
 

   

 

 
 
 
 
 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ             (ไทย) 

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก 

บรัสเซล จัตุรัสกรองปลาซ แฟรงค์เฟิร์ต มหาวิหารโคโลญจน์ กอลมาร์ สตราบูร์ก  

ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ท่องเที่ยวเมืองซูค  

พิเศษ  ล่องเรือทะเลสาบทิติเซ่ และ เขตป่าด า Black Forest 



 

   

 

01.15 น.ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ-บรัสเซล-จัตุรัสกรองปลาซ-เมเนเก้นพิส-อาเค่น                         (เบลเยี่ยม-เยอรมัน) 

04.45 น.     ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง   

08.20 น. เดินทางสู่เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 183  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.25 น. ถึงสนามบินเมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่กรุง

บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับ

การอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล น าท่านสู่ จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับ

การยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ 

ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง น าท่านไปชม รูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่

โด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่ า 

172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรือล้ิมลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้

ไม่ยาก                 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ที่พัก  ณ Leonardo Hotel Aachen หรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม โคโลญจน์-มหาวิหารโคโลญจน์-แฟรงก์เฟริต-จัตุรัสโรเมอร์               (เยอรมัน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นหนึ่งในเมืองที่

เก่าแก่ที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี น า

ท่านชมเมืองโคโลญจน์ ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปีโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1248 และสิ้นสุดลงที่ปี ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริย์ทั้ง

สามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 

อีกด้วย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเดิน เดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt) ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าไมล์ เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปัจจุบันแฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปที่ใหญ่เป็น

อันดับ 2 รองจากลอนดอน หลังจากนั้นน าเที่ยว ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง 
ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ

จัตุรัสโรเมอร์ อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าย่านใจกลางเมือง  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Tryp By Wyndham Frankfurt หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่ ไฮเดลเบิร์ก-ย่านเขตเมืองเก่า-จัตุรัสเกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก                     (เยอรมัน-ฝรั่งเศส) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก เมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางที่ตั้ง

อยู่ทางตอนใต้ของเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ผ่านชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทหลังใหญ่ที่ดูโอ่อ่าน่าเกรงขามตั้งเด่นเป็น

สง่าอยู่บนเนินเขาสูง ท าหน้าที่เสมือนป้อมปราการผู้ปกป้องชาวเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย  น าท่านเที่ยวชม ตัวเมือง
เก่าไฮเดลเบิร์ก ริมฝั่งแม่น้ าเนคคาร์ที่ไหลผ่านตัวเมืองอีกด้วย  

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองมรดกโลก

ด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรียกได้ว่า มี 2 



 

   

 

วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์ก

เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบันได้ชื่นชม น าท่านชม จัตุรัส

เกลแบร์ จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของ รูป

ปั้นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในเรื่องสงครามการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้แล้วภายในจัตุรสั

ยังเป็นที่ตั้งของ น าท่านถ่ายรูปมหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก มหาวิหารประจ าเมืองสตราสบูร์ก คริสตจักรนิกาย

โรมันคาทอลิก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงาม

ระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส  
 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก  ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่ห้า กอลมาร-์เมืองเก่ากอลมาร์-BLACK FOREST-ล่องเรือทะเลสาบทิติเซ่             (ฝรั่งเศส-เยอรมัน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็นเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก น าท่าน

ชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตั้งอยู่ ซึ่งบางหลัง

เป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อันงดงาม เป็นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ชื่อมาจากลักษณะ

ของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝ่ังคลอง ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ าโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์

เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิติเซ่ พร้อมกับ ล่องเรือชมความงามของ

ทะเลสาบทิติเซ ่บรรยากาศป่าสนขนาดใหญ่ที่ขึ้นกันหนาทึบเป็นแนวเขาสุดลูกหูลูกตา และเป็นแหล่งชมใบไม้เปล่ียน

สีที่งดงามราวกับภาพวาด โดยป่าแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี  มีพรมแดนติดกับประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ และด้วยความใหญ่โตหนาแน่นของป่าสนที่มองในระยะไกลเห็นเป็นพื้นที่สีด าบวกกับความลึกลับนี่เอง

ที่ท าให้ได้รับการขนานนามว่า "ป่าด า" Black Forest อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกมากมาย โดยเฉพาะ

นาฬิกากุ๊กกรูที่มีต้นก าเนิดในแถบป่าด านี้ 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก  ณ Wyndham Garden Donaueschingen หรือเทียบเท่า 

วันทีห่ก ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-เมืองซูค-สนามบิน     (เยอรมัน-สวิสฯ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิสเซอร์แลนด์  เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา 

สลับแซมด้วย  ดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพาน

วิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ ารอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และ

ประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยัง

ป้อมแปดเหล่ียมกลางน้ า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก 

ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด น าท่านชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หัว

ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย 

ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้าน

ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่

สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 



 

   

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉล่ียน้อย

ที่สุดแต่ปัจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าที่ก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่13 อาคาร

บ้านเรือนยังคงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ  ถึงเวลา

อันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค 

22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 86   

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

วันทีเ่จ็ด       ดูไบ – กรุงเทพ                                                                                                (ยูเออี – ไทย) 

06.25 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง  

09.40 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372          

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ                  

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ  

เด็ก (อายุต่ ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ   8,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมเิรตส์ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามทีร่ะบุในรายการ 

 รถโค้ชปรับอากาศทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง  

 โรงแรม ที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

พฤษภาคม 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2561 40,900 

มิถุนายน 13-19 / 25 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561 40,900 



 

   

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวซี่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน) 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ า (หลังจองภายใน 2 วัน) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน  

3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจ าทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ 
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก

เดินทาง 2 สัปดาห์ 

2) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากกรณีที่เกิด เหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์ และจะ

รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 

3) เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน

กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี 

4) บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ 

อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 

        เอกสารเบ้ืองต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกน

ลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

ได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าท่ี) 

 

1. พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซา่ใน  กลุ่ม

เชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) 



 

   

 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / หรือส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

4. ใบรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่งและอัตราเงินเดอืนใน

ปัจจุบัน,วันเดอืนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพือ่เดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติ

หลังครบก าหนด 

5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน  พร้อมวัตถุประสงค์หรอืใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

6. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงนิสม่ าเสมอและมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 

6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่าง

ไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนาสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ยในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง

บริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่แสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ยและการกลับ มาท างานของท่าน โดยระบุ

รายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น 

9. กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่า

การอ าเภอ หรอืส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการ

อย่างถูกต้อง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าทา่น

จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียม

ใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด

หมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯ เรื่องวีซ่าของทา่น เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษทัฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบรษิัท

ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด 

13.     การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และช าระค่าวีซ่า 3,500 ถึงสามารถ    

         ด าเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้ 

 

 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบรษิัทไมม่ีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านต้องการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

 

 


