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ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 9 – 15 พ.ย. 60 39,900 

ธันวาคม 
7 – 13 ธ.ค. 60 39,900 

28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 49,900 
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วนัหน่ึง กรุงเทพฯ                             (ไทย) 
18.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T        สาย

การบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก 
21.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี  EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัสอง ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค                         (ยูเออ ี– เยอรมัน) 
00.50น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   
04.00 น. เดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 53  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
08.35 น. ถึงสนามบิน เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่                

เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยูสุ่ดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมนัท่ีใชเ้มือง
น้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี             
ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นท่ีกล่าวถึง  ชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไป
ดว้ยความเขียวขจีของขนุเขา 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าท่านข้ึนสู่ ปราสาทนอยชวานส
ไตน์ ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 
แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่ง
หน่ึงของโลก ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร 
เหนือเกาะแก่งของแม่น ้ าพอลลัท เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์   เป็น
ปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตั้งอยูก่ลางป่าเขาล าเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง 
แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลงัน้ีเพิ่งได้รับขนานนามว่า นอย
ชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลงัจากท่ี กษตัริยลุ์ดวกิท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 เท่ียวชมห้องต่างๆ อาทิ หอ้ง
ทรงงาน , ห้องบรรทม , ห้องฮอลล์ ท่ี ใช้ในการแสดงโอเป ร่าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูน
อย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยงัได้จ  าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์
ของดิสนียแ์ลนด ์สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่  เมืองมิวนิค (Munich) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  ณ Park Inn by Redisson Munchen Ost หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
วนัสาม      จัตุรัสมาเรียน – นูเรมเบิร์ก                           (เยอรมัน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านมาเก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg 

Palace) นิมเฟนเบิร์กเป็นวงัฤดูร้อนของ พระราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์มา
เรีย เจา้ชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโน
บาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ท่ี 2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อีเล็คเตอร์
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แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวงัสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขบัรถพาชม
สถานท่ีส าคัญๆ อาทิ  พระราชวังหลวงเรสซิ เด้นท์  ฯลฯ น าท่ าน สู่
บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ี
ส าคญัของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ
โบสถ์แม่พระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวนั ณ 
ภตัตาคาร เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองท่ีไดรั้บสมญานาม
วา่เมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมนั หากใครเป็นคนท่ีช่ืนชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลบัซับซ้อน 
ปราสาทราชวงัแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิมะท่ีปกคลุมขาวโพลน
ไปทัว่ทั้ งเมือง ตอ้งท่ีน่ีเลยเพราะนูเรมเบิร์กนั้นเสมือนดงัเมืองแห่งเทพนิยายท่ีได้รับการรักษาเอาไวไ้ด้อย่าง
สมบูรณ์ จากนั้นน าท่าน เดินชมเมืองโบราณท่ีมีอายกุวา่ 900 ปี ผา่นชม เม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตท่ี
ถือเป็นอาคารประวติัศาสตร์อีกแห่งหน่ึงของเมืองนูเรมเบิร์ก จากนั้นน าท่านชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง 
(HAUPTMARKT) ซ่ึงมีตลาดนดัขนาดใหญ่ประจ าเมือง อนัถือเป็นตลาดนดัคริสตม์าสท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
เยอรมนี ดา้นตะวนัออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุก๊ตาไขลาน
ท่ีหนา้จัว่ของโบสถพ์ระแม่มาเรีย ตวันาฬิกาและตุก๊ตาประดบัน้ีถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็น
การร าลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองค าปี 1356 ท่ีตราข้ึนตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคาร์ลท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิ
โรมนัอนั ศกัด์ิสิทธ์ิ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Congress Hotel Mercure Nurnburg an der Messe 
หรือระดบัเดียวกนั  

วนัส่ี โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบร์ิก – แฟรงก์เฟริต                         (เยอรมัน) 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์  ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงในประวติัศาสตร์
ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข้าสู่ เขตเมืองเก่า ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์และแนวก าแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิม บ่ง
บอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการคา้ไวน์, โค, กระบือและขนสัตว ์ท่ี
มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1274 จตุัรัสใจกลางเมืองเป็นท่ีตั้งของ อาคารเทศบาลเมือง
และโบสถเ์ซนตจ์าคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาไดเ้ก็บภาพประทบัใจ ยอ้นความทรงจ าในยุคอศัวินหรือขนุนางเรือง
อ านาจในยคุกลางหรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆท่ีผลิตในเมืองน้ี 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้ นน าท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบร์ิก (WUERZBURG)              
เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเมนซ่ึงเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิต
ไวน์ของเยอรมนั และเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก น าท่านชมความงดงาม
ของเมืองมรดกโลกเมืองน้ี โดยเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่ง
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เมืองวูร์ซเบร์ิก (Wurzburg Cathedral) สร้างข้ึนเม่ือ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหวา่งปี 1040 - 1225 ไดรั้บ
อิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูป
กบั Wurzburg Residence สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอดีตคือพระราชวงัเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบา
โรก และไดมี้การบูรณะหลายคร้ังเน่ืองจากถูกท าลายจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 น าท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟ
ริต (Frankfurt)  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  ณ Bedbank Frankfurt หรือระดบัเดียวกนั 
วนัห้า ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์        (เยอรมัน)   
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heideberg) เมืองน้ีมีความน่าสนใจ

มากทั้งในแง่ประวติัศาสตร์ของเมือง เป็นเมืองมรดกโลก และปัจจุบนัไฮเดลเบิร์กก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากใน
เร่ืองของการผา่ตดัหวัใจ ท่ีไดช่ื้อวา่ดีท่ีสุดในโลก น าท่านเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยูบ่นเนินเขาโดยรอบมี
ป่าละเมาะแสนสวยให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินเล่นไดบ้ริเวณปาร์กของปราสาทจะมีตน้ไ  มใ้หญ่อยา่งตน้เบิช 
ตน้เมเป้ิล ตน้โอค้ เม่ือข้ึนไปอยูบ่นเนินเขาท่ีตั้งของปราสาทจะมีจุดชมวิวท่ีจะมองลงไปดูตวัเมืองเก่าไฮเดลเบิร์ก 
และยงัเห็นแม่น ้ าเนคคาร์ ท่ีไหลผ่าน ตวัเมืองไฮเดลเบิร์กอีกด้วย ปราสาทไฮเดลเบิร์กน้ีมีช่ือเสียงมาก มีการ
ก่อสร้างต่อเน่ืองกว่า ๔๐๐ปี ตวัอาคารด้านนอกและตวัวงัเก่าเป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค์ ส่วนอีก๒
อาคารท่ีอยู่ ทางตะวนัออกและทางเหนือสร้างเม่ือศตวรรษท่ี ๑๖ ซ่ึงถือว่า เป็นอาคารท่ีมีช่ือเสียงและมี
ความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรม ของเยอรมนั นอกจากน้ี ปราสาทไฮเดลเบิร์กยงัมีหอ้งเก็บไวน์ซ่ึง บรรจุไวใ้น
ถงัโอค๊บ่ม ท่ีเป็นไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt) ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าไมล์ เป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปัจจุบนัแฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนยก์ลางทางการเงินของยุโรปท่ีใหญ่
เป็นอนัดบั 2 รองจากลอนดอน  แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองแห่งอาคารสูงระฟ้า จึงไดฉ้ายาวา่ Mainhatten เม่ือดูอยา่ง
ใกลชิ้ดก็จะเผยให้เห็นเสน่ห์ของเมืองใหญ่ ท่ีมีบา้นเรือนท่ีสวยงามเก่าแก่ท่ีไดรั้บการบูรณะไวต้ั้งอยูใ่จกลางเมือง 
หลังจากนั้นน าเท่ียว ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวา่การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร์  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  ณ Bedbank Frankfurt หรือระดบัเดียวกนั 
วนัหก         โคโลญจน์ – มหาวหิารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND                     (เยอรมัน) 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภตัตาคารน าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นหน่ึง

ในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโซนตะวนัตกของเยอรมนีซ่ึงถูกสร้างโดยชาวโรมนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ีส่ีของ
ประเทศเยอรมนี น าท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปีโดยเร่ิมก่อสร้าง
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1248 และส้ินสุดลงท่ีปี ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศใหแ้ก่นกับุญปีเตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของ
กษตัริยท์ ั้งสามถูกเก็บไวใ้นตวัวิหารดว้ย นอกจากน้ียงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก
เม่ือปี ค.ศ.1993 อีกดว้ย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ น าท่านเดินทางสู่ หลังจากนั้ น น าท่านเดินทางสู่  DESIGNER OUTLET 
ROERMOND ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BURBERRY, 
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BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอ่ืนๆอีกมากมาย               
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเมืองดุสเซสดอร์ฟเพื่อเดินทางสู่สนามบิน  

21.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี EK 58   
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัเจ็ด       ดูไบ – กรุงเทพ                                                                                               (ยูเออ ี– ไทย) 
05.55 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.40 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่EK 372          (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
19.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจวนัแปด      

 

               ******************************* 
อตัราค่าบริการ  
เด็ก (อายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)  ลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดี่ยว      เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส์ 
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าบริการหวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถ่ิน(พดูภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
  
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วนั  / คน) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ขั้นต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 วนั) 
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กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขในการจองทวัร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด. 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยนิดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย และไม่รับผดิชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 
เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
ไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  
จะถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
เอกสารในการขอยื่นวซ่ีาประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือ ณ สถานทูต ตาม

วนัและเวลาที่นัดหมาย 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชง

เกน้หรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา  
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้(แบบหน้าใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายไุม่เกิน 6 เดือน)  
3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   
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4. ใบรับรองการท างานจากบริษทัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนั
เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองทีค่ัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและ
หลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นบัจากวนัปัจจุบนัในวนัท่ียื่นวีซ่า) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
และสามารถท่ีจะใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา **สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั**  

7. กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง
บริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุรายช่ือผู ้
เดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตร

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
11. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ

ถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูต
ฯเร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 

13. การยืน่วซ่ีานั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการขั้นตอนการยืน่วซ่ีาได ้
 

** เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มนีโยบายรับแปลเอกสาร  
หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติมฉบับละ 500 บาท ** 

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


