กาหนดการเดินทาง
ธันวาคม

30 ธ.ค. 58 – 6 ม.ค. 59

กุมพาพันธ์

3-10 / 17-24 ก.พ. 59

มีนาคม

9-16 / 16-23 / 23-30 / 24-31 / 24-31 มี.ค. / 30 มี.ค. - 6 เม.ย. 59

เมษายน

5-12 / 6-13 เม.ย. 59

ราคา

59,900

49,900

** เทศกาลปี ใหม่ คิดเพิ่ม 10,000 บาท/ท่าน **

วันแรก

กรุงเทพฯ

(ไทย)

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ-มิวนิ ค-สนามกีฬาโอลิ มปิ ค-จัตุรสั มาเรียน

(ยูเออี-เยอรมัน)

01.35 น. ออกเดินทางสู เ่ มื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.50 น. เดินทางสู ่ เมืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 49 (บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและสัมภาระ
แล้ว นําท่านออกเดินทางสู ่ เมืองมิวนิ ค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียและยังได้ช่ ือว่าเป็ น

คา่

เมืองหลวงแห่งเบียร์เยอรมัน มิวนิ คเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสาม ของประเทศ เป็ นเมืองที่มเี ศรษฐกิจเข้มแข็งที่สุดใน
ประเทศเยอรมนี นําท่านผ่านชมบริ เวณ สนามกีฬาโอลิ มปิ ค ที่มิวนิ คได้รับเกียรติใ ห้เป็ นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ. 1972
ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาํ คัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ นําท่านสู บ่ ริ เวณ จัตุรสั มาเรียน ย่านเมืองเก่าที่
มีสถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ สี าํ คัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรู ปแบบศิลปะโกธิค , หอคอยของโบสถ์แม่
พระที่มรี ู ปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Mercure Orbis Munich Sud Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันสาม ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น

(เยอรมัน)

คา่

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ เมื อง
ฟุสเซ่น นําท่านขึ้นสู ่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็ นปราสาทตัง้ อยู ใ่ น
เทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุ ดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ.
1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ งของโลก ตัวปราสาท
ตัง้ อยู บ่ นบนหินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เหนื อเกาะแก่งของ
แม่นํ้าพอลลัท เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตัง้ อยู ก่ ลางป่ าเขาลําเนาไพร ที่
ซึ่งมีสสี นั แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดู กาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียง
ภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุ ดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม,
ห้องฮอลล์ท่ ใี ช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทัง่ ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิ สนี ย์ ยังได้จาํ ลองแบบปราสาท
แห่งนีไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู ่ เมื องฟุสเซ่น เมื องชนบทเล็กๆ ที่ตงั้ อยู ส่ ุ ดถนนสายโรแมนติก
เคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตงั้
อยูท่ างแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็ นที่กล่าวถึง ชม
ทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Euro Park Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันสี่

อินส์บรูค-หลังคาทองคา-ซาลบูรก์ -สวนมิ ราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อกเดินทางต่อสู ่ เมื องอิ นส์บรูค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของ
แคว้นทีโรล เป็ นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตัง้ อยู ร่ ิ มฝั่งแม่นํ้าอิน ซึ่งคําว่า “อินส์บรู คนั้น” แปลว่า
สะพานแห่งแม่นํ้าอิน มีลกั ษณะแคบๆ แทรกตัวอยู ร่ ะหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคาทองคา (Golden Roof) เป็ น
สัญลักษณ์สาํ คัญของเมืองอินส์บรู ค ซึ่งตัง้ อยูใ่ นเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษ
ที่ 15 สําหรับเป็ นที่ประทับของผู ป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู ่ เมื องซาลบูรก์ ออสเตรียซึ่งตัง้ อยู ท่ างทิศใต้ของสนามบินมิวนิ ค
ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนิ นภู เขาหญ้า
สลับ ทะเลสาบตลอดเส้น ทาง นํ า ท่า นชมเมื อ งซาลส์บ วร์ ก ที่มีช่ ื อเสี ย งใน
สถาปั ตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมือง
เก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยู เนสโก ในปี ค.ศ. 1997
ซาลส์บวร์กตัง้ อยู บ่ นฝั่งแม่นํ้าซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขา
แอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โม

เช้า

เที่ยง

เที่ยง

(เยอรมัน-ออสเตรีย)

คา่

สาท (Wolfgang Amadeus Mozart) เป็ นสถานที่ถา่ ยทําของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ย่ ิงใหญ่ฮอลิวูด๊
นําท่านชม สวนมิ ราเบล ภายในบริ เวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็ อกที่โด่งดัง ให้ทา่ นเก็บบันทึกภาพ
ประทับใจไว้เป็ นที่ระลึ ก นําท่านข้ามแม่นํ้าซาลส์ซคั สู ย่ า่ นเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก
ที่ตงั้ โดดเด่นอยู บ่ นเนิ นเหนื อเมืองเก่า ต่อจากนั้นนําท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชม
ร้านค้าที่รายเรียงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตงั้ อยูต่ รงจัตุรัสกลางเมือง
เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดกโลกยู เนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็
เป็ นปี เดียวที่ข้ นึ ทะเบียนให้สว่ นที่เป็ นพระราชวังเชิร์นบรุ นน์เมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ ช็อกโกแลตของ
ที่ระลึกนับร้อยชนิ ดร้อยอย่างก็ ตรารู ปโมสาร์ทไปหมดทัง้ สิ้น
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Mercure Centrale Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันห้า

ฮัลล์สตัทท์-เชสกี้ ครุมลอฟ

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม ออกเดิ น ทางสู ่ ฮ ั ล ล์ ส ตั ท ท์
(Hallstatt) หมู บ่ า้ นมรดกโลกแสนสวย อายุ กว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยู ร่ ิ มทะเลสาบ
โอบล้อมด้วยขุ นเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกัน ว่าเป็ นเมืองที่โร
แมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู บ่ นอัพเพอร์ออสเตรีย และมีท ะเลสาบสวยถึง
76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ วา่ เป็ นไข่มุกแห่ งออสเตรีย และเป็ นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO CulturalHistorical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่า นเดิน ทางโดยรถโค้ชสู ่เ มื องมรดกโลก เพชรนํ้ างามแห่งโบฮีเมีย ที่
เมื องเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยู เนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ ตงั้ อยู ร่ ิ มสองฝั่งของแม่นํ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มอี าคารเก่า แก่ตงั้ แต่ยุคกลางกว่า
300 หลัง ได้รับการอนุ รักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาํ คัญแห่งหนึ่ งของโลก ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพา
โนรามาบนปราสาทครุ มลอฟ ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก อิสระให้
ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ MLYN Hotel หรื อระดับเดียวกัน

เที่ยง

คา่

(ออสเตรีย-เชค)

วันหก

ปร๊ าก-ปราสาทแห่ งกรุงปร๊ าก-โบสถ์ เซนต์ ไวตัส-โบสถ์ เซนต์ จอร์ จ-สะพานชาร์ ลส์ -นาฬิ กาดาราศาสตร์
(เชค)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเดินทางสู ่ กรุงปร๊าก ของ สาธารณรัฐเชค เมื องแห่ง
ปราสาทร้อยยอดตัง้ อยูร่ ิ มสองฟากฝั่ง แม่นํ้าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติท่ แี สนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุ งปร๊ าก
เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ สี ุ ดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และ
อาณาจักรโมราเวีย ปั จจุบนั กรุ งปร๊ากได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่ ปราสาทแห่ ง กรุ ง ปร๊า ก ปราสาทที่ใ หญ่ท่ ีสุ ด
ในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี้ ตงั้ อยู บ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่นํ้าวัลตาวา ในอดีต
เป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทําเนียบประธานาธิบดี นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้า โบสถ์เซนต์ไวตัส
วิหารประจําราชวงศ์ซ่ ึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929
ชมหน้าต่างกระจกสีรูปภาพนั กบุ ญและเรื่ องราวเกี่ยวกับคริ สต์ศาสนา ผ่านชมโรงเรี ยนสอนขี่มา้ สเปน โบสถ์เซนต์
จอร์จ นําท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มี
รู ปปั้ นนั ก บุ ญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นํ า ท่านไปชม นาฬิ กาดาราศาสตร์ เป็ น นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ
คูบ่ า้ นคูเ่ มืองของกรุ งปร๊าก
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Barcelo Prague Hotel หรื อระดับเดียวกัน

เที่ยง

คา่

วันที่เจ็ด ประตูเมืองเก่า-อิสระช้อปปิ้ ง
(เชค)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชมประตูเมื องเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัย
โบราณ, ศาลาว่าการเมื องหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338หาซื้ อ งานศิ ลปะจากศิล ปิ น
อิสระ แล้วเชิญท่านช้อปปิ้ งเครื่ องแก้วโบฮีเมียนคริ สตัลที่มชี ่ ือเสียงของสาธารณะรัฐเชค อิสระให้ทา่ นได้มเี วลาช้อปปิ้ ง
ในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรื อร้านค้าแบรนด์เนมอื่นๆใน Palladium Shopping Mall
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
15.50 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK140
เช้า

วันที่แปด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

00.55 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.05 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK384
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ท่านละ
ท่านละ
เพิ่มท่านละ

49,900
47,900
10,000

บาท
บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (2 ยูโร / วัน / คน)
 คนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2.
ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมื อ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุ ม่
เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี า่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ทา่ นทํางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตาํ แหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,
วันเดือนปี ท่ เี ริ่ มทํางานกับบริ ษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง
ครบกําหนด
5. กรณีท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรื อออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
(นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่ าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุ มกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู ่
ภูมิลาํ เนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน**
7. กรณีท่ บี ริ ษทั ของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ
รายชื่อผู เ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีท่ เี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณีท่ เี ด็กอายุ ต่ าํ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต
โดยมีนายอําเภอหรื อผู อ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผู เ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถู ก ปฏิเสธวีซ ่า สถานทู ตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้อ งการขอยื่ นคํา ร้องใหม่ก ็ตอ้ งชําระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทู ตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของสถาน
ฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษทั

