เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
มิวนิ ค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลบูร์ก วังมิราเบล หมูบ่ า้ นฮัลล์สตัทท์
อินส์บรู ค ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รู ปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค

วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
17.00 น. พร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุว รรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดิน ทางสู ่เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันที่สอง

ดูไบ-มิวนิ ค-สนามฟุตบอลอัลลิอนั ซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิ มเฟนบูรก์ -จัตุรสั มาเรียน
(ยูเออี -เยอรมนี )
00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
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03.30 น. เดินทางสู เ่ มืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
07.10 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า
สนามฟุตบอลอัลลิ อนั ซ์ อารีน่า นาท่านผ่านชมบริ เวณสนามกีฬาโอลิมปิ คที่มิวนิ คได้รับเกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมื่ อ
ปี ค.ศ. 1972 นาท่านเดินทางสู ่ BMW WELT อาคารสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็ นรู ปเมฆภายในจัดแสดง
รถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ ่นของบีเอ็มดับบลิว อิสระท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ปบริ เวณด้านหน้า พระราชวังนิ มเฟนบูรก์ (Nymphenburg
Palace) เป็ นวังฤดู รอ้ นของพระราชวงศ์ผูป้ กครองบาวาเรี ย ผู ร้ ิ เริ่ มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชาย
อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิ กอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ.
1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานู เอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย ส่วนกลาง
ของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ นาท่านสู ่
บริ เวณ จัตุรสั มาเรี ยน ย่านเมืองเก่าที่มสี ถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ สี าคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่า
ในรู ปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มรี ู ปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Best Western Munich Airport Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

ซาลบูรก์ -สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
(ออสเตรีย)
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
เดินทางสู เ่ มืองซาลบูร ์ (Salzburg) ออสเตรียซึ่ งตัง้ อยู ่
ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิว
ทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนิ นภูเขาหญ้า
สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นาท่านชมเมืองซาลบู ร์กที่
มีช่ ื อเสียงในเรื่ องสถาปั ตยกรรมบาร็ อค ซึ่ งได้รั บการ
อนุ รักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมืองเก่าจึงได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี
ค.ศ. 1997 ซาลบู ร์ ก ตัง้ อยู ่บ นฝั่ง แม่น้ า ซาลซัค
(Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขา แอลป์ และยังเป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูลฟ์ กัง
อามาเดอุ ส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็ นสถานที่ถา่ ยทาของ
The Sound of
Music ภาพยนต์เพลงที่ย่ งิ ใหญ่ของฮอลิวูด๊
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชมสวนมิราเบล ภายในบริ เวณวังมิราเบล ที่มกี ารจัดสวนในสไตล์
บาร็ อกที่โด่งดัง ให้ทา่ นเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เ ป็ นที่ระลึ ก นาท่า นข้ามแม่น้า ซาลส์ซคั สู ่ยา่ นเมื องเก่า และแวะ
บัน ทึ ก ภาพปราสาทโฮเฮ็น ซาลบู ร์ ก ที่ตงั้ โดดเด่นอยู บ่ นเนิ นเหนื อ เมื อ งเก่า ต่อ จากนั้นน าท่า นชมบ้านเลขที่ 9
ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าที่รายเรียงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน หรื อจะแวะสักการะมหาวิหาร
ของซาลบู ร์ก ที่ตงั้ อยูต่ รงจัตุรัสกลางเมืองเดินเที่ยวชมเมื องเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ทซึ่ งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดกโลก
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คา่

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

คา่
วันที่หา้
เช้า

กลางวัน

ยูเนสโก้จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ข้ ึนทะเบียนให้สว่ นที่เป็นพระราชวังเชิร์ นบรุ นน์เมืองนี้ ดูๆ อะไรก็
โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ ช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิ ดร้อยอย่างก็ ตรารู ปโมสาร์ทไป หมดทัง้ สิ้น
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ่ท่ พี กั  ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรื อ
ระดับเดียวกัน
ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคา
(ออสเตรีย)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู ่
เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู บ่ า้ นมรดกโลกแสนสวย อายุ
กว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยูร่ ิ มทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและ
ป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โร
แมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรีย
และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้วา่ เป็ น
ไข่มุ ก แห่ง ออสเตรี ย และเป็ น พื้ น ที่ม รดกโลกของ UNESCO
Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู ่เมื องอิ นส์บรูค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้นที
โรล เป็ น เมื องเอกด้านการท่อ งเที่ยวของประเทศออสเตรี ย ตัง้ อยู ร่ ิ มฝั่งแม่น้ าอิน ซึ่ งคาว่า “อินส์บ รู คนั้น ” แปลว่า
สะพานแห่งแม่น้าอินมีลกั ษณะแคบๆ แทรกตัวอยู ร่ ะหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคา (Golden Roof) เป็ น
สัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรู ค ซึ่งตัง้ อยูใ่ นเขตเมืองเก่าสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษ
ที่ 15 สาหรับเป็นที่ประทับของผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
(เยอรมนี )
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม เดินทางสู ่เมื องฟุสเซ่ น (Füssen) เมื อ งชนบทเล็ก ๆ ที่ตงั้ อยู ่
สุ ดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือ
มาแต่ โ บราณเมื อ งที่ตั้ง อยู ่ท างแคว้น บาวาเรี ย ตอนใต้ข องเยอรมนี ติ ด ชายแดนออสเตรี ย มี ค วามงดงาม
ทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึงชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าชม
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่ งเป็ น ปราสาทตัง้ อยู ่ใ น
เทือกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุ ดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ย
ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีก
แห่ง หนึ่ งของโลก ตัว ปราสาทตัง้ อยู บ่ นบนหิ นผาขนาด
ใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เหนื อเกาะแก่งของแม่น้า
พอลลัท เป็ น ปราสาทหลัง ใหญ่สีข าวตัง้ อยู ่ก ลางป่ าเขา
ลาเนาไพรที่ซ่ ึ งมีสีสัน แปลกแปลงแตกต่า งไปในแต่ล ะ
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คา่

ฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จ
สวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ ใี ช้ในการแสดงโอเปร่าและ
คอนเสิร์ต แม้กระทัง่ ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนี ย ์ ยังได้จาลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยายอัน
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Euro Park Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก
เช้า

ลูเซิรน์ -รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้าตกไรน์
(สวิสฯ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู ่เมื องลูเซิ รน์ (Lucerne) อดีตหัว เมื องโบราณของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสู งเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้วก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ ีแทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา
สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ ง่ หญ้าอันเขียวชอุ ม่ นาท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิ น เป็ นอนุ สาวรียท์ ่ ี
ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง ที่หวั ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของ สวิ ตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรียร์ ู ปสิงโตแห่งนี้
ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็ น
เกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่ เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้
ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชมและ
แวะถ่า ยรู ปกับ สะพานไม้ช าเปล หรื อสะพานวิ ห าร
(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ารอยซ์เป็นสะพานไม้ท่ เี ก่าแก่
ที่ สุ ดในโลก มี อ ายุ หลายร้ อ ยปี เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละ
ประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารนี้เป็ น
สะพานที่แข็งแรงมากมุ งหลังคาแบบโบราณเชื่อมต่อไปยัง
ป้ อมแปดเหลี่ยมกลางน้ า จั่ว แต่ละช่อ งของสะพานจะมี
ภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิต เซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่า
เสียดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ีถูกไฟไหม้เสียหายไปมากต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด นาท่านเดินทางสู ่น้ าตกไรน์
เพื่อชมน้าตกที่สวยงามและนับว่าใหญ่ท่ สี ุ ดในยุโรป กว้างประมาณ 150 เมตรและสู งประมาณ 20 เมตร สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
21.55 น. ออกเดินทางสู ่ เมื อ งดูไบ สหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันที่เจ็ด
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี -ไทย)
07.10 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.30 น. ออกเดิ น ทางสู ่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ แอร์ไ ลน์ เที่ ย วบิ น ที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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ราคา

กาหนดการเดินทาง
2 – 8 / 5 – 11 ธ.ค. 60
ธันวาคม 2560

29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61
30 ธ.ค. 60 – 5ม.ค. 61

กุมภาพันธ์

14 – 20 / 28 ก.พ. – 6 มี.ค. 2561

มีนาคม

15 – 21 / 30 มี.ค. – 5 เม.ย 2561

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

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
ลดท่านละ
2,000
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ 10,000
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
 โรงแรม ที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

บาท
บาท

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 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)
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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 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ มี ผี ู เ้ ดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก
เดินทาง 2 สัปดาห์
2) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่ องมาจากกรณีท่ เี กิด เหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทัง้ นี้จะคานึ งถึงผลประโยชน์ และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3) เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ ที า่ นปฏิเสธ หรื อสละสิทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
4) บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ ที า่ นชาระมาแล้ว หากท่านถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
อันเนื่ องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

1.
2.
3.
4.

เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าเชงเก้น
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
โดยระบุตาแหน่งและอัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั ,วันเดือนปีท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติ
หลังครบกาหนด
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กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
6. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ า
กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาเนาสถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของท่าน โดยระบุ
รายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
8. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณีท่ เี ด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่
การอาเภอ หรื อสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการ
อย่างถูกต้อง
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว
และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
12. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริ ษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
13. การยื่นวีซา่ นั้น ผู เ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชาระค่าวีซา่ 3,500 ถึงสามารถ
ดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่นวีซา่ ได้
5.

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

7

