วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไทย)
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบิ น
เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริ การติดป้ายชื่อพร้อมริ บบิ้นให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
วันที่สอง ดูไบ-โบโลญญา-เปี ยสซ่า มัจโจเล่-เวนิ ส
(ยูเออี -อิตาลี)
01.35 น. ออกเดิน ทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.00 น. เดินทางสู ่เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 93 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

13.20 น. เดินทางถึง สนามบิ น เมื องโบโลญญา ประเทศอิ ตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว ออก
เดิ น ทางสู ่ เ มื อ งโบโลญญ่ า เมื อ งประวัติ ศ าสตร์ ท่ ีมีช่ ื อเสีย ง
ทางด้านท่องเที่ยวและเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา
(Emilia-Romagna) 1 ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี โดยตัว
เมืองนั้นตัง้ อยูใ่ นหุ บเขาโป ทางตอนเหนื อของประเทศอิตาลี โดย
ตัง้ อยู ร่ ะหว่างแม่น้าโปกับเทือกเขาแอเพนไนน์ นอกจากนี้แล้ว
เมืองโบโลญญายังเป็นหนึ่ งในเมืองยุคกลางที่ได้รับการเก็บรักษา
ไว้ดี ท่ ีสุ ดแห่ ง หนึ่ งในยุ โ รป อี ก ทั้ง ยัง เป็ น ที่ รู ้ จ ัก กัน ดีใ นหมู ่
นักท่องเที่ยวทัง้ ในและชาวต่างชาติ ด้วยชื่อเสียงในเรื่ องความสวยงาม และยังเป็นที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ท่ สี ุ ดคือ
"Alma Mater Studiorum" นั่นจึงส่งผลให้เมืองโบโลญญาเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดในอิตาลีอกี
ด้วย นาชมเปี ยสซ่า มัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ ที่ตงั้ อยูใ่ นใจกลางของส่วนเมืองเก่า ที่ลอ้ มรอบ
ด้วยโบสถ์ซาน เปโตรนิ โอ (Basilica of San Petronio) ซิต้ ฮี อล ( City Hall ) ลานน้าพุ เทพเนปจู น (Fontana del
Nettuno) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo del Podesta) นาท่านเดินทางสู ่เมื องเวนิ ส (Venice
Mestre) ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิ สถู กสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จานวนมากเข้า
ด้วยกันในบริ เวณทะเลสาบเวนิ เทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองใน
การคมนาคมมากที่สุด
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ Russott Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เช้า

เกาะเวนิ ส-ซานมาร์โค-วังดอดจ์-โบสถ์ซานมาร์โค-ลูบลีอานา-จัตุรสั กลางเมืองเพรเซเรน
สะพานมังกร
(สโลวีเนี ย)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นา
ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู ่ ท่ า เ รื อ ต ร อ น เ ค ต โ ต้
(Tronchetto) นาท่านล่องเรื อผ่านชมบ้านเรื อนของ
ชาวเวนิ ส สู ่เกาะเวนิ ส หรื อ เวเนเซี ย (Venezia)
ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้
เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก " มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118
เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริ เวณ ซานมาร์โค ศู นย์กลางของเกาะเวนิ ส จากนั้นนาท่าน
เดินชมความงามของเกาะเวนิ ส ที่มเี รื่ องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู ค่ ุ กจะได้มี
โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครั้งสุ ดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับ วัง
ดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พานักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิ สในอดีตซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพาน
นี้ มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ทา่ นได้มเี วลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิ ส ,

กลางวัน

คา่
วันที่สี่
เช้า
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คา่
วันที่หา้
เช้า

เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่ องแก้วมู ราโน่ ,หน้ากากเวนิ ส หรื อนั่ง
จิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริ การมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู เ่ มืองลูบลี อานา เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนียและเป็ นเมืองที่
ใหญ่ท่ สี ุ ดใน สโลเวเนีย นาท่านชมจัตุรสั กลางเมืองเพรเซเรน (PRESEREN SQUARE) จัตุรัสที่มคี วามสาคัญ
เช่นเดียวกับจัตุรัสบริ เวณบันไดสเปนใจกลางกรุ งโรม จัตุรัสเป็ นรู ปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีท่ มี ชี ่ ื อเสียงของ
สโลเวเนีย ชมสะพานมังกร เป็นเรื่ องความผูกพันของชาวสโลเวเนียที่เชื่อกันว่าเจสันได้ขโมยขนแกะทองคามา และได้
เดินทางผ่านมายังลูบลีอานาและได้ปะทะกับมังกรแห่งลูบลีอานา ดังนั้น มังกรจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์อกี ชิ้นที่ประดับ
อยูบ่ นตราประจาเมือง
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ NH Hotel หรื อระดับเดียวกัน
กราซ-จัตุรสั เมืองเก่า-เวียนนา-สตัดท์พาร์ค
(ออสเตรีย)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู ่เมื องกราซ เมื องที่รับคัดเลือกให้เป็ นเมื องหลวงแห่ง
ศิลปวัฒณธรรมของยุโรปและ เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศ ชมเมืองกราซซึ่งเป็ นเมืองสวยที่มสี ถาปั ตยกรรม
แบบผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าในศตวรรษที่ 14 และความทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้
อย่างลงตัว จากนั้น นาท่านสู จ่ ตุรัสกลางเมืองย่านเขตเมืองเก่า ที่ได้รับการบันทึกให้เป็ นเมืองมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 บริ เวณตรงจุดนั้นจะเป็นที่ตงั้ ของศาลาว่าการเมือง , วิหารประจาเมือง และร้านค้าขายของที่
ระลึกมากมาย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านออกเดินทางสู ่ กรุงเวี ยนนา เมื องหลวงของออสเตรี ย เมื องที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ที่มคี วามเจริ ญตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุ บนั เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมแบบ
บาร็อค และร็อคโดโคที่เป็ นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุ โรปเป็ นสักขีพยานแห่งความรุ ่งเรื องของอาณาจักร
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบั ส์เบิร์กในอดีต อีกทัง้ เป็ นศู นย์กลางการประชุ มนานาชาติใน
ปั จจุบนั และเป็น สถานที่รวมคีตกวีเอกของโลก เช่น โมสาท บีโทเฟน โยฮันสเตราท์ เป็ นต้น นาท่านชม สตัดท์พาร์ค
สวนสาธารณะกลางเมือง เพื่อชมและถ่ายรู ปคูก่ บั อนุ สาวรียข์ อง ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ท่ ี
โด่งดัง
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ Karvalier Hotel หรื อระดับเดียวกัน
พระราชวังเชินบรุนน์-พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท-เชสกี้ ครุมลอฟ
(เชค)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเข้าชม
ความงดงามของพระราชวังเชิ นบรุนน์ (Schönbrunn Palace)
พระราชวัง ฤดู ร ้อนแห่ง ราชวงศ์ฮบั สเบิร์ กที่มีความสวยงามและ
ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรปที่มกี ารตกแต่งห้องด้วยศิลปะใน
หลายรู ปแบบทัง้ บารอค, รอคโคโค หรื อศิลปะประยุ กต์จากทาง
เอเซีย และยังมีเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ตา่ งๆประดับอยูอ่ ย่างสวยงาม
และถ่ายภาพสวยงามในสวนด้านหลังพระราชวัง ชมเมืองเวียนนา
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เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ตา่ งพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค ผ่านชมความงาม
ของอาคารสาคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางไปยังพาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท ให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์
เนม อาทิ , Bally , Burberry , Calvin Klein , Camel , Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , NIKE , Samsonite,
Swarovski , The North Face , Timberland , Tommy Hilfiger , TUMI , Valentino , Versace ฯลฯ อิสระให้
ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู เ่ มืองมรดกโลก เพชรน้างามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
(Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้
ตัง้ อยู ร่ ิ มสองฝั่งของแม่น้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มอี าคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการ
อนุ รักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่ งของโลก ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุ
มลอฟ ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก อิสระให้ทา่ นเดินเที่ยวชมเมือง
โบราณตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั ณ Bellevue Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ปร๊าก-ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก-โบสถ์เซนต์ไวตัส-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์
(เชค)
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า น
เดินทางสู ่กรุงปร๊าก ของ สาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาท
ร้อ ยยอดตัง้ อยู ร่ ิ ม สองฟากฝั่ง แม่น้ า วัลตาวา ผ่า นชมทิ ว ทัศ น์
ธรรมชาติท่ แี สนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุ งปร๊ ากเป็ นเมื อง
หลวงและเมื องใหญ่ท่ สี ุ ดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสอง
อาณาจักรโบราณ คื อ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมรา
เวีย ปั จจุบนั กรุ งปร๊ากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเดิ น ทางสู ่ ป ราสาทแห่ ง กรุ ง ปร๊า ก ปราสาทที่ใ หญ่ท่ ีสุ ด ใน
สาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี้ตงั้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้าวัลตาวาในอดีต
เป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็นทาเนียบประธานาธิบดี นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส
วิหารประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบู รณ์ในปี ค.ศ.
1929 นาท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มี
รู ป ปั้ น นัก บุ ญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นาท่า นไปชมนาฬิ กาดาราศาสตร์ เป็ น นาฬิ กาดาราศาสตร์โบราณ
คูบ่ า้ นคูเ่ มืองของกรุ งปร๊าก
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั ณ International Prague Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ประตูเมืองเก่า-ช้อปปิ้ ง-สนามบิน-ดูไบ
(เชค-ยูเออี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัย
โบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338หาซื้องานศิลปะจากศิลปิ น
อิสระ แล้วเชิญท่านช้อปปิ้ งเครื่ องแก้วโบฮีเมียนคริ สตัลที่มชี ่ ือเสียงของสาธารณะรัฐเชค อิสระให้ทา่ นได้มเี วลาช้อป

ปิ้ งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรื อร้านค้าแบรนด์เนมอื่นๆใน Palladium Shopping
Mall สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
15.35 น. ออกเดิน ทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK140
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ
00.40 น. ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.40 น. เดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK376
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
12.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

(ยูเออี -ไทย)

*****************************
ราคา

กาหนดการเดินทาง
ธันวาคม

50,900

3-10

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

บาท
บาท

 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
 คนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร
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. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ วจานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุ ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุ บนั , วันเดือนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. รายการเดินบัญชี ยอ้ นหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสาเนาสมุ ดบัญชีเงินฝาก ประจาหรื อออมทรัพย์ ย้อนหลัง
6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดง
ให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุ มกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่
เดือดร้อน เมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาเนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของ
ท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณีท่ เี ด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท

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

