
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันแรก  กรุงเทพฯ                (ไทย) 

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 



 

  
 

21.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง  ดูไบ- BMW WORLD-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรัสมาเรียน    (ยูเออี-เยอรมัน) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง 

04.00 น. เดินทางสู่  เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมัน  โดยสายการบิน เอมิ เรตส์  แอร์ไลน์  เที่ ยวบินที่  EK 53        

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว น าท่านถ่ายรูป

ด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ BMW WELT (ถ่ายรูป)อาคารสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว  ให้ท่านเดินเล่น เลือกซื้อของที่

ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านมาเก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) นิม

เฟนเบิร์กเป็นวังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็ค

เตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 

หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวัง

สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชมสถานที่ส าคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ น าท่านสู่

บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าใน

รูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Azimut Hotel Munchen Ost หรือระดับเดียวกัน 

วันสาม ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น               (เยอรมัน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น น าท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานส

ไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็น

ปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือ

เกาะแก่งของแม่น้ าพอลลัท เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาล าเนา

ไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็

เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน , ห้อง

บรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยังได้จ าลองแบบ

ปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก          

เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตั้ง

อยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึง  

ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันทีส่ี ่ เขาซุกสปิตเซ่-ลานหิมะ-อินส์บรูค-หลังคาทองค่า              (เยอรมัน-ออสเตรยี) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยังเมืองไอบ์เซ่ เพื่อน าท่านขึ้นรถไฟ
ขึ้นไปยังยอด เขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน (Top of Germany) อิสระให้ท่านสัมผัส



 

  
 

กับลานหิมะ และธารน้ าแข็ง จากนั้นน าท่านขึ้นกระเช้าต่อไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ่  ณ ระดับความสูง 

2,970 เมตร จากระดับน้ าทะเล ในแต่ละปีจะมีนักท่องเทียวมาที่นี่ ราว 500,000 คน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้นที

โรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอิน ซึ่งค าว่า “อินส์บรูคนั้น” แปลว่า สะพาน

แห่งแม่น้ าอิน มีลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคาทองค่า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์

ส าคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 

ส าหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Ramada Innsbruck Tivoli หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห้่า เวโรน่า-จตุรัสเออร์เบ-โรมัน อารีน่า-บ้านของจูเลยีต-มิลาน                  (ออสเตรีย-อิตาล)ี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี 

เป็นเมืองที่ใหญ่และส าคัญเป็นอันดับสองในแคว้นเวเนโต รองจากเมืองเวนิส เมืองเวโรนาได้รับสมญานามว่า “LITTLE 

ROMAN” เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ เป็นเมืองที่มากไปด้วยกล่ินอายแห่งศิลปะและ

วัฒนธรรม เป็นเมืองขนาดกระทัดรัด อบอุ่น ล้อมรอบด้วยสายน้ า  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่จตุรัสเออร์เบ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคย

ปกครองเวโรน่า ระหว่างทาง ผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของโรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัย

โรมัน ชม อดีตบ้านของจูเลียต ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่

ด้านล่างตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) ในเมืองเวโรนา (Verona) บริเวณบ้านมีรูปปั้นจูเลียตที่เป็น

บรอนซ์ปั้นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ใหไ้ปจับที่หน้าอกของจูเลียต นอกจากนี้ภายใน

บริเวณก าแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม และยังมีบริการโทรศัพท์

ส าหรับคนที่ไม่ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮัลโหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่งนี้ หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงมิ

ลาน (MILAN) เมืองส าคัญทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์

ค าว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ชมภายนอก ดูโอโม่ หรือมหาวิหารแห่ง

เมืองมิลาน (เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ใน ยุโรป) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของ

โลก เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1386 ตกแต่งเสร็จสมบุรณ์ในปี ค.ศ. 1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี                

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห่ก มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล- Serravalle Outlet              (อิตาล)ี        

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอ

โม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจ าเมือง เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอับดับสอง รองจากมหาวิหารเซนต์ปี

เตอร์ ในกรุงวาติกัน (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรป) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 

400 กว่าปีหลังจากนั้น คือในปี ค.ศ.1813 ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูป

สลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มา

ดอนน่า ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกว้าง เรียกว่า ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็นศูนย์กลาง

แหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีจ าหน่าย

มากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ Serravalle Outlet  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองมิลาน สถานที่รวม

สินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชั้นน าระดับแถวหน้าของอิตาลี มีร้านค้าแฟชั่นและ

สินค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin 



 

  
 

Klein ,Diesel,Camper, Furla, Moschino, Bulgari, Bose, 7 for all mankind และอื่นๆ โดยสินค้าแฟชั่นจะลดราคา

ตั้งแต่ 30% - 70% ตลอดปี อิสระอาหารค่่าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่

สนามบิน 

22.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 92 

(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันทีเ่จ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ                     (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372 

 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

****************************** 

 

 

 

อัตราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต่่ากว่า 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) 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

ก่าหนดการเดนิทาง ราคา 

พฤษภาคม 2561 25-31 พ.ค. 2561 40,900 

มิถุนายน 2561 28 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2561 40,900 



 

  
 

 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 ขั้นต่่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน) 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่า (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 วันท่าการ 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. ใบรับรองการท่างานจากบริษัทที่ท่านท 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. กรณีที่เด็กอายุต่่ากว่า 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  

หากท่านต้องการใหท้างเราด่าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 


