเรอืทะเลสาบทติเิซ และ เขตปาดาํ Black 

Forest 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ             

(ไทย) 

22.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

ประต ู9 แถว T        สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาทีใ่หการตอนรับพรอมอํานวย

ความสะดวก 

วนัทีส่อง ดไูบ-บรสัเซล-จตัรุสักรองปลาซ-เมเนเกนพสิ-อาเคน                         

 (เบลเยีย่ม-เยอรมนั) 

01.35 น.ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เที่ยวบินที ่EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น.     ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง   

08.20 น. เดินทางสูเมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 

183  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.25 น. ถึงสนามบินเมืองบรสัเซล ประเทศเบลเยี่ยม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

แลว เดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลส

เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑกลางแจง อาคารบานเรือนไดรับการอนุรักษไวจากรัฐบาล 

นําทานสู จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป 

ไดรับการยกยองจากนักทองเที่ยวทั่วโลก หรือแมแตอารคดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดา

ของกษัตริยฟลิปที่ 2 แหงสเปน, วิคเตอร ฮูโก และชารลส โบเดอแลร สองนักเขียนชื่อ

ดังยังกลาวถึง นําทานไปชม รูปปนแมนเนเกนพิส รูปปนเจาหนูนอยที่โดงดัง อิสระให

ทานเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อสินคาของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อค

โกแลตกวา 172,000 ตันตอป และมีรานขายช็อคโกแลต กวา 2,000 ราน, ผาปก

ลูกไม หรือลิ้มลองวาฟเฟลของอรอยที่หาชิมไดไมยาก                 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก  ณ Leonardo 

Hotel Aachen หรือเทียบเทา 

วนัทีส่าม โคโลญจน-มหาวหิารโคโลญจน-แฟรงกเฟรติ-จตัรุสัโรเมอร               

(เยอรมนั) 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน 

(Cologne) เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสราง

โดยชาวโรมัน และเปนเมืองใหญอันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี นําทานชมเมือง

โคโลญจน ถายรูปดานหนามหาวิหารโคโลญจน หรือ เคิลนโดม เปนโบสถศาสนา

คริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงเมืองโคโลญจนประเทศเยอรมนี ใช

เวลาสรางถึง 600 ปโดยเริ่มกอสรางตั้งแตป ค.ศ. 1248 และสิ้นสุดลงที่ป ค.ศ. 1880 



 

เพ่ืออุทิศใหแกนักบุญปเตอรและพระแมมารี และมีโกศทองของกษัตริยทั้งสามถูกเก็บ

ไวในตัววิหารดวย นอกจากนี้ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ

ยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.1993 อีกดวย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเดิน เดินทางสูเมืองแฟรงกเฟริต (Frankfurt) 

ตั้งอยูริมฝงแมน้ําไมล เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปจจุบัน

แฟรงกเฟรตเปนศูนยกลางทางการเงินของยุโรปที่ใหญเปนอันดับ 2 รองจาก

ลอนดอน หลังจากนั้นนําเที่ยว ชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแก

ที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวา

การเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร อิสระใหทานไดช็อปปง

สินคายานใจกลางเมือง  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Tryp By Wyndham 

Frankfurt หรือเทียบเทา 

วนัทีส่ี ่ ไฮเดลเบริก-ยานเขตเมอืงเกา-จตัรุสัเกลแบร-มหาวหิารแหงสตราสบรูก                     

(เยอรมนั-ฝรัง่เศส) 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  นําทานเดินทางสูเมือง ไฮเดลเบิรก 

เมืองเกาแกตั้งแตยุคกลางที่ตั้ งอยูทางตอนใตของเมืองแฟรงคเฟรต ผานชม 

ปราสาทไฮเดลเบิรก ปราสาทหลังใหญที่ดูโออานาเกรงขามตั้งเดนเปนสงาอยูบนเนิน

เขาสูง ทําหนาที่เสมือนปอมปราการผูปกปองชาวเมืองใหอยูรอดปลอดภัย นําทาน

เที่ยวชม ตัวเมืองเกาไฮเดลเบิรก ริมฝงแมน้ําเนคคารที่ไหลผานตัวเมืองอีกดวย  

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองสต

ราสบูรก (Strasbourg) เมืองมรดกโลกดานมนุษยชาติขององคการยูเนสโก เปนเมือง

หลวงแหงแควนอัลซาส (Alsace) แหงฝรั่งเศส เปนเมืองที่เรียกไดวา มี 2 วัฒนธรรม

คือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยูภายใตการปกครองของ 2 ประเทศนี้

สลับกันไปมา สตราสบูรกเปนเมืองใหญมีสถาปตยกรรมสมัยโบราณเปนรองรอย

ประวัติศาสตรใหชาวเมอืงปจจุบันไดชืน่ชม นําทานชม จัตุรสัเกลแบร จัตุรัสที่มีขนาดที่

ใหญที่สุดซึ่งตั้งอยูบริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก โดยภายในจัตุรัสยังเปนที่ตั้ง

ของ รูปปนช็อง แบบติสต เกลแบร ผูที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องสงครามการปฏิวัติของ

ประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้แลวภายในจัตุรัสยังเปนที่ตั้งของ นําทานถายรูปมหาวิหาร

แหงสตราสบูรก มหาวิหารประจําเมืองสตราสบูรก คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มี

ความสูงอยูที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสรางขึ้นระหวางป 1176 ถึง 1439 ที่สรางดวยหินทราย

สีชมพูดูงามระหงโดดเดนเห็นแตไกลและถือวาเปนอาคารโบสถที่สูงที่สุดในประเทศ

ฝรั่งเศส  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือ

เทียบเทา  



 

วนัทีห่า กอลมาร-เมอืงเกากอลมาร-BLACK FOREST-ลองเรอืทะเลสาบทติเิซ             

(ฝรัง่เศส-เยอรมนั) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ภัตตาคาร เดินทางสูเมืองกอลมาร 

(COLMAR) เมืองศูนยกลางการทองเที่ยวอันดับสองของแควนอัลซาซ (ALSACE) 

เปนเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปตยกรรมไวไดอยางมาก นําทานชมเขตเมืองเกา

กอลมาร (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 

ตั้งอยู ซึ่งบางหลังเปนอาคารสไตลเรอเนซองสอันงดงาม เปนยานที่มีฉายาวา “เวนิ

สนอย” (LITTLE VENICE) ยานที่ไดชื่อมาจากลักษณะของบานเรือนที่ตั้งอยูบนสอง

ฝงคลอง ตั้งอยูติดกับแมน้ําโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบานไมแบบเกาแกสไตล

เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู เมืองทิติเซ พรอมกับ ลองเรือ

ชมความงามของทะเลสาบทิติเซ บรรยากาศปาสนขนาดใหญที่ขึ้นกันหนาทึบเปน

แนวเขาสุดลูกหูลูกตา และเปนแหลงชมใบไมเปลี่ยนสีที่งดงามราวกับภาพวาด โดยปา

แหงนี้ตั้งอยูทางดานตะวันตกเฉียงใตของประเทศเยอรมนี มีพรมแดนติดกับประเทศ

สวิตเซอรแลนด และดวยความใหญโตหนาแนนของปาสนที่มองในระยะไกลเห็นเปน

พื้นที่สีดําบวกกับความลึกลับนี่เองที่ทําใหไดรับการขนานนามวา "ปาดํา" Black 

Forest อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกมากมาย โดยเฉพาะนาฬิกากุกกรูที่มี

ตนกําเนิดในแถบปาดํานี ้

ค่าํ  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Wyndham Garden 

Donaueschingen หรอืเทยีบเทา 

วนัทีห่ก ลเูซริน-สะพานไมชาเปล-รปูแกะสลกัสงิโตบนหนาผาหนิ-เมืองซคู-สนามบนิ     

(เยอรมนั-สวสิฯ) 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูเมืองลูเซิรน อดีตหัว

เมืองโบราณของสวิสเซอรแลนด  เปนดินแดนที่ไดรับสมญานามวา หลังคาแหงทวีป

ยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขา

แอลปแลว ก็ยังมีภูเขาใหญนอยสลับกับปาไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขา 

สลับแซมดวย  ดงดอกไมปาและทุงหญาอันเขียวชอุม นําทานชมและแวะถายรูปกับ 

สะพานไมชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งขามแมน้ํารอยซ เปนสะพาน

ไมที่เกาแก ที่สุดในโลก มีอายุหลายรอยป เปนสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลู

เซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เปนสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อม

ตอไปยังปอมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราว

ประวัติความเปนมาของประเทศสวิตเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ป 

แตนาเสียดายที่ปจจุบันสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเสียหายไปมาก ตองบูรณะสรางขึ้นใหม



 

เกือบหมด นําทานชมรูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลาง

เมืองที่หัวของสิงโตจะมีโลห ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณของสวิตเซอรแลนดอยู อนุสาวรีย

รูปสิงโตแหงนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ป 

ตั้งแต ค.ศ. 1819-1821 โดยสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกทหารสวิสฯ ในดานความกลา

หาญ ซื่อสัตย จงรักภักดี ที่ เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวางการตอสูปองกัน

พระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระเจาหลุยสที่ 16 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซกู เคยเปนเขต

ปกครองที่มีรายได เฉลี่ยนอยที่สุดแตปจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศ

สวิตเซอรแลนด มีเขตเมืองเกาที่กตั้งมาตั้งแตศตวรรษที่13 อาคารบานเรือนยังคง

สภาพดั้งเดิมไวอยางสวยงามอีกท้ังยังเปนเมืองที่มวีิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของ

ประเทศ ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินเมืองซูริค 

22.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน 

เที่ยวบินที่ EK 86   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

วนัทีเ่จด็       ดไูบ – กรงุเทพ                                                                                       

(ยเูออ ี– ไทย) 

 

06.25 น.  เดินทางถึงเมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส แวะเปลีย่นเครื่อง  

09.40 น.   ออกเดินทางสูสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบิน เอมเิรตส แอรไลน เทีย่วบนิที ่

EK 372          (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพพรอมความประทับใจ  

                

 
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมกีาร

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถ

คาดการณลวงหนา 

อตัราคาบรกิาร  

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคา เดก็  

อายตุ่าํกวา 12 

ป 

(ไมใชเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

กนัยายน 
12-18 ก.ย. 61 

26 ก.ย. – 2 ต.ค. 61 

40,900 38,900 8,000 

ตลุาคม 
10-16 ต.ค. 61 

17-23 ต.ค. 61 
40,900 38,900 8,000 



 

 

 

กรณุาอานรายละเอยีดโปรแกรมทวัรและรายละเอยีดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทานทาํการซือ้งโปรแกรมทวัรแลวทางบรษิทัถอืวาทาน 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตางๆของบรษิทั 

 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทาง

ไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยายเมือง

เขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา พักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดง

สินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม

รวมคาทิป) 

อตัราคาบรกิารนีไ้มรวม 

 คาภาษมีลูคาเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3% กรณตีองการใบเสรจ็ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาท ิคาโทรศัพท คาซกัรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก 

พนักงานยกกระเปา 

 คาธรรมเนยีมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 3,500 / ทาน ทางสถานทตูจะไมคนืเงนิคาธรรมเนยีม

ทกุกรณ ี

 คาทปิคนขบัรถทองถิน่  (2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร) 

 คาทปิหวัหนาทวัรไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมชําระคาวีซา สําเนา

หนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ 



 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพ่ือมายื่นวี

ซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสาร

โดยมิแจงเจาหนาทีท่ราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําท้ังหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวร

ทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่

เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน 

เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง

บริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร 

เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง  เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 

หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุก

กรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ

ชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มี

คุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด  เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหา

ดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินและอํานาจใน

การใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศ

เย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE  ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED 

ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

 



 

เอกสารในการขอยืน่วซีาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ 

ผูเดนิทางตองมาสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6เดือน กอนวันหมดอายุ  หากมี

พาสปอรตเลมเกาที่เคยมีวีซาในกลุมเชงเกนควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอ

การอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 1.52 นิ้ว(แบบหนาใหญ) จํานวน 2ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมี

อายุไมเกิน 6เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ /สําเนาทะเบียน

สมรส (ถามี) /สําเนาสูต-ิบัตร (ในกรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 

4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุ

ตําแหนง, อัตราเงินเดือน 

ในปจจุบนั, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไป

ยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3

เดือน (90 วัน)พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ

ยอนหลัง6เดือน 

6. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย 6 เดือน(นับจากวันปจจุบัน) หากมียอดเดือน

กระโดด ตองขอ Statement  ยอนหลัง 6เดือนจากธนาคาร อัพเดท15 วันกอนยืน่วซีา

ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6หลักเพ่ือแสดง

ใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและ

สามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา **สถานฑูตไมรับ

พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

6.1ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน 

พอ แม พี่นอง ที่สามารถสืบความสัมพันธได หรือ สามีภรรยา เทานั้น) เอกสารทีตอง



 

ใชเพ่ิมเติม คือ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี 

(บุคคลที่ออกคาใชจาย) และระบุบชื่อผูเดินทาง ตองสะกดชื่อ– นามสกุล ใหตรงตาม

หนาพาสปอรต เปนฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารตองอัพเดทจากธนาคาร 15 วันกอนยื่น

วีซา 

6.2 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทาง

ทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ  

1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ

คาใชจายและการกลับ มาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่

จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

7. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเปน

ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทาน้ัน 

8. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทํา

จดหมายยินยอมโดยที่บิดามารดาและบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการ

อนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขตโดยมี

นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการ

อยางถูกตองและตองมาแสดงตัวพรอมกันในวันยื่นวีซา พรอมเซ็นชื่อในใบคํารองขอ

วีซาตอหนาเจาหนาที่สถานฑูต 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน

กลุมเชงเกนเปนการถาวรและถึงแมวาทานจะถูกปฏิ เสธวีซา สถานทูตไมคืน

คาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ

ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ

ทั้งนี้บริษัทฯจะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว

เชนกัน 

10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

แจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซาของทานเน่ืองจากการขอวี

ซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

11. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัท

ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ

ในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุโดยทั้งหมด 

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีาเปนภาษาองักฤษเทานัน้ และทางบรษิทัไมมนีโยบายรบัแปล

เอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดาํเนนิการแปลเอกสารให มคีาใชจายเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 

 


