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วนัแรก  กรงุเทพฯ          (ไทย)  

17.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบนิเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่  EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

วนัท่ีสอง  ดูไบ-มิวนิค-สนามฟตุบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า-BMW Welt-พระราชวงันิมเฟนบูรก์ -จตัุรสัมาเรียน 

           (ยูเออี-เยอรมนี) 

00.50 น. ถึงสนามบนิเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง   

03.30 น. เดินทางสูเ่มืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 53  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 
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07.10 น. ถึงสนามบนิเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้

สนามฟุตบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า น าทา่นผา่นชมบริเวณสนามกฬีาโอลิมปิคที่มิวนิคไดร้ับเกยีรติใหเ้ป็นเจา้ภาพเม่ือ       

ปี ค.ศ. 1972 น าทา่นเดินทางสู ่BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจดัแสดง

รถยนตรุ่์น ใหมทุ่กรุ่นของบเีอม็ดบับลิว อสิระทา่นเลือกซ้ือของที่ระลึกของบเีอม็และมินิคูเปอร์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้พระราชวงันิมเฟนบูรก์ (Nymphenburg 

Palace) เป็นวงัฤดูรอ้นของพระราชวงศผู์ป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสรา้งปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์มาเรีย เจา้ชาย          

อเีลค็เตอร์แหง่บาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแหง่ซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 

1664 หลงัจากทรงม ีพระโอรสองคแ์รก, แมก็ซิมิลเลยีน ที่ 2 เอม็มานูเอลเจา้ชาย อเีลค็เตอร์แหง่บาวาเรีย สว่นกลาง

ของวงัสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1675 กอ่นขบัรถพาชมสถานที่ส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ น าทา่นสู่

บริเวณ จตัุรสัมาเรียน ยา่นเมืองเกา่ที่มสีถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาวา่การเกา่  

ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระที่มรูีปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ ่อสิระใหทุ้กทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ ี่พกั  ณ Best Western Munich Airport Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสาม  ซาลบูรก์-สวนมิราเบล-บา้นเกิดโมสารท์      (ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองซาลบูร ์(Salzburg) ออสเตรียซ่ึง

ตัง้อยูท่างทิศใตข้องสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี 

ซ่ึงมวีิวทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนิน

ภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าทา่นชม

เมืองซาลบูร์กที่มช่ืีอเสยีงในเร่ืองสถาปัตยกรรมบาร็อค 

ซ่ึงไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะบริเวณ

เมืองเกา่จึงไดร้ับการขึ้ นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลบูร์กตัง้อยูบ่นฝั่ง

แมน่ ้าซาลซคั (Salzach) และมอีาณาเขตติดกบัเทือกเขา แอลป์ และยงัเป็นบา้นเกิดของคตีกวเีอกในศตวรรษที่  18 

นามวา่วูลฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยงัเป็นสถานที่ถา่ยท าของ                The 

Sound of Music ภาพยนตเ์พลงที่ยิ่ งใหญข่องฮอลิวูด๊  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมสวนมิราเบล ภายในบริเวณวงัมิราเบล ที่มกีารจดัสวนในสไตล์ 

บาร็อกที่ โดง่ดงัใหท้า่นเกบ็บนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นที่ ระลึก น าทา่นขา้มแมน่ ้าซาลส์ซคัสู่ยา่นเมืองเกา่และแวะ

บนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ต ัง้โดดเดน่อยู ่บนเนินเหนือเมืองเกา่ ตอ่จากน้ันน าทา่นชมบา้นเลขท่ี 9         

ถนน Geteidegasse แลว้อสิระใหท้า่นชมรา้นคา้ที่รายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดินหรือจะแวะสกัการะมหาวิหาร

ของซาลบูร์ก ที่ต ัง้อยูต่รงจตุัรัสกลางเมืองเดินเที่ยวชมเมืองเกา่แถวบา้นเกิดของโมสาร์ทซ่ึงเป็นสว่นที่ เป็นมรดกโลก

ยูเนสโกจ้ดทะเบยีนเม่ือปี ค.ศ.1996 ซ่ึงกเ็ป็นปีเดยีวที่ขึ้นทะเบยีนใหส้ว่นที่เป็นพระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองน้ีดูๆ อะไรก ็    

โมสาร์ทไปหมด เพราะไมว่า่ชอ็กโกแลตของที่ระลึกนับรอ้ยชนิดรอ้ยอยา่งก ็ตรารูปโมสาร์ทไป หมดทัง้ส้ิน 
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ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรือ         

ระดบัเดยีวกนั  

วนัท่ีส่ี  ฮลัลส์ตทัท-์อินสบ์รคู-หลงัคาทองค า       (ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่

เมืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุ

กวา่ 4,500 ปี เมืองที่ต ัง้อยูริ่มทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและ

ป่าสีเขยีวขจสีวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองที่ โร

แมนติกที่ สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย 

และมทีะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็น

ไขมุ่กแห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนที่ มรดกโลกของ UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เพยีงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือน

หน่ึงทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝนั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ออกเดินทางสูเ่มืองอินสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ที

โรล เป็นเมืองเอกดา้นการทอ่งเที่ยวของประเทศออสเตรีย  ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าอินซ่ึงค าวา่ “อินส์บรูคน้ัน” แปลวา่ 

สะพานแหง่แมน่ ้าอินมลีกัษณะแคบๆ แทรกตวัอยูร่ะหวา่งเทือกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองค า (Golden Roof) เป็น

สญัลกัษณ์ส าคญัของเมืองอนิสบ์รูค ซ่ึงตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่สรา้งขึ้นโดยจกัรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชว่งตน้ศตวรรษ

ที่ 15 ส าหรับเป็นที่ประทบัของผูป้กครองแควน้ทโิรล ตอ่มาจกัรพรรดิ Maximilian 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ ี่พกั  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหา้  ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน ์       (เยอรมนี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Füssen) เมืองชนบทเล็กๆ ที่ต ัง้อยู ่        

สุดถนนสายโรแมนตกิเคยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตัง้แตยุ่คโรมนัที่ใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถา่ยสินคา้และซ้ือขายเกลือ

มาแต่โบราณเมืองที่ ต ั้งอยู ่ทางแควน้บาวาเ รียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรียมีความงดงาม            

ทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นที่กลา่วถึงชมทวิทศัน์ริมสองขา้งทางที่เตม็ไปดว้ยความเขยีวขจขีองขุนเขา 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม

ปราสาทนอยชวานสไตน์  ซ่ึงเป็นปราสาทตัง้อยู ่ใน

เทือกเขา สรา้งในสมยัพระเจา้ลุดวิกที่  2 แหง่บาวาเรีย 

ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่ สุดอกี

แห่งหน่ึงของโลก ตวัปราสาทตัง้อยูบ่นบนหินผาขนาด

ใหญย่กัษ์ สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแกง่ของแมน่ ้า

พอลลัทเป็นปราสาทหลงัใหญส่ีขาวตัง้อยู ่กลางป่าเขา

ล าเนาไพรที่ ซ่ึงมีสีสันแปลกแปลงแตกตา่งไปในแตล่ะ

ฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ีเพิ่ งไดร้ับขนานนามวา่ นอย
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ชวานสไตน์ กเ็พยีงภายหลงัจากที่ กษตัริยลุ์ดวิกที่  2 ไดเ้สดจ็สวรรคตแลว้ในปี 1886  เที่ยวชมหอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้ง

ทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ี่ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอยา่ง วอลท์ดิสนีย ์ยงั

ไดจ้  าลองแบบปราสาทแหง่นีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ ี่พกั  ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหก  ลูเซิรน์-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-สะพานไมช้าเปล-น ้าตกไรน์   (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนที่ไดร้ับสมญานามวา่หลงัคาแหง่ทวปียุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสยีดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์ แลว้กย็งัมภูีเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท้ี่ แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา

สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่ น าทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่

ต ัง้อยูใ่จกลางเมือง ที่หวัของสิงโตจะมโีลห่ ์ซ่ึงมกีากบาทสญัลกัษณ์ของ สวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ี

ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็น

เกยีรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ที่  เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สู ้

ป้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวตัใิหญส่มยัพระเจา้หลุยสท์ี่ 16  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมและแวะ

ถ่า ย รู ป กับสะพานไม้ช า เ ปล  ห รื อสะ พ าน วิ ห า ร        

(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซเ์ป็นสะพานไมท้ี่ เกา่แก่

ที่ สุ ด ใน โ ลก มีอ า ยุหลายร้อย ปี เ ป็นสัญลักษณ์แล ะ

ประวตัศิาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทเีดยีวสะพานวิหารน้ีเป็น

สะพานที่แขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณเช่ือมตอ่ไปยงั

ป้อมแปดเหลี่ ยมกลางน ้ า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมี

ภาพเขียนเ ร่ื องราวประวัติความเ ป็นมาของประเทศ

สวติเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายที่ ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก

ตอ้งบูรณะสรา้งขึ้นใหมเ่กือบหมด น าทา่นเดินทางสู่น ้าตกไรน์เพ่ือชมน ้าตกที่สวยงามและนับวา่ใหญท่ี่ สุดในยุโรป 

กวา้งประมาณ 150 เมตรและสูงประมาณ 20 เมตร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่  EK 86 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

วนัท่ีเจ็ด   ดูไบ-กรงุเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

07.10 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

09.30 น.  ออกเดินทาง สู่สนามบินสุวรรณภู มิ โดยสายการบิน  เอมิเรตส์ แอร์ไลน์  เ ท่ียวบินท่ี  EK 372          

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

18.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) สายการบนิเอมิเรตส ์

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามที่ระบุในรายการ 

 รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถที่ช  านาญเสน้ทาง  

 โรงแรม ที่พกัตามระบุหรือเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2-3 ทา่น)  

 คา่เขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวซีา่กลุม่เชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ  

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กุมภาพนัธ ์ 14 – 20 / 28 ก.พ. – 6 มี.ค. 2561 39,900 

มีนาคม 15 – 21 / 30 มี.ค. – 5 เม.ย 2561 39,900 

เมษายน  

2-8 / 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561 40,900 

10-16 / 12-18 เม.ย. 61 49,900 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 คนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 วนั) 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื้องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เกบ็เงินมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

 หมายเหต ุ

1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผูีเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ทา่น โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้กอ่นออก

เดินทาง 2 สปัดาห ์

2) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยวอนัเน่ืองมาจากกรณีที่เกิด เหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จราจล, อุบตัิเหตุ, การจราจรติดขดั ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์ และจะ

รักษาผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

3) เน่ืองจากการทอ่งเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถที่จะเรียกรอ้งเงินคืน ใน

กรณีที่ทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการน้ันที่ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4) บริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้นและจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

อนัเน่ืองจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 

 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเกน้ 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ใน  

กลุม่เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ัน และมอีายุไมเ่กนิ 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 
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3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทัที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงนิเดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรปหลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกติ

หลงัครบก าหนด 

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสยี

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมจี  านวนไมต่  ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่จะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนาสถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีที่บริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดยระบุ

รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้ัน 

9. กรณีที่เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยที่บดิา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกี ทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่

การอ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการ

อยา่งถูกตอ้ง 

10. การบดิเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯ เร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษทัฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงนิมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ           

ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13.     การย่ืนวซีา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน และช าระคา่วซีา่ 3,500 ถึงสามารถ  

ด าเนินการขัน้ตอนการย่ืนวซีา่ได ้

 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  
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หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 


