วันแรก

กรุงเทพฯ

(ไทย)

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
21.05 น. ออกเดิน ทางสู ่เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ย วบิ น ที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันที่สอง
ดูไบ- BMW WORLD-พระราชวังนิ มเฟนเบิรก์ -จัตุรสั มาเรียน
(ยูเออี-เยอรมัน)
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
04.00 น. เดิ น ทางสู ่ เมื อ งมิ ว นิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ แอร์ไ ลน์ เที่ยวบิ น ที่ EK 53
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
08.35 น. เดินทางถึง สนามบิ นมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นาท่านถ่ายรู ป
ด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิ อนั ซ์ อารี น่า จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ BMW WELT (ถ่ายรูป)อาคารสถาปั ตยกรรม
สมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็ นรู ปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ ่นของบีเอ็มดับบลิว ให้ทา่ นเดินเล่น เลือกซื้อของที่
ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านมาเก็บภาพพระราชวังนิ มเฟนเบิรก์ (Nymphenburg Palace) นิ ม
เฟนเบิร์กเป็นวังฤดูรอ้ นของ พระราชวงศ์ผูป้ กครองบาวาเรีย ผู ร้ ิ เริ่ มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็ค
เตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิ กอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664
หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานู เอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวัง
สร้า งเสร็ จ ในปี ค.ศ. 1675 ก่อ นขับ รถพาชมสถานที่ส าคัญ ๆ อาทิ พระราชวัง หลวงเรสซิ เ ด้น ท์ ฯลฯ น าท่า นสู ่
บริ เวณ จัตุรสั มาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มสี ถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ สี าคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่าใน
รู ปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มรี ู ปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Azimut Hotel Munchen Ost หรื อระดับเดียวกัน

วันสาม ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น
เช้า

(เยอรมัน)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองฟุสเซ่น นาท่านขึ้นสู ่ ปราสาทนอยชวานส
ไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตัง้ อยูใ่ นเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ น
ปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ งของโลก ตัวปราสาทตัง้ อยูบ่ นบนหินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เหนื อ
เกาะแก่งของแม่น้าพอลลัท เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตัง้ อยูก่ ลางป่ าเขาลาเนา
ไพร ที่ซ่ ึงมีสีสนั แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็
เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุ ดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้อง
บรรทม, ห้องฮอลล์ท่ ใี ช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทัง่ ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนี ย ์ ยังได้จาลองแบบ
ปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์

คา่

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู ่ เมื องฟุสเซ่น เมื องชนบทเล็กๆ ที่ตงั้ อยู ส่ ุ ดถนนสายโรแมนติก
เคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุ ดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตงั้
อยู ท่ างแคว้นบาวาเรีย ตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็ นที่กล่าวถึง
ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Euro Park Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เขาซุกสปิ ตเซ่-ลานหิมะ-อินส์บรูค-หลังคาทองคา

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยังเมืองไอบ์เซ่ เพื่อนาท่านขึ้นรถไฟ
ขึ้นไปยังยอด เขาซุกสปิ ตเซ่ (Zugspitze) เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน (Top of Germany) อิสระให้ทา่ นสัมผัส
กับลานหิ มะ และธารน้าแข็ง จากนั้นนาท่านขึ้นกระเช้าต่อไปยังจุ ดสู งสุ ดของยอดเขาซุ กสปิ ตเซ่ ณ ระดับความสู ง
2,970 เมตร จากระดับน้าทะเล ในแต่ละปีจะมีนักท่องเทียวมาที่น่ ี ราว 500,000 คน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางต่อสู ่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้น ที
โรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าอิน ซึ่งคาว่า “อินส์บรู คนั้น” แปลว่า สะพาน
แห่ง แม่น้ า อิน มีลกั ษณะแคบๆ แทรกตัว อยู ร่ ะหว่า งเทือ กเขาแอลป์ ชม หลังคาทองคา (Golden Roof) เป็ น
สัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรู ค ซึ่งตัง้ อยูใ่ นเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษ
ที่ 15 สาหรับเป็นที่ประทับของผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Ramada Innsbruck Tivoli หรื อระดับเดียวกัน

เที่ยง

เที่ยง

คา่

วันที่หา้ เวโรน่ า-จตุรสั เออร์เบ-โรมัน อารีน่า-บ้านของจูเลียต-มิลาน
เช้า

เที่ยง

(เยอรมัน-ออสเตรีย)

(ออสเตรีย-อิตาลี )

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู ่ เมืองเวโรน่ า อยูท่ างตะวันออกเฉียงเหนื อของอิตาลี
เป็นเมืองที่ใหญ่และสาคัญเป็ นอันดับสองในแคว้นเวเนโต รองจากเมืองเวนิ ส เมืองเวโรนาได้รับสมญานามว่า “LITTLE
ROMAN” เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบู รณ์ เป็ นเมืองที่มากไปด้วยกลิ่นอายแห่งศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นเมืองขนาดกระทัดรัด อบอุน่ ล้อมรอบด้วยสายน้า
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านสู จ่ ตุรสั เออร์เบ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคย
ปกครองเวโรน่า ระหว่างทาง ผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของโรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัย
โรมัน ชม อดี ตบ้านของจูเลี ยต ชมระเบียงหิ นอ่อนเล็กๆที่จูเลียตเคยยืนอยู โ่ ดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้ าขอความรักอยู ่
ด้านล่างตัง้ อยูท่ ่ บี า้ นเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) ในเมืองเวโรนา (Verona) บริ เวณบ้านมีรูปปั้ นจู เลียตที่เป็ น
บรอนซ์ปั้นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่ องความรักก็ให้ไ ปจับที่หน้าอกของจู เลียต นอกจากนี้
ภายในบริ เวณกาแพงบ้านจู เลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกาแพงเดิม และยังมีบริ การ
โทรศัพท์สาหรับคนที่ไม่ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮลั โหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่งนี้ หลังจากนั้นนาท่านเดินทาง
สู ่ กรุงมิ ลาน (MILAN) เมื องสาคัญทาง ภาคเหนื อของอิตาลี ตัง้ อยู บ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจาก
ภาษาเซลต์คาว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยูก่ ลางที่ราบ มีช่ ือเสียงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ ชมภายนอก ดูโอโม่ หรื อมหา
วิหารแห่งเมืองมิลาน (เป็ นโบสถ์ท่ ใี หญ่เป็ นอันดับ 3 ใน ยุโรป) ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่สมบู รณ์แบบที่สุดแห่ง
หนึ่ งของโลก เริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1386 ตกแต่งเสร็จสมบุรณ์ในปี ค.ศ. 1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี

คา่

บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล- Serravalle Outlet

(อิตาลี )

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้ามหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรื อที่เรียกว่าดู
โอโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจาเมือง เป็ นมหาวิหารที่ใหญ่เป็ นอับดับสอง รองจากมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ในกรุ งวาติกนั (เป็ นมหาวิหารแบบโกธิ คและใหญ่เป็ นอันดับสามของยุโรป) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ
400 กว่าปี หลังจากนั้น คือในปี ค.ศ.1813 ด้านนอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ ือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูป
สลักหิ นอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู ก่ ว่าสามพันรู ป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มา
ดอนน่า ด้านหน้าของมหาวิหารเป็ นลานกว้าง เรียกว่า ปิ อาซซ่า เดล ดู โอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็ นศู นย์กลาง
แหล่งชุ มนุ มของผู ค้ นมาทุ กยุ คสมัย อิสระให้ทา่ นได้ถา่ ยรู ปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม ซึ่ งมีจาหน่าย
มากมายในบริ เวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรื อจะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ Serravalle Outlet ซึ่งตัง้ อยูใ่ กล้เมืองมิลาน สถานที่รวม
สิ นค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชนั้ นาระดับแถวหน้าของอิตาลี มีรา้ นค้าแฟชั่นและ
สินค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin
Klein ,Diesel,Camper, Furla, Moschino, Bulgari, Bose, 7 for all mankind และอื่นๆ โดยสินค้าแฟชัน่ จะลดราคา
ตัง้ แต่ 30% - 70% ตลอดปี อิสระอาหารคา่ เพื่ อความสะดวกในการท่องเที่ ยว ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู ่
สนามบิน
22.20 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 92
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เช้า

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

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

อัตราค่าบริการ

ราคา
กาหนดการเดินทาง

พฤษภาคม 2561

25-31 พ.ค. 2561

มิถุนายน 2561

28 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2561

เด็ก
อายุตา่ กว่า
12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

40,900 38,900 8,000
40,900 38,900 8,000

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
 โรงแรม ที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 คนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 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) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ มี ผี ู เ้ ดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก
เดินทาง 2 สัปดาห์
2) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่ องมาจากกรณีท่ เี กิด เหตุ จาเป็ นสุ ดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทัง้ นี้จะคานึ งถึงผลประโยชน์ และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3) เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ ที า่ นปฏิเสธ หรื อสละสิทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
4) บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ ที า่ นชาระมาแล้ว หากท่านถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
อันเนื่ องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ที่เคยมีวซี า่ ในกลุม่
เชงเก้นควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.52 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6เดือน)

3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการ /สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) /ส า เนา สู ติ บัตร (ในกรณีท่ เี ด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี)
4. หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู เ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือน
ในปั จจุ บนั , วันเดือนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิ จการ ขอใบทะเบี ยนการค้าและหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3เดื อน (90 วัน)พร้อม
วัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง6เดือน
6. สาเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ 6 เดื อน(นับจากวันปั จจุ บนั ) หากมียอดเดือนกระโดด ต้องขอ Statement
ย้อนหลัง 6เดือนจากธนาคาร อัพเดท15 วันก่อนยื่ นวี ซ่าควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ า เสมอ และมี
จานวนไม่ต่ ากว่า 6หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุ มกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและ
สามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาเนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
6.1ผู เ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุ ค คลที่ส ามารถรับรองค่า ใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่สามารถสื บ
ความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่มเติม คือ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร

เท่านั้น ระบุช่ ือเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบชื่อผูเ้ ดินทาง ต้องสะกดชื่อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่นวีซา่
6.2 กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
7. กรณี ท่ี เป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา จะต้องมีหนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
เท่านั้น
8. กรณีท่ เี ด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอมโดยที่บิดามารดา
และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อ
เขตโดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องและต้องมา
แสดงตัวพร้อมกันในวันยื่ นวีซ่า พร้อมเซ็นชื่ อในใบคาร้องขอวีซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานฑูต
9. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวรและ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่า นไปสัม ภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพทัง้ นี้ บริ ษั ท ฯจะส่ง เจ้า หน้า ที่ ไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่านเนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท
11. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริ ษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................

วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

