
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันหนึ่ง กรุงเทพฯ                   (ไทย) 

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

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก 

20.35 น.ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันสอง ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค                        (ยูเออี – เยอรมัน) 

00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง   

03.30 น. เดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

  



 

  
  
 

07.10 น.   ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  เดินทางสู่                

เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็น

จุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี             

ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึ ง  ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วย

ความเขียวขจีของขุนเขา 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอย

ชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระ

เจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่

งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผา

ขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ าพอลลัท 

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่

กลางป่าเขาล าเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละ

ฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็

เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 

เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ใน

การแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยังได้จ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็น

ปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค 

(Munich) 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก  ณ Park Inn by Redisson Munchen Ost หรือระดับเดียวกัน 

วันสาม      จัตุรัสมาเรียน – นูเรมเบิร์ก                           (เยอรมัน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านมาเก็บ

ภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) นิมเฟ

นเบิร์กเป็นวังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่ม

สร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวา

เรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิก

อากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์

แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบา

วาเรียส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชม

สถานที่ส าคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ น าท่านสู่

บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็น
สัญลักษณ์ที่ส าคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะ

โกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก 

(Nuremberg) เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน หากใครเป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของ

ธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ 



 

  
  
 

หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทั้งเมือง ต้องที่นี่เลยเพราะนูเรมเบิร์กนั้นเสมือนดัง เมืองแห่งเทพนิยายที่ได้รับการรักษา

เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นน าท่าน เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษี

อากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ งของเมืองนู เรมเบิร์ก  จากนั้นน าท่านชมบริ เวณ               

จัตุรัสกลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจ าเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกา

ตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 

เพื่อเป็นการร าลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองค าปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่ง

จักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์ 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Congress Hotel Mercure Nurnburg an der Messe 

หรือระดับเดียวกัน  

วันส่ี โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบริ์ก – แฟรงก์เฟริต                         (เยอรมัน) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์  ได้

กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมน

ติกของเยอรมนี เข้าสู่เขตเมืองเก่า ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมือง

ทางประวัติศาสตร์และแนวก าแพงป้องกันเมืองดั้งเดิม บ่ง

บอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ท าการค้าไวน์, โค, กระบือ

และขนสัตว์ ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมืองเป็น

ที่ตั้งของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระ

ให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจ าในยุค

อัศวินหรือขุนนางเรืองอ านาจในยุคกลางหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ผลิตในเมืองนี้ 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบริ์ก (WUERZBURG)              

เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเมนซึ่งเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของ

เยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก น าท่านชมความงดงามของเมืองมรดก

โลกเมืองนี้ โดยเริ่มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบริ์ก 

(Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 ได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ  Wurzburg 

Residence สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวังเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และได้มีการ
บูรณะหลายครั้งเนื่องจากถูกท าลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 น าท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงกเ์ฟริต (Frankfurt)  

ค่่า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก  ณ Bedbank Frankfurt หรือระดับเดียวกัน 

วันห้า ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์        (เยอรมัน)   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heideberg) เมืองนี้มีความน่าสนใจ

มากทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ของเมือง เป็นเมืองมรดกโลก และปัจจุบันไฮเดลเบิร์กก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของ

การผ่าตัดหัวใจ ที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก น าท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาโดยรอบมีป่าละเมาะ
แสนสวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้บริเวณปาร์กของปราสาทจะมีต้นไ  ม้ใหญ่อย่างต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค 



 

  
  
 

เมื่อขึ้นไปอยู่บนเนินเขาที่ตั้งของปราสาทจะมีจุดชมวิวที่จะมองลงไปดูตัวเมืองเก่าไฮเดลเบิร์ก และยังเห็นแม่น้ าเนคคาร์ 

ที่ไหลผ่าน ตัวเมืองไฮเดลเบิร์กอีกด้วย ปราสาทไฮเดลเบิร์กนี้มีชื่อเสียงมาก มีการก่อสร้างต่อเนื่องกว่า ๔๐๐ปี ตัว

อาคารด้านนอกและตัววังเก่าเป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค์ ส่วนอีก๒อาคารที่อยู่ ทางตะวันออกและทางเหนือ

สร้างเมื่อศตวรรษที่ ๑๖ ซึ่งถือว่า เป็นอาคารที่มีชื่อเสียงและมีความส าคัญทางด้านสถาปัตยกรรม ของเยอรมัน 

นอกจากนี้ ปราสาทไฮเดลเบิร์กยังมีห้องเก็บไวน์ซึ่ง บรรจุไว้ในถังโอ๊คบ่ม ที่เป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt) ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าไมล์ เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปัจจุบันแฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปที่ใหญ่เป็น

อันดับ 2 รองจากลอนดอน  แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองแห่งอาคารสูงระฟ้า จึงได้ฉายาว่า Mainhatten เมื่อดูอย่างใกล้ชิดก็

จะเผยให้เห็นเสน่ห์ของเมืองใหญ่ ที่มีบ้านเรือนที่สวยงามเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะไว้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หลังจากนั้นน า

เที่ยว ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ 

Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์  

ค่่า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก  ณ Bedbank Frankfurt หรือระดับเดียวกัน 

วันหก         โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND                     (เยอรมัน) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภัตตาคารน าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นหนึ่ง

ในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สี่ของประเทศ

เยอรมนี น าท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่

มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปีโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1248 และ

สิ้นสุดลงที่ปี ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริย์ทั้งสามถูกเก็บไว้ในตัว

วิหารด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 อีกด้วย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ น าท่านเดินทางสู่  หลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู่  DESIGNER OUTLET 

ROERMOND  ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BURBERRY, 
BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่นๆอีกมากมาย               

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางเมืองดุสเซสดอร์ฟเพื่อเดินทางสู่สนามบิน  

20.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 58   

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันเจ็ด       ดูไบ – กรุงเทพ                                                                                                (ยูเออี – ไทย) 

06.15 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง  

11.45 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 370          

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

20.50 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ      

               

 

 

 

 

 



 

  
  
 

 

อัตราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ 10,000 บาท 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

 ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนียมทุกกรณี) 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ 

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

 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน 

 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 

ก่าหนดการเดนิทาง ราคา 

มีนาคม 2561 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 61 39,900 

เมษายน 2561 

3-9 / 27 เม.ย.-3 พ.ค. 61 43,900 

11-17 เม.ย. 61 53,900 

พฤษภาคม 2561 23-29 พ.ค. 61 43,900 

มิถุนายน 2561 13-19 / 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61 43,900 



 

  
  
 

 

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจ าทั้งหมด. 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจ าทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 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 ทั้งนี้ จะค 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 และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร  

หากท่านต้องการใหท้างเราด่าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

* 


