บรัสเซล จัตุรสั กรองปลาซ แฟรงค์เฟิ ร์ต มหาวิหารโคโลญจน์ กอลมาร์ สตราบูรก์
ลูเซิรน์ สะพานไม้ชาเปล ท่องเที่ยวเมืองซูค
พิเศษ ล่องเรือทะเลสาบทิติเซ่ และ เขตป่ าดา Black Forest

วันแรก

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
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(ไทย)

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบิ นสุ วรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
01.15 น.ออกเดิ น ทางสู ่เ มื อ งดู ไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เ รตส์ เที่ย วบิน ที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันที่สอง ดูไบ-บรัสเซล-จัตุรสั กรองปลาซ-เมเนเก้นพิส-อาเค่น
(เบลเยี่ ยม-เยอรมัน)
04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.20 น. เดินทางสู เ่ มืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ ยม โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 183
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
13.25 น. ถึ งสนามบิน เมื องบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ ย ม ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางสู ่กรุง
บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรื อนได้รับ
การอนุ รักษ์ไว้จากรัฐบาล นํ าท่านสู ่ จัตุรสั กรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของยุ โรป
ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริ ยฟ์ ิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิค
เตอร์ ฮู โก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง นําท่านไปชม รู ปปั้ น แมนเนเก้นพิ ส รู ปปั้ นเจ้าหนู
น้อยที่โด่งดัง อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า
172,000 ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปั กลูกไม้ หรื อลิ้มลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้
ไม่ยาก
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสู ท่ ่ พี กั  ณ Leonardo Hotel Aachen หรื อเทียบเท่า
วันที่สาม โคโลญจน์-มหาวิหารโคโลญจน์-แฟรงก์เฟริต-จัตุรสั โรเมอร์
(เยอรมัน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ เมื องโคโลญจน์ (Cologne) เป็ นหนึ่ งในเมืองที่
เก่าแก่ท่ สี ุ ดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซ่ ึงถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ส่ ขี องประเทศเยอรมนี นํา
ท่านชมเมื อ งโคโลญจน์ ถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิ ห ารโคโลญจน์ หรื อ เคิลน์ โดม เป็ นโบสถ์ศาสนาคริ สต์นิ กาย
โรมันคาทอลิกที่มชี ่ ือเสียงที่สุดแห่งเมื องโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี โดยเริ่ มก่อสร้างตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 1248 และสิ้นสุ ดลงที่ปี ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุ ญปี เตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริ ยท์ งั้
สามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากนี้ยงั ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยู เนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993
อีกด้วย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเดิน เดินทางสู เ่ มื องแฟรงก์เฟริต (Frankfurt) ตัง้ อยู ร่ ิ มฝั่งแม่นํ้าไมล์ เป็ น
ศู นย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุ โรป ปั จจุบนั แฟรงก์เฟิร์ตเป็ นศู นย์กลางทางการเงินของยุ โรปที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 รองจากลอนดอน หลังจากนั้นนําเที่ยว ชมจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่เก่าแก่ท่ สี ุ ดในเมือง
ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรื อ Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู ท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
จัตุรัสโรเมอร์ อิสระให้ทา่ นได้ชอ็ ปปิ้ งสินค้าย่านใจกลางเมือง
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Tryp By Wyndham Frankfurt หรื อเทียบเท่า
่
วันที่สี่
ไฮเดลเบิรก์ -ย่านเขตเมืองเก่า-จัตุรสั เกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์
(เยอรมัน-ฝรังเศส)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู เ่ มือง ไฮเดลเบิ รก์ เมืองเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางที่ตงั้
อยูท่ างตอนใต้ของเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ผ่านชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ปราสาทหลังใหญ่ท่ ดี ู โอ่อา่ น่าเกรงขามตัง้ เด่นเป็ น
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สง่าอยู บ่ นเนิ นเขาสู ง ทําหน้าที่เสมือนป้อมปราการผู ป้ กป้องชาวเมืองให้อยู ร่ อดปลอดภัย นําท่านเที่ยวชม ตัวเมื อง
เก่าไฮเดลเบิรก์ ริ มฝั่งแม่นํ้าเนคคาร์ท่ ไี หลผ่านตัวเมืองอีกด้วย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู เ่ มืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมืองมรดกโลก
ด้านมนุ ษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่เรียกได้วา่ มี 2
วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่ องจากผลัดกันอยูภ่ ายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้ สลับกันไปมา สตราสบู ร์ก
เป็ นเมืองใหญ่มสี ถาปั ตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปั จจุบนั ได้ช่ ืน ชม นําท่านชม จัตุรสั
เกลแบร์ จัตุรัสที่มขี นาดที่ใหญ่ท่ สี ุ ดซึ่งตัง้ อยูบ่ ริ เวณใจกลางของเมืองสตราสบู ร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็ นที่ตงั้ ของ รู ป
ปั้ นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผู ท้ ่ มี บี ทบาทสําคัญในเรื่ องสงครามการปฏิวตั ขิ องประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้แล้วภายในจัตุรัส
ยังเป็ นที่ตงั้ ของ นํ าท่านถ่ายรู ป มหาวิ หารแห่ งสตราสบูรก์ มหาวิห ารประจําเมื องสตราสบู ร์ก คริ สตจักรนิ กาย
โรมันคาทอลิก มีความสู งอยู ท่ ่ ี 142 เมตร ซึ่งถู กสร้างขึ้นระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพู ดูงาม
ระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็ นอาคารโบสถ์ท่ สี ู งที่สุดในประเทศฝรั่งเศส
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือเทียบเท่า
่
กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์-BLACK FOREST-ล่องเรือทะเลสาบทิติเซ่
(ฝรังเศส-เยอรมั
น)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภัตตาคาร เดินทางสู เ่ มืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศู นย์กลางการ
ท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็ นเมืองที่ยงั คงความงดงามของสถาปั ตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นําท่าน
ชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มสี ถาปั ตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตัง้ อยู ่ ซึ่งบางหลัง
เป็ นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อนั งดงาม เป็ นย่านที่มฉี ายาว่า “เวนิ สน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ช่ ือมาจากลักษณะ
ของบ้านเรื อนที่ตงั้ อยูบ่ นสองฝั่งคลอง ตัง้ อยู ต่ ิดกับแม่นํ้าโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์
เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์
กลางวัน บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร นํ าท่า นเดิ นทางสู ่ เมื อ งทิ ติ เ ซ่ พร้อ มกับ ล่ องเรื อ ชมความงามของ
ทะเลสาบทิติเซ่ บรรยากาศป่ าสนขนาดใหญ่ท่ ขี ้ นึ กันหนาทึบเป็ นแนวเขาสุ ดลูกหู ลูกตา และเป็ นแหล่งชมใบไม้เปลี่ยน
สีท่ งี ดงามราวกับภาพวาด โดยป่ าแห่งนี้ ตงั้ อยู ท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศเยอรมนี มีพรมแดนติดกับประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และด้วยความใหญ่โตหนาแน่นของป่ าสนที่มองในระยะไกลเห็นเป็ นพื้นที่สดี าํ บวกกับความลึกลับนี่ เอง
ที่ทาํ ให้ได้รับการขนานนามว่า "ป่ าดํา" Black Forest อิสระให้ทา่ นเลือกซื้อสิ นค้าของที่ระลึกมากมาย โดยเฉพาะ
นาฬิกากุก๊ กรู ท่ มี ตี น้ กําเนิ ดในแถบป่ าดํานี้
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Wyndham Garden Donaueschingen หรือเทียบเท่า
วันที่หก ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-เมืองซูค-สนามบิน (เยอรมัน-สวิสฯ)
เช้า
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่ เ มื อ งลู เ ซิ ร ์น อดีต หัว เมื อ งโบราณของ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุ โรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสู งเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ แี ทรกตัวอยู ต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา
สลับแซมด้วย ดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่ นําท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพาน
วิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่นํ้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ท่ เี ก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุ หลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และ
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุ งหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยัง
คา่
วันที่หา้
เช้า
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ป้ อมแปดเหลี่ย มกลางนํ้ า จั่ว แต่ล ะช่อ งของสะพานจะมีภ าพเขีย นเรื่ องราวประวัติ ค วามเป็ น มาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุ กว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก
ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด นําท่านชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุ สาวรียท์ ่ ตี งั้ อยู ใ่ จกลางเมืองที่หวั
ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรียร์ ู ปสิงโตแห่งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย
ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้าน
ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ป้ ้ องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่
สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ เมืองซูก เคยเป็ นเขตปกครองที่มรี ายได้เฉลี่ยน้อย
ที่สุดแต่ปัจจุบนั คือเมื องที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมื องเก่าที่กต่ งั้ มาตัง้ แต่ศตวรรษที่13 อาคาร
บ้านเรื อนยังคงสภาพดัง้ เดิมไว้อย่างสวยงามอีกทัง้ ยังเป็ นเมืองที่มวี ิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศ ถึงเวลา
อันสมควรนําท่านเดินทางสู ส่ นามบินเมืองซูริค
22.15 น. ออกเดินทางสู ่ เมื องดู ไบ สหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เ รตส์ แอร์ไลน์ เที่ย วบินที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันที่เจ็ด
ดูไบ – กรุงเทพ
(ยูเออี – ไทย)
06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคา
กาหนดการเดินทาง
สิ งหาคม

7-13 ส.ค. 61

เด็ก
อายุตา่ กว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

40,900 38,900 8,000

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
 โรงแรม ที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
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 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 คนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชาระเงิ นมัดจาท่ านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมชําระค่าวีซา่ และสําเนา
หนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ 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 ดินทางตํ่ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก
เดินทาง 2 สัปดาห์
2) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่ องมาจากกรณีท่ เี กิด เหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3) เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ ที า่ นปฏิเสธ หรื อสละสิทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
4) บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ ที า่ นชําระมาแล้ว หากท่านถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
อันเนื่ องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
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เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ที่เคยมีวซี า่ ในกลุ ม่
เชงเก้นควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี า่
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.52 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6เดือน)

3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการ /สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) /สํ า เ น าสู ติ บัตร (ในกรณีท่ เี ด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี )
4. หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ทา่ นทํางานอยู เ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาํ แหน่ง, อัตราเงินเดือน
ในปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่ เี ริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุ โรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบี ยนการค้าและหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิน 3เดื อน (90 วัน)พร้อม
วัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง6เดือน
6. สาเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ 6 เดื อน(นับจากวันปั จจุบนั ) หากมียอดเดื อนกระโดด ต้องขอ Statement
ย้อนหลัง 6เดือนจากธนาคาร อัพ เดท15 วันก่อนยื่ นวีซ่าควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่า เสมอ และมี
จํานวนไม่ต่ าํ กว่า 6หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุ มกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและ
สามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาํ เนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน**
6.1ผู เ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุ คคลที่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่สามารถสื บ
ความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่มเติม คือ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
เท่านั้น ระบุช่ ือเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบชื่อผู เ้ ดินทาง ต้องสะกดชื่อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่นวีซา่
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6.2 กรณีท่ บี ริ ษทั ของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผู เ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
7. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีหนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึ กษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
เท่านั้น
8. กรณีท่ เี ด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดามารดา
และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อ
เขตโดยมีนายอําเภอหรื อผู อ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องและต้องมา
แสดงตัวพร้อมกันในวันยื่ นวีซ่า พร้อมเซ็นชื่ อในใบคาร้องขอวีซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานฑูต
9. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวรและ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ ตามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพทัง้ นี้ บริ ษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่านเนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษทั
11. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริ ษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด

** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือ่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
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วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ ตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทที่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทที่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งทีม่ า........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชือ่ -นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ่ -นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชือ่ -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
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ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

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

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