เชค ออสเตรีย ฮังการี
วัน

ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ
ซาลส์บรู ก์ ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
ช้อปปิ้ งจุใจParndorf Outlet บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง

วันแรก

กรุงเทพฯ

(ไทย)

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

ดูไบ- ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตสั – สะพานชาร์ล – ช็อปปิ้ ง palladium
(ยูเออี - สาธารณรัฐเชค)

01.05 น. ออกเดิน ทางสู ่เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ย วบิ น ที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
05.00 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.55 น. เดิน ทางสู ่ เมื อ งปราก ประเทศสาธารณรัฐ เชค โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ EK 139
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
12.40 น. เดินทางถึ ง สนามบิ น ปราก ประเทศเชค หลัง ผ่า นพิธีตรวจคนเข้า เมื อ งและสัมภาระแล้ว น าท่า นเดินทางสู ่
กรุงปราก ของ สาธารณรัฐ เชค เมื อ งแห่งปราสาทร้อ ยยอดตัง้ อยู ร่ ิ มสองฟากฝั่ง แม่น้ าวัลตาวา ผ่า นชมทิว ทัศ น์
ธรรมชาติท่ แี สนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุ งปรากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ สี ุ ดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วย
สองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปั จจุ บนั กรุ งปรากได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดก
โลกนาท่านเดินทางสู ่ ปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาทที่ใหญ่ท่ สี ุ ด ในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้น ในปี ค.ศ. 885 โดย
เจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี้ตงั้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้าวัลตาวา ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย
ปั จจุบนั เป็นทาเนียบประธานาธิบดี นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้าโบสถ์เซนต์วิตสั วิหารประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้างอย่างงดงาม
ในรู ปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปีค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นาท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้ นนักบุญ 26 องค์ จากนั้นนาท่านอิสระช๊อป
ปิ้ ง ณ palladium
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Hotel Duo หรื อระดับเดียวกัน

วันสาม
เช้า

เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บรู ก์ -สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท (เชค – ออสเตรีย)
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่า น
เดินทางโดยรถโค้ชสู เ่ มืองมรดกโลก เพชรน้างามแห่งโบฮีเมีย
ที่เมื องเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตงั้ อยูร่ ิ มสองฝั่งของแม่น้าวัลตาวา ความ
โดดเด่น ของเมื อ งที่มีอ าคารเก่า แก่ตงั้ แต่ยุค กลางกว่า 300
หลัง ได้รับการอนุ รักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สาคัญ
แห่ ง หนึ่ งของโลก จุ ด โดดเด่น อีก อย่า งของเมื อ งนี้ คื อ มี
แม่น้าวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมื องในลักษณะงอโค้งเป็ นคุ ง้ ไปตามเนิ นเขา คดเคี้ยวเหมื อนรู ปตัว S จนทาให้
ภูมิทศั น์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้าที่กาลังจะร่วงหล่นจากขัว้ นอกจากนี้บา้ นเรื อนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง ทาให้
เมื่อมองจากมุ มสู ง จะเกิดภาพที่สวยงาม เป็ นเอกลักษณ์มาก หลังจากนั้นนาพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพา
โนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก อิสระให้
ท่านเดิน เที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
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คา่

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู ่ เมือง
ซาลบูร ์ก ออสเตรี ย ซึ่ งตั้ง อยู ่ท างทิ ศ ใต้ข องสนามบิ น
มิ ว นิ ค ประเทศเยอรมนี ซึ่ งมีวิ ว ทิ ว ทัศ น์ ส วยงามเป็ น
เอกลักษณ์ออสเตรีย เนิ นภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอด
เส้น ทาง น าท่า นชมเมื อ งซาลส์บ วร์ ก ที่มีช่ ื อเสี ย งใน
สถาปั ตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี
โดยเฉพาะบริ เวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกโดยองค์การยู เนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์
บวร์กตัง้ อยู บ่ นฝั่งแม่น้าซาลซัค (Salzach) และมีอาณา
เขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang
Amadeus Mozart) เป็นสถานที่ถา่ ยทาของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ย่ ิงใหญ่ฮอลิวู๊ด นาท่านชม สวนมิ
ราเบล ภายในบริ เวณวังมิราเบล ที่มกี ารจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ทา่ นเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก
นาท่านข้ามแม่น้าซาลส์ซคั สู ย่ า่ นเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตงั้ โดดเด่นอยู ่ บนเนิ น
เหนื อเมืองเก่า ต่อจากนั้นนาท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าที่รายเรียงอยูส่ องข้าง
ทางถนนคนเดิน หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตงั้ อยูต่ รงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถว
บ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็ นปี เดียวที่ข้ ึนทะเบียนให้
ส่วนที่เป็ นพระราชวังเชิร์นบรุ นน์เมืองนี้ดู ๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ ช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิ ดร้อย
อย่างก็ ตรารู ปโมสาร์ทไปหมดทัง้ สิ้น
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Arena city hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันสี่

ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์

เช้า

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม ออก
เดินทางสู ่ฮลั ล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู บ่ า้ นมรดกโลกแสน
สวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อม
ด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าว
กันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่
อยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง
ออสเตรี ยให้ฉายาเมื องนี้ ว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรี ย และ
เป็ นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาเดินทางโดยรถโค้ชสู ่กรุงเวี ยนนา (Vienna) เมื องหลวงของประเทศ
ออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสู ง และพื้นที่อนั เขียวชอุม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรีย ผ่านชมพระราชวัง
ฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุม่ อาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสานักฮัปสบู ร์ก มาตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่

เที่ยง

เที่ยง

(ออสเตรีย)
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คา่

วันห้า
เช้า

คา่

13 จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทาการของสภา
จักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวที่จกั รวรรดิลม่ สลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1918 นาท่าน
ถ่ายรู ปอนุ สาวรียจ์ กั รพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ซึ่งเป็ นราชินีผูซ้ ่ ึงทาให้ออสเตรียมีความเจริ ญรุ ่งเรื องมากที่สุดในยุคที่
ท่า นขึ้ น ครองราช จากนั้ น เชิ ญ ช๊ อ ปปิ้ งสิ น ค้า เครื่ องแก้ว สวาร็ อ ฟสกี้ หรื อสิ น ค้า นานาชนิ ด อาทิ เ ช่น Louis
Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสื้ อแฟชัน่ วัยรุ ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น
ช๊อคโกแลต โมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุ งเวียนนา
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Kavalier หรื อระดับเดียวกัน

พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet– บูดาเปส

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเข้าชม พระราชวังเชิ นบรุนน์ ตัง้ อยูใ่ นกรุ งเวียนนาประเทศ
ออสเตรี ย ในอดีต เป็ น ที่ป ระทับ ของจัก รพรรดิ แ ห่ ง ราชวงศ์ฮ ับ ส์บู ร์ ก ตั้ง แต่ค ริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 18 จนถึ ง พ.ศ.
2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็ นสถานที่รวบรวมผลงานทาง
ศิลปะการตกแต่งชัน้ เยี่ยมจานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตงั้ ของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปั จจุบนั
ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มชี ่ ือเสียงมากในกรุ งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
**อิ สระอาหารกลางวัน เพื่ อความสะดวกในการท่ องเที่ ยว** น าท่านเดินทางสู ่ McArthurGlen Designer
Outlet in Parndorf ให้เวลาท่า นได้อิสระช้อ ปปิ้ ง
สิ น ค้า แบรนด์เ นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI,
BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON,
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX,
GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL
และอื่ นๆอี ก มากมาย น าท่ า นเดิ น ทา งสู ่ ก รุ ง
บูดาเปสต์ (Budapest) เมื องหลวงของประเทศ
ฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ช่ ือว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัย
และสวยงามด้ว ยศิ ล ปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้ อ
ชาติท่ มี อี ารยธรรม รุ ่งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่น้าดานู บ” ชมเมืองที่ได้ช่ ือ
ว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้าดานู บ
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Danubius Hotel Budapest หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ดูไบ
เช้า

(ออสเตรีย - ฮังการี )

(ฮังการี)

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า น ชมบริ เ วณรอบนอก โบสถ์แ มทเธี ย ส (Matthias
Church) ซึ่ งเคยใช้เป็ น สถานที่จ ดั พิ ธีส วมมงกุ ฎให้ก ษั ตริ ยม์ าแล้ว หลายพระองค์ ชื่ อโบสถ์มาจากชื่อกษั ตริ ยแ์ มท
เธียส ซึ่งเป็นกษัตริ ยท์ ่ ที รงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริ ยผ์ ูท้ รงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ
อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุ ดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ น
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อนุ สาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูห่ น้าป้อม
ชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุ ดชมวิวเหนื อเมืองบู ดาที่ทา่ นสามารถชมความงามของแม่น้าดานู บได้อย่างดี
ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ ชาวประมงฮังกาเรียน
14.40 น. ออกเดินทางสู ่ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 112
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
23.05 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง

วันที่เจ็ด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

03.30 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 376
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

******************************
ราคา

กาหนดการเดินทาง
พฤศจิ กายน 2560

14 – 20 / 15 – 21 /24 - 30 พ.ย. 60
29 พ.ย. – 5 ธ.ค.
4 – 10 / 5 – 11 / 7 – 13 ธ.ค. 60

ธันวาคม 2560
28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
กุมภาพันธ์ 2561

6 – 12 ก.พ. 2561

มีนาคม 2561

22 – 28 มี.ค. 2561

39,900
39,900
49,900
39,900
39,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
8,000

บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
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 ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ ก ารท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 คนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด.
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมื อ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่
ในกลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุ บนั , วันเดือนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดื อน นับจากวันปั จจุ บนั ในวันที่ย่ ืนวีซา่ ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
และสามารถที่จ ะใช้จ ่า ยได้อ ย่า งไม่เ ดื อ ดร้อ น เมื่ อกลับ สู ่ภูมิ ลาเนา **สถานฑูต ไม่ ร บั พิ จารณาบัญ ชี กระแส
รายวัน**
7. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของ
ท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณีท่ เี ด็กอายุ ต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา ,
มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ ้อง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่ง เจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท
13. การยื่นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการ
ยื่นวีซา่ ได้
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