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วันแรก

กรุงเทพฯ

(ไทย)

18.00 น. คณะเดิ นทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน ประตู
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
21.25 น. ออกเดิ น ทางสู ่เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที ยวบิ น ที EK 373
(บริ การอาหารและเครื องดื มบนเครื องบิน)
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วันทีสอง

ดูไบ- BMW WORLD-พระราชวังนิ มเฟนเบิรก์ -จัตุรสั มาเรียน

(ยูเออี-เยอรมัน)

00.50 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลียนเครื อง
04.00 น. เดิ น ทางสู ่ เมื อ งมิ ว นิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ แอร์ไ ลน์ เที ยวบิ น ที EK 53
(บริ การอาหารและเครื องดื มบนเครื องบิน)
08.35 น. เดิ นทางถึ ง สนามบิ นมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว นํ าท่านถ่ายรู ป
ด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิ อนั ซ์ อารี น่า จากนันนําท่านเดินทางสู ่ BMW WELT (ถ่ายรูป)อาคารสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ ทีออกแบบเป็ นรู ปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ ่นของบีเอ็ มดับบลิ ว ให้ทา่ นเดิ นเล่น เลื อกซื อของที
ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์
เทียง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านมาเก็บภาพพระราชวังนิ มเฟนเบิ รก์ (Nymphenburg Palace) นิ ม
เฟนเบิ ร์กเป็ นวังฤดูรอ้ นของ พระราชวงศ์ผูป้ กครองบาวาเรี ย ผูร้ ิ เริ มสร้างปราสาทคื อเฟอร์ดินานด์ มาเรี ย เจ้าชายอีเล็ค
เตอร์แห่งบาวาเรี ย และ เฮ็ นเรี ยตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิ กอากอสติ โนบาเรลลิ ในปี ค.ศ.
หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็ กซิ มิลเลียน ที เอ็มมานู เอลเจ้าชาย อีเล็ คเตอร์แห่งบาวาเรี ยส่วนกลางของวัง
สร้า งเสร็ จในปี ค.ศ.
ก่อ นขับ รถพาชมสถานที สํา คัญ ๆ อาทิ พระราชวัง หลวงเรสซิ เ ด้น ท์ ฯลฯ นํ า ท่า นสู ่
บริ เวณ จัตุรสั มาเรี ยน ย่านเมื องเก่า ทีมีสถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ทีสําคัญของมิ วนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่าใน
รู ปแบบศิลปะโกธิ ค, หอคอยของโบสถ์แม่พระทีมีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ งตามอัธยาศัย
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ีพัก  ณ Azimut Hotel Munchen Ost หรื อระดับเดียวกัน

วันสาม ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น
เช้า

(เยอรมัน)

คํา

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดิ นทางสู ่ เมืองฟุสเซ่น นําท่านขึนสู ่ ปราสาทนอยชวานส
ไตน์ ซึ งเป็ นปราสาทตังอยูใ่ นเทื อกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิ กที 2 แห่งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ น
ปราสาททีงดงามมากทีสุดอีกแห่งหนึ งของโลก ตัวปราสาทตังอยูบ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เหนื อ
เกาะแก่งของแม่นําพอลลัท เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตังอยูก่ ลางป่ าเขาลําเนา
ไพร ทีซึ งมีสีสนั แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี เพิ งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็
เพียงภายหลัง จากที กษัตริ ยล์ ุดวิ กที 2 ได้เสด็ จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที ยวชมห้อ งต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้อง
บรรทม, ห้องฮอลล์ทีใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทังราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนี ย ์ ยังได้จาํ ลองแบบ
ปราสาทแห่งนี ไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรี ยบเสมื อนสัญลักษณ์ของดิสนี ยแ์ ลนด์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดิ นทางสู ่ เมื องฟุส เซ่น เมื อ งชนบทเล็ กๆ ที ตังอยูส่ ุ ดถนนสายโรแมนติ ก
เคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตังแต่ยุคโรมันทีใช้เมื องนี เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสิ นค้าและซื อขายเกลื อมาแต่โบราณ เมื องทีตัง
อยูท่ างแคว้นบาวาเรี ยตอนใต้ของเยอรมนี ติ ดชายแดน ออสเตรี ย มี ความงดงามทางด้านทัศนี ยภาพอันเป็ นทีกล่าวถึง
ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางทีเต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ีพัก  ณ Euro Park Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันทีสี

เขาซุกสปิ ตเซ่-ลานหิมะ-อินส์บรูค-หลังคาทองคํา

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนันนําท่านออกเดิ นทางไปยังเมื องไอบ์เซ่ เพื อนําท่านขึนรถไฟ
ขึนไปยังยอด เขาซุกสปิ ตเซ่ (Zugspitze) เป็ นยอดเขาทีสู งทีสุดในเยอรมัน (Top of Germany) อิ สระให้ทา่ นสัมผัส
กับลานหิ ม ะ และธารนํ าแข็ ง จากนันนําท่านขึ นกระเช้าต่อไปยัง จุ ดสู งสุ ดของยอดเขาซุ กสปิ ตเซ่ ณ ระดับความสู ง
, เมตร จากระดับนําทะเล ในแต่ละปี จะมีนักท่องเทียวมาทีนี ราว , คน

เทียง

(เยอรมัน-ออสเตรีย)
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เทียง

คํา

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดิ นทางต่อสู ่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็ นเมื องหลวงของแคว้นที
โรล เป็ นเมื องเอกด้านการท่องเทียวของประเทศออสเตรี ย ตังอยูร่ ิ มฝังแม่นําอิน ซึ งคําว่า “อินส์บรู คนัน” แปลว่า สะพาน
แห่งแม่นําอิน มีลกั ษณะแคบๆ แทรกตัวอยูร่ ะหว่างเทื อกเขาแอลป์ ชม หลังคาทองคํา (Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์
สําคัญของเมื อ งอิ น ส์บรู ค ซึ งตังอยูใ่ นเขตเมื อ งเก่า สร้างขึ นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที 4 ในช่วงต้น ศตวรรษที 15
สําหรับเป็ นทีประทับของผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ีพัก  ณ Ramada Innsbruck Tivoli หรื อระดับเดียวกัน

วันทีห้า เวโรน่า-จตุรสั เออร์เบ-โรมัน อารีน่า-บ้านของจูเลี ยต-มิลาน
เช้า

เทียง

คํา

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดิ นทางสู ่ เมืองเวโรน่ า อยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนื อของอิตาลี
เป็ นเมื องทีใหญ่และสําคัญเป็ นอันดับสองในแคว้นเวเนโต รองจากเมื องเวนิ ส เมื องเวโรนาได้รับสมญานามว่า “LITTLE
ROMAN” เพราะยังคงสภาพสิ งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ เป็ นเมื องทีมากไปด้วยกลิ นอายแห่งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม เป็ นเมื องขนาดกระทัดรัด อบอุน่ ล้อมรอบด้วยสายนํา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านสู จ่ ตุรสั เออร์เบ ทีรายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลทีเคย
ปกครองเวโรน่า ระหว่างทาง ผ่านชมความยิ งใหญ่ภายนอกของโรมัน อารี น่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัย
โรมัน ชม อดี ตบ้านของจูเลี ยต ชมระเบียงหิ นอ่อนเล็ กๆทีจู เลี ยตเคยยื นอยูโ่ ดยมี โรมิ โอมาคอยเฝ้ าขอความรักอยู ่
ด้านล่างตังอยูท่ ีบ้านเลขที ถนนแคปเปลโล (Cappello) ในเมื องเวโรนา (Verona) บริ เวณบ้านมี รูปปันจูเลียตทีเป็ น
บรอนซ์ปันโดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื องความรักก็ให้ไปจับทีหน้าอกของจูเลียต นอกจากนี ภายใน
บริ เวณกําแพงบ้านจูเลียตยังมี การเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็ นสี กาํ แพงเดิม และยังมีบริ การโทรศัพท์
สําหรับคนทีไม่ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮลั โหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่งนี หลังจากนันนําท่านเดินทางสู ่ กรุงมิ
ลาน (MILAN) เมื องสําคัญทาง ภาคเหนื อของอิ ตาลี ตังอยูบ่ ริ เวณทีราบลอมบาร์ดี ชื อเมื องมิ ลานมาจากภาษาเซลต์
คําว่า MID-LAN ซึ งหมายถึงอยูก่ ลางทีราบ มีชือเสี ยงในด้านแฟชันและศิลปะ ชมภายนอก ดูโอโม่ หรื อมหาวิ หารแห่ง
เมื องมิ ลาน (เป็ นโบสถ์ทีใหญ่เป็ นอันดับ ใน ยุโรป) ซึ งเป็ นสถาปัตยกรรมแบบโกธิ คทีสมบูรณ์แบบทีสุ ดแห่งหนึ งของ
โลก เริ มสร้างเมื อปี ค.ศ.
ตกแต่งเสร็ จสมบุรณ์ในปี ค.ศ.
รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า
ปี
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ีพัก  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรื อระดับเดียวกัน

วันทีหก มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-กัลเลเรีย วิตโตรี โอ เอมานูเอล- Serravalle Outlet
เช้า

เทียง

(ออสเตรี ย-อิ ตาลี )

(อิ ตาลี )

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้ามหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรื อทีเรี ยกว่าดู
โอโม่ (DUOMO) ชื อนี ไว้ใช้เรี ยกมหาวิ หารประจําเมื อง เป็ นมหาวิ หารทีใหญ่เป็ นอับดับสอง รองจากมหาวิ หารเซนต์ปี
เตอร์ ในกรุ งวาติ กนั (เป็ นมหาวิ หารแบบโกธิ คและใหญ่เป็ นอันดับสามของยุโรป) สร้างขึ นในปี ค.ศ.
แล้วเสร็ จ
กว่าปี หลังจากนัน คื อในปี ค.ศ.
ด้านนอกเป็ นยอดแหลม
ยอด จึ งมีชือเรี ยกว่า "มหาวิ หารเม่น" มี รูป
สลักหิ นอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยูก่ ว่าสามพันรู ป บนยอดของมหาวิ หารมี รูปปันทองขนาด เมตร ของพระแม่มา
ดอนน่ า ด้านหน้าของมหาวิ หารเป็ นลานกว้าง เรี ยกว่า ปิ อาซซ่า เดล ดู โอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็ นศู นย์กลาง
แหล่งชุมนุ มของผู ค้ นมาทุกยุ คสมัย อิ สระให้ทา่ นได้ถา่ ยรู ปตามอัธยาศัยและช้อปปิ งสิ นค้าแบรนด์เนม ซึ งมี จาํ หน่าย
มากมายในบริ เวณ กัลเลเรีย วิตโตรี โอ เอมานูเอล หรื อจะเลื อกซื อสิ นค้าพื นเมื องตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดิ นทางสู ่ Serravalle Outlet ซึ งตังอยูใ่ กล้เมื องมิ ลาน สถานทีรวม
สิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมจากหลากหลายเมื อง และจากดีไซเนอร์ชนนํ
ั าระดับแถวหน้าของอิ ตาลี มี รา้ นค้าแฟชันและ
สิ นค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทัง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin
Klein ,Diesel,Camper, Furla, Moschino, Bulgari, Bose, 7 for all mankind และอื นๆ โดยสิ นค้าแฟชันจะลดราคา
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ตังแต่ 30% - 70% ตลอดปี อิสระอาหารคําเพื อความสะดวกในการท่องเที ยว ถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู ่
สนามบิน
22.20 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เทียวบินที EK 92
(บริ การอาหารและ เครื องดื มบนเครื องบิน)

วันทีเจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลียนเครื อง
11.45 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิ นเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เทียวบินที EK 370
(บริ การอาหารและ เครื องดื มบนเครื องบิน)
21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

(ยูเออี -ไทย)

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

ราคา

กําหนดการเดินทาง
สิงหาคม
อัตราค่าบริ การ

เด็ก (อายุตากว่
ํ า
พักเดียว

-

ปี ไม่มีเตียง)

42,900

ส.ค. 2561

ลดท่านละ
เพิมท่านละ

2,000
8,000

บาท
บาท

อัตราค่าบริ การนี รวม
 ตัวเครื องบินชันประหยัด (ไป-กลับ) สายการบิ นเอมิเรตส์
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามทีระบุในรายการ
 รถโค้ชปรับอากาศท่องเทียวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
 โรงแรม ทีพักตามระบุหรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ - ท่าน)
 ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามทีระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นําเทียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่าภาษี มูลค่าเพิม % ภาษี หกั ณ ทีจ่าย % กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื องดื มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 คนขับรถท้องถิ น ( ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิ ปหัวหน้าทัวร์ไทย ขันตํา
บาท / วัน / คน (
* 5 วัน)
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เงือนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงิ นมัดจําท่านละ ,
บาท (หลังจองภายใน วัน) พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง
2. ชําระยอดทังหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิ กการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ

,

บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดิ นทาง ภายใน วัน หลังจากทีจองทัวร์ โดยโอนเงิ นผ่าน

บัญชี ออมทรัพย์

ชือบัญชี บริษทั โก อินเตอร์ ฮอลิเดย์ จํากัด
กสิกร
กรุงเทพ
ไทยพาณิ ชย์

สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
สาขา โฮมเวิรค์ ราชพฤกษ์

730-2-69467-7
924-0-10557-8
402-3-01011-9

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิ กก่อนการเดินทาง วันขึนไป คื นมัดจําทังหมด
2. ยกเลิ กก่อนการเดินทาง วันขึนไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื องต้น , บาท
3. ยกเลิ กก่อนการเดินทาง - วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
4. ยกเลิ กก่อนการเดินทาง - วัน เก็บค่าใช้จา่ ย % ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
5. ยกเลิ กก่อนการเดินทางน้อยกว่า วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย % ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
หมายเหตุ
1) ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ทีมีผูเ้ ดินทางตํากว่า ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบล่วงหน้าก่อนออก
เดินทาง สัปดาห์
2) ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียวอันเนื องมาจากกรณี ทีเกิด เหตุจาํ เป็ นสุ ดวิ สยั อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิ น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่อจราจล, อุบตั ิ เหตุ, การจราจรติ ดขัด ฯลฯ ทังนี จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีสุด
3) เนื องจากการท่องเทียวนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้องเงิ นคื น ใน
กรณี ทีท่านปฏิเสธ หรื อสละสิ ทธิ ในการใช้บริ การนันทีทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
4) บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนและจะไม่คืนเงิ นค่า ทัวร์ทีท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิ เสธการเข้าประเทศ
อันเนื องจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมื อง ฯลฯ
เอกสารเบืองต้นในการขอยื นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืน วันทําการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกน
ลายนิ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีนัดหมาย (เอกสารและขันตอนการยื นวีซ่าอาจจะมีการเปลี ยนแปลง
ได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที)
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

พาสปอร์ต ทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
ํ า เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน กลุม่
เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
รู ปถ่ายสีขนาด นิ ว จํานวน ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน และมีอายุไม่เกิน เดื อน และเหมื อนกันทัง รู ป)
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ใบรับรองการทํางานจากบริ ษัททีท่านทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
โดยระบุตาํ แหน่งและอัตราเงิ นเดื อนใน
ปัจจุบนั ,วันเดื อนปี ทีเริ มทํางานกับบริ ษัทนี และช่วงเวลาทีขอลางาน เพื อเดินทางไปยุโรปหลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนด
กรณี ทีเป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองทีคัดไว้ไม่เกิน เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสี ย
ภาษี และหลักฐานการเงิ นของบริ ษัทฯย้อนหลัง เดื อน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
STATEMENTย้อนหลัง เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอและมีจาํ นวนไม่ตากว่
ํ า
หลัก เพื อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงิ นเพียงพอ ทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถทีจะใช้จา่ ยได้อย่าง
ไม่เดื อดร้อนเมื อกลับสูภ่ ูมิลาํ เนาสถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
กรณี ทีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทังหมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ - แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบับเพื อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทํางานของท่าน โดยระบุ
รายชื อผูเ้ ดิ นทาง และเหตุผลทีจัดการเดินทางนี ในจดหมายด้วย
กรณี ทีเป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึ กษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านัน
กรณี ทีเด็กอายุตํากว่า ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยทีบิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื นเรื องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ งได้ ณ ทีว่า
การอําเภอ หรื อสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมื อชื อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการ
อย่างถูกต้อง
การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิ ให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวรและถึ งแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยม
ใหม่ทุกครังหากสถานทูตมีการสุ ม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษัทฯขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพทังนี บริ ษัทฯจะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิ กการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งสถานทูตเพื อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯ เรื องวีซา่ ของท่าน เนื องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
เมื อท่านได้ชาํ ระเงิ นมัดจําหรื อทังหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯทางบริ ษัท
ฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ทีได้ระบุโดยทังหมด
การยื นวีซา่ นัน ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 0,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน และชําระค่าวีซา่ ,500 ถึงสามารถ
ดําเนิ นการขันตอนการยื นวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยืนวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิมเติมฉบับละ
บาท **

