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วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
17.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9แถว Tสายการบินเอมิ เรตส์
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
21.05 น. ออกเดิ นทางสู ่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์เที่ยวบิ นที่ EK373
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน
วันที่สอง
ดูไบ-มิวนิ ค-สนามฟุตบอลอัลลิอนั ซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิ มเฟนบูรก์ -จัตุรสั มาเรียน
(ยูเออี-เยอรมนี )
00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.20 น. เดินทางสู เ่ มืองมิวนิ คประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK 53บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบน
เครื่ องบิน
08.35 น. ถึ งสนามบินเมื องมิ วนิ คประเทศเยอรมนี ผา่ นพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า
สนามฟุตบอลอัลลิ อนั ซ์ อารีน่านาท่านผ่านชมบริ เวณสนามกีฬาโอลิมปิ คที่มิวนิ คได้รับเกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมื่ อปี
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กลางวัน

คา่
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

คา่
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

ค.ศ. 1972 นาท่านเดิ นทางสู ่ BMWWELT อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็ นรู ปเมฆภายในจัดแสดง
รถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ ่นของบีเอ็มดับบลิว อิสระท่านเลื อกซื้ อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์
บริ การอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร น าท่ า นถ่ า ยรู ปบริ เวณด้า นหน้ า พระราชวั ง นิ มเฟนบู ร ์ ก
(NymphenburgPalace) เป็ นวังฤดูรอ้ นของพระราชวงศ์ผูป้ กครองบาวาเรี ย ผูร้ ิ เริ่ มสร้างปราสาทคื อเฟอร์ดินานด์ มา
เรี ย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรี ยและเฮ็ นเรี ยตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิ กอากอสติโนบาเรลลิ
ในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานู เอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรี ย
ส่วนกลางของวังสร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ
นาท่านสูบ่ ริ เวณ จัตุรสั มาเรียน ย่านเมื องเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ ีสาคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่า
การเก่า ในรู ปแบบศิ ลปะโกธิ ค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั ณBest Western Munich Airport Hotelหรื อระดับเดียวกัน
ซาลบูรก์ -สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
(ออสเตรีย)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสู เ่ มื องซาลบูรก์ ออสเตรี ยซึ่ งตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของสนามบิน
มิวนิ ค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์
ออสเตรี ย เนิ นภู เขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นา
ท่านชมเมื องซาลบูร์กที่มีช่ ื อเสียงในเรื่ องสถาปัตยกรรมบาร็ อค
ซึ่งได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมื องเก่าจึง
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี
ค.ศ. 1997 ซาลบูรก์ ตัง้ อยูบ่ นฝั่งแม่น้าซาลซัค (Salzach) และ
มีอาณาเขตติดกับเทื อกเขา แอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูลฟ์ กังอามาเดอุส โมสาท
(Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็ นสถานที่ถา่ ยทาของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ย่ ิงใหญ่ฮอลิวูด๊
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนาท่านชมสวนมิราเบล ภายในบริ เวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บา
ร็ อกที่โด่งดังให้ทา่ นเก็ บบันทึ กภาพประทับใจไว้เป็ นที่ ระลึ ก นาท่านข้ามแม่น้า ซาลส์ซคั สู ่ยา่ นเมื องเก่า และแวะเก็ บ
บันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็ นซาลบูร์ก ที่ตงั้ โดดเด่นอยูบ่ นเนิ นเหนื อเมื องเก่า ต่อจากนั้นนาท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน
Geteidegasseแล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าที่ รายเรี ยงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิ น หรื อจะแวะสักการะมหาวิ หารของ
ซาลบูร์ก ที่ตงั้ อยูต่ รงจัตุรัสกลางเมื องเดินเที่ยวชมเมื องเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ทซึ่ งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดกโลกยูเนส
โก้จดทะเบียนเมื่ อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็ นปี เดียวที่ข้ ึนทะเบียนให้สว่ นที่เป็ นพระราชวังเชิ ร์นบรุ นน์เมื องนี้ ดูๆ อะไรก็โม
สาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ ช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิ ดร้อยอย่างก็ ตรารู ปโมสาร์ทไป หมดทัง้ สิ้ น
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Austria Trend Salzburg WestHotel หรื อระดับเดียวกัน
ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคา
(ออสเตรีย)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมออกเดินทางสู ฮ่ ลั ล์สตัทท์ (Hallstatt) หมูบ่ า้ นมรดกโลกแสนสวย
อายุกว่า 4,500 ปี เมื องที่ตงั้ อยูร่ ิ มทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่า
เป็ นเมื องที่ โรแมนติ กที่ สุ ดในSalzkammergutเขตที่ อยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรี ย
และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ฉายาเมื องนี้ ว่าเป็ นไข่มุกแห่ง
ออสเตรี ย และเป็ นพื้ นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมื องเสมื อนหนึ่ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภั ต ตาคารออกเดิ น ทางสู ่ เ มื อ งอิ น ส์
บรูค (Innsbruck) เป็ นเมื องหลวงของแคว้นที โรล เป็ นเมื องเอกด้า นการ
ท่องเที่ยวของประเทศออสเตรี ย ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าอินซึ่ งคาว่า “อินส์บรู คนั้น”
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แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ า อิ น มี ลกั ษณะแคบๆแทรกตัวอยู ร่ ะหว่างเทื อกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคา (Golden
Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมื องอินส์บรู ค ซึ่งตัง้ อยูใ่ นเขตเมื องเก่าสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วง
ต้นศตวรรษที่ 15 สาหรับเป็ นที่ประทับของผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั ณRamada Innsbruck Tivoli Hotelหรื อระดับเดียวกัน
วันที่หา้
ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
(เยอรมนี )
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสูเ่ มืองฟุสเซ่น เมื องชนบทเล็กๆ ที่ตงั้ อยูส่ ุดถนนสายโรแมน
ติกเคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมื องนี้ เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสิ นค้าและซื้ อขายเกลื อมาแต่โบราณเมื องที่
ตัง้ อยูท่ างแคว้นบาวาเรี ยตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรี ย มีความงดงามทางด้านทัศนี ยภาพอันเป็ นที่กล่าวถึ ง
ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนาท่านเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็ นปราสาทตัง้ อยูใ่ นเทื อกเขา
สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ งของโลก
ตัวปราสาทตัง้ อยูบ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนื อเกาะแก่งของแม่น้าพอลลัทเป็ นปราสาทหลัง
ใหญ่สีขาวตัง้ อยูก่ ลางป่ าเขาลาเนาไพรที่ซ่ ึงมีสีสนั แปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับ
ขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชม
ห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ ีใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทัง่ ราชาการ์ตูน
อย่า ง วอล์ท ดิ ส นี ย ์ ยัง ได้จ าลองแบบปราสาทแห่ง นี ไ ปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยายอัน เปรี ย บเสมื อ นสัญ ลัก ษณ์
ของดิสนี ยแ์ ลนด์
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั ณEuro Park Hotelหรื อระดับเดียวกัน
วันที่หก
ลูเซิรน์ -รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้าตกไรน์
(สวิสฯ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสูเ่ มืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมื องโบราณของสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ น
ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of
Europe) เพราะนอกจากจะมี เทื อกเขาสู งเสี ยดฟ้าอย่างเทื อกเขา
แอลป์ แล้วก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ ีแทรกตัวอยูต่ ามเนิ น
เขาและไหล่เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ ง่ หญ้าอันเขียว
ชอุม่ นาท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ี
ตั้ง อยู ่ใ จกลางเมื อง ที่ หั ว ของสิ ง โตจะมี โ ล่ห์ ซึ่ งมี ก ากบาท
สัญ ลัก ษณ์ข อง สวิ ส เซอร์ แ ลนด์อ ยู ่ อนุ ส าวรี ย ร์ ู ป สิ ง โตแห่ง นี้
ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่ อเป็ น
เกียรติ แก่ทหารสวิ สฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่ เสี ยชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้
ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนาท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับสะพานไม้ชาเปล หรื อสะพานวิหาร (Chapel
bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ารอยซ์เป็ นสะพานไม้ท่ ีเก่าแก่ท่ ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของ
เมื องลูเซิ ร์นเลยทีเดียวสะพานวิ หารนี้ เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณเชื่ อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยม
กลางน้ า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมี ภาพเขี ยนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิ ต เซอร์แลนด์ เป็ น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสียหายไปมากต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่
เกื อบหมดนาท่านเดินทางสู น่ ้าตกไรน์เพื่ อชมน้าตกที่สวยงามและนับว่าใหญ่ท่ ีสุดใน ยุโรป กว้างประมาณ 150 เมตร
และสูงประมาณ 20 เมตร สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
21.55 น. ออกเดินทางสู เ่ มืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK82 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
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วันที่เจ็ด
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
07.20น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปลี่ยนเครื่ อง
11.45 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK370(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม
บนเครื่ องบิน)
20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
6 – 12 ก.ค.
กรกฎาคม
27 ก.ค. – 2 ส.ค. 60
10 – 16 ส.ค. 60
สิงหาคม
24 - 30 ส.ค. 60
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน

1-7 /14-20
20-26 ก.ย. 60
5-11/11-17/12-18
18-24 /19-25 ต.ค. 60
1 – 7 / 16 – 22
29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 60

ราคา

เด็กต่ ากว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

42,900
39,900
42,900
39,900
39,900
39,900
39,900

40,900
37,900
40,900
37,900
37,900
37,900
37,900

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
 โรงแรม ที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 / 500,000 บาท
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม






ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่สง่ั พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้
ค่าทิปพนักงานขับรถ (2 ยูโร/วัน/คน)
หัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาทต่อวัน อาทิเช่น 100 x 5 = 500 บาท/คน/วัน

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท และค่าธรรมเนี ยมวีซา่ ท่านละ 3,500 บาท (ในกรณี
ที่ให้บริ ษทั ดาเนิ นการยื่ น) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 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) ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก
เดินทาง 2 สัปดาห์
2) ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่ องมาจากกรณี ท่ ีเกิด เหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคานึ งถึงผลประโยชน์ และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3) เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคื น ใน
กรณี ท่ ีทา่ นปฏิเสธ หรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
4) บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ ีทา่ นชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิ เสธการเข้าประเทศ
อันเนื่ องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมื อง ฯลฯ
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เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูตเยอรมัน ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6เดื อน ก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ที่เคยมีวีซา่ ในกลุม่
เชงเก้นควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.52 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6เดื อน)

3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการ /สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) /ส าเนาสู ติ บัตร (ในกรณี ท่ ีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี )
4. หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ทา่ นทางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดื อน
ในปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบี ยนการค้าและหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิน 3เดื อน (90 วัน)พร้อม
วัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง6เดื อน
6. สาเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ 6 เดื อน(นับจากวันปัจจุบนั ) หากมี ยอดเดื อนกระโดด ต้องขอ Statement
ย้อนหลัง 6เดื อนจากธนาคาร อัพเดท15 วันก่อนยื่ นวี ซ่าควรเลื อกเล่มที่มี การเข้าออกของเงิ นสม่ าเสมอ และมี
จานวนไม่ต่ ากว่า 6หลักเพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามี ฐานะการเงิ นเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางและ
สามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อน เมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
6.1ผู เ้ ดิ นทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุ คคลที่ สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่ สามารถสื บ
ความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่ มเติม คื อBank Guaranteeที่ออกจากทางธนาคาร
เท่านั้น ระบุช่ ื อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบชื่ อผูเ้ ดินทาง ต้องสะกดชื่ อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่ นวีซา่
7. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีหนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
เท่านั้น
8. กรณี ท่ ีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอมโดยที่บิดามารดา
และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดิ นทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อ
เขตโดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องและต้องมา
แสดงตัวพร้อมกันในวันยื่นวีซ่า พร้อมเซ็นชื่อในใบคาร้องขอวีซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานฑูต
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9. การบิ ดเบื อนข้อเท็ จจริ งประการใดก็ ตามอาจจะถู กระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวรและ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ ม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯขอความร่วมมื อในการเชิญ
ท่า นไปสัมภาษณ์ต ามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพทัง้ นี้ บริ ษัทฯจะส่งเจ้า หน้า ที่ ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่านเนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั
11. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริ ษทั ฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด

