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เที่ยวยุโรปกับโปรแกรมสบายๆ ราคาเบาๆ บินสู่ กรุ งบรัสเซลส์ (Brussels) เยือนจัตุรัสกรองด์ ปราซ (Grand
Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ที่ลกั เซมเบิร์ก
(Luxembourg) กลางหุ บเขาอันสวยงาม เที่ยวชมเมืองศูนย์กลางธุ รกิจที่แฟรงค์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt) ตะลึงกับ
ความยิ่ง ใหญ่ แ ละงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ล่ อ งเรื อ เที่ ย วอัม สเตอร์ ดั ม
(Amsterdam) ดินแดนแห่ งเสรี ภาพ สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของทัศนียภาพ กังหันลมโบราณและวิถึชีวิต
แบบชาวดัทช์แท้ๆที่หมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans)
กําหนดการเดินทาง

11 – 17 มี.ค.2558
18-24 ,25-31 มี.ค.
1-7 ,5-11,7-13 ,22-28 เม.ย.

วันแรก

กรุงเทพฯ

22.00 น.

 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์ โดยมีเจ้ าหน้ าทีค่ อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก

วันทีสอง

ดูไบ – บรัสเซลส์ – อะโตเมีย่ ม – จัตุรัสกรองปลาสต์ – เมเนเก้นพีส

(GH) เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 53,900.-59,900.-
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12.40 น.

คํ่า

เหิ รฟ้ าสู่ สนามบินดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 385
เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลีย่ นเครื่อง
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยีย่ ม โดยเทีย่ วบิน EK 183
เดินทางถึง สนามบินบรั สเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง หรื อ ปรับเป็ น 5
ชัว่ โมงในวันที่ 29 มี .ค.2558) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากร นําท่านเดิ นทางสู่ กรุ ง บรั สเซลส์
(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่องค์การสนธิ สัญญาป้ องกันแอตแลนติก
เหนือ หรื อนาโต้ จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ อนุสรณ์ อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์
ในการจัดงานแสดงสิ นค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้ างขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือน
คริ ส ตัล โดยขนาดใหญ่ก ว่า โมเลกุล ของจริ ง ถึ ง 165 พันล้า นเท่า จากนั้นเข้าสู่ จตั ุ รัส กลางเมื องจั ตุ รัส กรองด์
ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสี ยงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่
สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรู ปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่ งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ
กําลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ผูส้ ร้างประวัติศาสตร์ และตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่ งมีการเล่าขาน
กันมาหลากหลายตํานาน เช่ น มีเด็กชายชื่ อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปั สสาวะรดเพื่อดับ
ชนวนและป้ องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทํารู ปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที่ RAMADA BRUSSELS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – แฟรงก์เฟิ ร์ ต

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดิ นทางสู่ กรุ งลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็กที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
ยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่ านเมืองเก่ าแห่ งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่ งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์ โน
เตรอะดาม ประติมากรรมสําริ ดของแกรนด์ดชั เชส ชาร์ ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแก
รนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์ เซนต์ ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บา้ นเรื อนตั้ง
เรี ยงรายอยูใ่ นแนวหุ บเขาดูสวยงามยิง่ ระยะทาง 213 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ นครแฟรงก์เฟิ ร์ ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิ ชย์ที่สําคัญของเยอรมนี
ผ่ านชมสถานีรถไฟแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ซึ่ งถื อได้วา่ เป็ นสถานี รถไฟต้นแบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราว
เสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 ระยะทาง 227 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที่ NH RHEIN MAIN HOTEL หรือเทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า

วันทีส่ ี่ ของ

แฟรงก์เฟิ ร์ ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(GH) เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 53,900.-59,900.-
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กลางวัน

คํ่า
วันทีห่ ้ า
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
วันทีห่ ก
เช้ า

นําชมจั ตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่ เก่ าแก่ ที่สุดในเมื อง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรื อ
Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมือง ซึ่ งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อของจัตุรัส เชิ ญเดิ นเล่น ย่านถนน
ZEIL ที่มีหา้ งสรรพสิ นค้าที่ทนั สมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ นําสมัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริ มแม่น้ าํ ไรน์ และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศ
เยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็ นแหล่งผลิตนํ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือ
ชื่ อ นําเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรื องอํานาจ เข้าชมมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)
โดยเริ่ มก่อสร้ างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ตอ้ งหยุดพักการก่อสร้ างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปี จึง
สร้างเสร็ จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็ จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็ นศาสนสถานของคริ สต์ศาสนาโรมันคาทอลิก
นับเป็ นวิหารที่ใหญ่และสู งที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก เป็ นหอคอยแฝดสู ง 157
เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นั กบุญปี เตอร์ และพระแม่มารี อิสระตามอัธยาศัยสําหรับ
การเลือกซื้ อสิ นค้า ในย่านเมืองเก่าบริ เวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้ งที่ข้ ึนชื่ อของเมือง เช่น สิ นค้าตราตุ๊กตา
คู,่ นํ้าหอมออดิโคโลญ 4711 เป็ นต้น ระยะทาง 190 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (ขาหมูเยอรมัน)
พักที่ RAMADA HUERTH HOTEL หรือเทียบเท่า
โคโลญ – Outlet – อัมสเตอดัม – ล่องเรือหลังคากระจก
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Roermond McArthurGlen Designer Outlet ให้เวลาท่านได้อิสระช็อปปิ้ งสิ นค้าแบ
รนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN,
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
ระยะทาง 94 กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.
อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ไม่ รบกวนการช็อปปิ้ ง
นําท่านเดิ นทางสู่ กรุ งอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์ แลนด์ ชมเมืองอัมสเตอร์ ดมั โดยการ
ล่ องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลําคลอง สัมผัสชี วิตความเป็ นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรื อนเก่าแก่อนั งดงาม
สื บทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนี ยภาพของบ้านเรื อนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นําเข้าชมสถานที่
เจียระไนเพชรที่มีชื่อเสี ยง ฝี มือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชยั มงกุฎเพชร “โคอินอร์ ” ของสมเด็จ
พระราชินีแห่งอังกฤษ ระยะทาง 177 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที่ PARK PLAZA SCHIPHOL HOTEL หรือเทียบเท่า
อัมสเตอดัม – หมู่บ้านกังหันลม - เทศกาลดอกไม้ ทสี่ วนเคอเคนฮอฟ - สนามบิน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(GH) เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 53,900.-59,900.-
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กลางวัน
บ่ าย

18.00 น.
22.00 น.
วันทีเ่ จ็ด
07.30 น.
09.40 น.
18.40 น.

นําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับกังหัน
ลม สัญลักษณ์ ที่สําคัญอย่างหนึ่ งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้ าไม้ ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ ใน
ชีวติ ประจําวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนําท่านกลับมาเดินเที่ยวชมและเลือกซื้ อสิ นค้าที่บริ เวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของ
เมืองที่มีอนุ สรณ์สงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสี ยชี วิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์
โบนาปาร์ ต เคยใช้เป็ นพระราชวังหลวงในช่ วงที่จกั รพรรดิ นโปเลียนแห่ งฝรั่งเศสเรื องอํานาจ หมายเหตุ : คณะ
เดินทางวันที่ 18-24 มี.ค. 2558 เป็ นต้นไป นําเข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ในพื้นที่กว่า
200 ไร่ เชิ ญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่ น ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี ที่ ท่านจะชื่ นชอบและ
ประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิปหลากหลายสี สันและไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งอยูใ่ นสวน
สวยและเรื อนกระจก เช่น ไฮยาซิ นธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็ นต้น ส่ วนจัตุรัสดัมสแควร์ จะสลับไปเที่ยวชมในวันที่ห้า
ของการเดินทางแทน
นําคณะเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพล เพือ่ ให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือก
ซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
เหิ รฟ้ าสู่ ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 150***คณะเดินทางวันที่ 25 มีนาคม 2558 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา
21.40 น. และเดินทางถึงสนามบินดูไบเวลา 06.15 น.***
ดูไบ - กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
เหิ รฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372
เดิ นทางถึ ง สนามบิ นสุ ว รรณภู มิ ด้ ว ยความสวัส ดิ ภ าพ ***คณะเดิ นทางวันที่ 25 มีนาคม 2558 เป็ นต้ นไป
เดินทางถึงกรุ งเทพเวลา 18.55 น.***
(ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ และ โปรแกรมอาจมีการสลับตามความเหมาะสม)

(GH) เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 53,900.-59,900.-
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กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้ อแล้ ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
กําหนดการเดินทาง

11 – 17 มี.ค.2558
อัตราค่ าบริการ
ราคา
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
53,900.ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
53,900.พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
7,000.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
53,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
53,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)
ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
25,000.ในกรณีทมี ีวซี ่ าแล้วหรือดําเนินการยื่นวีซ่าเอง
2,500.ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
72,500.(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
(GH) เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 53,900.-59,900.-
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กําหนดการเดินทาง

18-24 ,25-31 มี.ค.
อัตราค่ าบริการ
ราคา
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
55,900.ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
55,900.พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
7,000.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
55,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
55,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)
ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
25,000.ในกรณีทมี ีวซี ่ าแล้วหรือดําเนินการยื่นวีซ่าเอง
2,500.ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
72,500.(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
กําหนดการเดินทาง

1-7 ,5-11,7-13 ,22-28 เม.ย.
อัตราค่ าบริการ
ราคา
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
59,900.ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
59,900.พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
8,500.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
59,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
59,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)
ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
25,000.ในกรณีทมี ีวซี ่ าแล้วหรือดําเนินการยื่นวีซ่าเอง
2,500.ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
xx,x00.(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยูต่ ่อ จะต้อง
ไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
(GH) เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 53,900.-59,900.-
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
- กรณี เสี ยชีวติ และอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
- ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
8. มัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
10. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,
ค่านํ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว
, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
5. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ซึ่งโดยมาตรฐาน
3 ยูโร ต่ อคน ต่ อวัน)
6. ค่ าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่ านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจําแล้วเท่านั้น
2. ส่ งสําเนาหน้าพาสปอร์ ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยืน่ วีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ ส่งสํ าเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรี ยมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
4. หากท่ านทีต่ ้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
(GH) เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 53,900.-59,900.-
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5. การยืน่ วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีข้ นั ตอนการยืน่ วีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยืน่
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
7. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงเหต
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ ขอวีซ่า
1. ทางสถานทูตมีการแจ้ งเงื่อนไขการเตรี ยมเอกสารในการขอยืน่ วีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสารตามทีส่ ถานทูตแจ้ งเงื่อนไข
มา หากท่ านเตรียมเอกสารไม่ ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้ ไม่ สามารถยื่นวีซ่าได้ หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า
ทางบริษัทสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
2. การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านั้น อัตราค่ าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็ นผู้เรี ยกเก็บ หากท่ าน
โดนปฏิเสธการขออนุมัติวซี ่ า ทางสถานทูตไม่ คืนอัตราค่ าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่า และมีสิทธิ์ไม่ แจ้ งสาเหตุการ
ปฏิเสธวีซ่า
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย
สาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย
และอํานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
(GH) เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 53,900.-59,900.-
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

1.

2.
3.
4.

แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (30 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจํา
ตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน
(กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวซี ่ าผ่านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว
แต่ อาจจะได้ เป็ น 1
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เยอรมนี)
*** ยืน่ วีซ่าเดี่ยวแสดงตนทีส่ ถานทูต ***
ใช้ เวลาทําการอนุมัติวซี ่ านับจากวันยืน่ ประมาณ 7 วันทําการ
เอกสารกรุ ณาเตรี ยม 2 ชุ ด ยกเว้ น เอกสารทีอ่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุ ด และสํ าเนา 1 ชุ ด
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งาน
เหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ (สําหรับท่านที่มี
หนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความ
สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รู ปถ่ าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหน้ า 90 เปอร์ เซ็นต์ ของพืน้ ทีร่ ู ป
ถ่ าย จํานวน 2 ใบ แนะนําให้ ลูกค้ าไปถ่ ายในสถานฑูตนะคะ 180 บาทจํานวน สดส
ั ว่ นใบหน้า 90%
4 รู ปนะคะ เป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น ห้ ามสวมแว่นตา หรือ
เครื่องประดับ , ต้ องไม่ เป็ นรู ปสติ๊กเกอร์ รู ปตามตัวอย่ าง
3. สํ าเนาทะเบียนบ้ าน/บัตรประชาชน/สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ าเคยเปลี่ยน)
ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ถ่ายสําเนา
ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
ยอดเงินสุ ดท้ ายทีล่ กู ค้ าอัพเดท 15 วันก่ อนยืน่ ต้ องมียอดเงินทีค่ รอบคลุมค่ าทัวร์ ด้วยนะคะ *****
*** ไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจา ***
 หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุ ณาถ่ายสําเนามาทั้ง 2 เล่ม
 หากในสําเนาบัญชีบุค๊ แบ๊งค์ของลูกค้า หากมีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุ ด (เดือน
ต่อเนื่องด้วยนะคะ) แนะนําให้ขอเป็ น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วัน
ก่อนวันนัดสัมภาษณ์
4.2 หากต้ องรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ บุคคลอืน่ ในคณะ ต้องทําเป็ นหนังสื อรับรองค่าใช้จ่าย(BANK
QUARANTEE)หรื อ BANK CERTIFICATE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี
และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต้ องสะกดชื่อ-สกุลให้ ตรง
ตามหน้ าพาสปอร์ ต
5. หลักฐานการทํางาน
5.1 กรณีเป็ นพนักงาน หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทํางานและ
ช่วงเวลาที่อนุมตั ิให้ลาหยุด ระบุว่าเดินทางไป Europe เท่านั้นไม่ ต้องระบุชื่อประเทศและต้ องมีอายุไม่
(GH) เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 53,900.-59,900.-
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เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า (ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น) โดยชื่ อลูกค้ าทีร่ ะบุใน
หนังสื อรับรองทางการงาน ต้ องสะกดชื่อ-สกุลให้ ตรงตามหน้ า พาสปอร์ ต
5.2 กรณีเจ้ าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ น
กรรมการหรื อหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (คัดลอกไม่ เกิน 3 เดือน)
5.3 กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยูเ่ ป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น (สถานทูตไม่ รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนักเรียน ไม่ ว่าเป็ นช่ วงปิ ดเทอมและต้ องมีอายุ 1
เดือนก่อนยื่นวีซ่า)
5.4 กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุ ณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญมาด้วย
6 กรณีทเี่ ด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี ขอสํ าเนาสู ติบัตร
กรณีเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรับรองจากบิดา
โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา
โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัด
ฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้ง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรื อมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ ูแล
บุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
7 เบอร์ มือถือทีต่ ิดต่ อได้ สะดวกพร้ อมอีเมล์
8 กรุ ณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์ มที่แนบมาให้ถูกต้องด้วย เนื่ องจากเป็ นข้อมูลที่ตอ้ งส่ งให้กบั ทาง
สถานฑูต ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้
เอกสารยืน่ วีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิม่ เติม
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แบบฟอร์ มสํ าหรับกรอกข้ อมูลยืน่ วีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี
(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบนั …………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้าย
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณี เป็ นผูเ้ ยาว์ กรุ ณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(่ หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอาํ นาจปกครอง/ดูแลผูเ้ ยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผูข้ อ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................
12. อาชีพปัจจุบนั ........................................................................................................
13. ชื่อบริ ษทั ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรี ยน/นักศึกษา กรุ ณากรอกชื่ อ ที่อยูข่ องสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่........................................ ถึงวันที่..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุ ณาระบุวนั ที่ หากทราบ)................................................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
(GH) เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK) มี.ค.-เม.ย. 53,900.-59,900.-
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ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข่ องผูร้ ้องขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู้ ื่นออกให้(เจ้าบ้าน/บริ ษทั /องค์กร)
ตามที่ระบุในช่อง 31 และ 32
สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชีพ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เงินสด
สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชีพ
เช็คเดินทาง
เงินสด
บัตรเครดิต
ที่พกั ที่มีผจู้ ดั หาให้
ชําระค่าที่พกั ล่วงหน้าแล้ว
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพํานักมีผอู ้ อกให้
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่ านั้น
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