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โปรโมชั่นพิเศษกับอี วีเอ แอร์ ยุโรปทิวลิปเฟส
เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ฝรั่งเศส- เบลเยี่ ยม-7 วัน
บินตรง!!..โดยสายการบินอีวีเอแอร์(BR)
ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่ส ุดและเก่าแก่ที่ส ุดในโลก ณ

สวน คอยเคนฮอฟ
ชมหมูบ่ า้ นกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เยี่ยมหนูนอ้ ยมานิเคนพีส
พร้อมถ่ายรูปกับหอไอเฟล ช้อปป้ ิ งจุใจในมหานครปารีส
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับอีกหนึง่ เส้นทำงสวยในยุโรป นำท่ำนเยือนประเทศ เนเธอร์แลนด์, เบลเยีย่ ม, เยอรมันและ
ประเทศฝรังเศส
่ นำท่ำนชมเมืองสวยของประเทศต่ำง ๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
อัมสเตอร์ดมั
เมืองหลวงแสนงำมของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอำณำจักรใหญ่ในด้ำนกำรค้ำทำงทะเล และ
ยังเป็ นประเทศทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของศำลโลกอีกด้วย ชมธรรมชำติทงี ่ ดงำมและเมืองใหญ่ทสี ่ วยงำม
บรัสเซล
นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ ม ชมเมืองทีง่ ดงำมและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมำนิคนิ พิส ให้ท่ำน
ถ่ำยรูปเป็ นทีร่ ะลึก และเทียวเมื
่ องบรูจจ์ทไี ด้ชอื ่ ว่ำเป็ นเวนิสแห่งเบลเยีย่ ม
ปารีส
เมืองหลวงแห่งประเทศฝรังเศส
่ เมืองใหญ่ทดี ่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วปีละหลำยล้ำนคน ชมมหำนครอันยิง่ ใหญ่และ
เมืองทีมี่ เสน่หท์ งั ้ ทำงด้ำนศิลปกรรม แฟชัน่ และสินค้ำมำกมำยและพระรำชวังแวร์ซำยส์อนั ยิง่ ใหญ่
โคโลญจน์
เมืองสำคัญริมแม่น้ ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ งำนศิลปะ
และอุตสำหกรรม ทัง้ ยังเป็ นแหล่งผลิตน้ ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชือ่

**เทศกาลชมดอกทิวลิป ณ สวน คอยเคนฮอฟ** เทศกาลดอกไม้ท่ีโด่งดังที่สดุ ในโลก*
กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
10.00 น.
12.50 น.
19.35 น.

25-31 มี.ค. / 13-19 เม.ย. / 29 เม.ย.-05 พ.ค. / 11-17 พ.ค.2560

กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์เตอร์สายการบิ นอีวีเอ แอร์
เคาน์เตอร์ Q
ออกเดิ นทางจากกรุงเทพฯ นาท่านบิ นตรงสู่นครอัมสเตอร์ดมั โดยสายการบิ นอีวีเอ แอร์
เที่ยวบิ นที่ BR75
เดิ นทางถึงสนามบิ นเมืองอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำ

NET-GER-FRA-BEL 7D/BR, Mar-May2017

1

เมืองและศุลกำกร จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูต่ วั เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม NH Amsterdam Schipol Airport Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ
วันทีส่ อง
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ
วันทีส่ าม
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

อัมสเตอร์ดมั ส์-ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน) - โคโลญจน์
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชมเมือง ดุสเซลดอร์ฟ ชมสถำปั ตยกรรมอันเก่ำแก่ของเมืองดุสเซลดอร์ฟอันสวยงำมและประวัติ
ประวัตศิ ำสตร์นบั แต่ยุคสมัยปี ค.ศ.1100 ไม่ว่ำจะเป็ นควำมสวยงำมของซิตฮ้ี ออลล์ทโ่ี ด่งดังของ ชมปรำสำท
อันเก่ำแก่ทต่ี งั ้ ตระหง่ำนเหนือแม่น้ำไรน์และทำให้เมืองดุสเซลดอร์ฟกลำยเป็ นจุดหมำยกำรท่องเทีย่ วที่
นักท่องเทีย่ วต้องกำรมำมำกทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในประเทศเยอรมัน ทัง้ ยังเป็ นศูนย์รวมกำรค้ำ และเมืองแฟชันของ
่
เยอรมัน เมืองดุสเซลดอร์ฟยังเต็มไปด้วยสถำนทีท่ ำงประวัตศิ ำสตร์ทย่ี งิ่ ใหญ่,พิพธิ ภัณฑ์, โรงละคร รวมไป
ถึงวิถชี วี ติ ยำมค่ำคืน เมืองแห่งนี้ยงั มีช่อื เสียงทำงด้ำนถนนสำหรับช้อปปิ้ ง ทำงเดินถนนทีน่ ำสมัย และย่ำน
กำรค้ำอีกมำกมำย อำทิเช่น ถนนแฟชันคนเดิ
่
นทีม่ ชี ่อื เสียงอย่ำง Kö แล้วคุณก็จะได้เห็นควำมมีเสน่หแ์ ละ
ควำมสวยงำมของเมืองดุสเซลดอร์ฟ ก่อนเดินทำงต่อสู่ เมืองโคโลญจ์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที)
นำท่ำนชมและถ่ำยรูปภำยนอกกับมหาวิ หารโคโลญจน์ เป็ นมหำวิหำรทีอ่ ยูใ่ นรำยชื่อของสถำนทีแ่ ห่งมรดก
โลก เริม่ ก่อสร้ำงมำตัง้ แต่ปี 1248 แต่มปี ั ญหำให้ตอ้ งหยุดพักกำรก่อสร้ำงไปบ้ำง จึงต้องใช้เวลำกว่ำหกร้อยปี
จึงสร้ำงเสร็จสมบูรณ์ และ สร้ำงเสร็จในปี 1880 มหำวิหำรโคโลญจน์ เป็ นศำสนสถำนของคริสต์ศำสนำ
โรมันคำทอลิก นับเป็ นวิหำรทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ดุ ในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถำปั ตยกรรมแบบโกธิก เป็ น
หอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้ำง 86 เมตร ยำว 144 เมตร สร้ำงเพื่ออุทศิ ให้นกั บุญปี เตอร์และพระแม่มำรี
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Mercure Hotel Koeln West หรือระดับเทียบเท่ำ
โคโลญจน์-แรงส์ (ฝรังเศส)
่
- ปารีส
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสูเ่ มืองแรงส์ Reims เป็ นเมืองในจังหวัดมำร์นในแคว้นชองปำญ-อำร์แดน ใน
ประเทศฝรังเศส
่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนชมเมืองแรงส์ตงั ้ อยูท่ ำงตะวันออกเฉียงเหนือของฝรังเศส
่ รำว 129 กิโลเมตร เป็ นเมืองทีต่ งั ้
ของมหำวิหำรแรงส์ หรือ มหำวิหำรนอเทรอดำมแห่งแรงส์ เป็ นมหำวิหำรของประเทศฝรังเศส
่ ทีเ่ คยใช้ในพิธี
สวมมงกุฎกษัตริย์ มหำวิหำรทีเ่ ห็นในปั จจุบนั สร้ำงบนมหำวิหำรเดิมทีถ่ ูกไหม้ไปเมื่อ ค.ศ.1211 ทีพ่ ระเจ้ำ
โคลวิสที่ 1 ผูถ้ อื กันว่ำเป็ นพระเจ้ำแผ่นดินองค์แรกของฝรังเศสได้
่
ทำพิธรี บั ศีลจุ่มจำกนักบุญเรมีบำทหลวง
ของเมืองแรงส์เมื่อค.ศ.496 เป็ นสถำปั ตยกรรมแบบโกธิค ทีม่ คี วำมสวยงำมสร้ำงขึน้ เพื่ออุทศิ ให้กบั พระแม่
มำรี มหำวิหำรนอเทรอดำมแห่งแรงส์ได้รบั เลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี
ค.ศ.1991 จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูก่ รุงปารีส นครแห่งแฟชันและควำมทั
่
นสมัยต่ำงๆ (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 2 ชัวโมง)
่
นครหลวงแห่งแฟชันชั
่ น้ นำของโลก นำท่ำนผ่ำนชมมหำนครทีค่ นทัวโลกใฝ่
่
ฝันอยำกมำ
เยือนพร้อมเก็บภำพสวยของหอคอยไอเฟิ ล จำกบริเวณหน้ำโรงเรียนกำรทหำรและจตุรสั ทรอคำเดโร ผ่ำน
ชมประตูชยั แห่งจักรพรรดินโปเลียนณ.จัตุรสั ชำร์ลสเดอโกลล์ ถนนชอมป์ เอลิเซ่ทโ่ี ด่งดัง จัตุรสั คองคอร์ตทีต่ งั ้
ของเสำหินโอเบลิสจำกวิหำรลุกซอร์ในอียปิ ต์ ผ่ำนชมพิพธิ ภัณฑ์ลูฟว์ทย่ี งิ่ ใหญ่ โดมอินวำลิดสถำนทีเ่ ก็บพระ
ศพจักรพรรดินโปเลียน ฯลฯ นำท่ำนช้อปปิ้ ง ร้านค้าปลอดภาษี ทีก่ รุงปำรีส รำคำถูกกว่ำข้ำงนอกมีสว่ นลด
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ค่ำ
วันทีส่ ี ่
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย
ค่ำ

วันทีห่ ้า
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ
วันทีห่ ก
เช้ำ

พิเศษให้เฉพำะนักท่องเทีย่ วเท่ำนัน้ เพื่อให้ได้เลือกซือ้ สินค้ำปลอดภำษีในรำคำถูก เช่น เครื่องสำอำง,
น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋ ำหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มำกมำย รวมทัง้ เสือ้ ผ้ำแบรนด์เนมจำกฝรังเศส
่
เชิญท่ำนช้อปปิ้ งจุใจกับสินค้ำดิวตีฟ้ รีคุณภำพเยีย่ ม จำกร้ำนค้ำปลอดภำษีช่อื ดังของปำรีส
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Appart City Confort Paris Velizy Hotel หรือระดับเดียวกัน
ปารีส- แวร์ซายส์-บรัสเซลส์ (เบลเยีย่ ม)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองแวร์ซำยส์เพื่อเข้ำชม พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระรำชวังในยุคสมัยของ
พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 ทีส่ ร้ำงได้อย่ำงวิจติ รบรรจงจนกลำยเป็ นต้นแบบของพระรำชวังอื่นๆมำกมำย นำท่ำนชม
ภำยในพร้อมฟั งบรรยำยจำกมัคคุเทศก์ทงั ้ ในส่วนของกษัตริยแ์ ละพระรำชินีรวมทัง้ ห้องโถงกระจกทีท่ ตู จำก
สยำมได้เคยเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำหลุยส์ท1่ี 4 ให้เวลำท่ำนเดินเล่นบริเวณอุทยำนด้ำนหลังก่อนเดินทำงกลับเข้ำ
ปำรีส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสูก่ รุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
4.30 ชัวโมง)
่
ผ่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมสองข้ำงทำง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Husa President Park Hotel หรือระดับเดียวกัน
บรัสเซลส์-อัมสเตอร์ดมั ส์ (เนเธอร์แลนด์)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมและ ถ่ายรูปภายนอกอะโตเมี่ยม ประติมำกรรมอันงดงำมสัญลักษณ์ของงำนแสดงสินค้ำโลก
เอ็กซ์โป ซึง่ จัดขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ ม ถือเป็ นผลงำนชิน้ สำคัญและปั จจุบนั ถือเป็ นสัญลักษณ์อกี อย่ำงหนึ่ง
ของกรุงบรัสเซล นำท่ำนชมควำมสวยงำมของ จัตรุ สั แกรนด์เพลซ ทีเ่ ป็ นแลนด์มำร์คของบรัสเซล สถำน
ทีต่ งั ้ ของอดีตพระรำชวังหลวง ศำลำว่ำกำรเมืองเก่ำ ทีม่ สี ร้ำงด้วยศิลปะหลำยยุคสมัยทัง้ สไตล์โกธิค บำรอค
และรอคโคโค นำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั หนูน้อยมานิ เคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์อกี อย่ำงของบรัส
เซล หำกมีเวลำอิสระให้ท่ำนเดินเล่นเลือกซือ้ ของฝำกของทีร่ ะลึกย่ำนใจกลำงเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนอีกครัง้ สู่ กรุงอัมสเตอร์ดมั ส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 3 ชัวโมง)
่
นำท่ำนเดินทำงสูท่ ่ำเรือ นำท่ำน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยำกำศของเมือง
เก่ำอัมสเตอร์ดมั ทีส่ ร้ำงอยู่รมิ 2 ฝั ง่ คลองทีส่ ร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึง่ คลองนี้ขดุ ขึน้ มำเพื่อ
ควบคุมระดับน้ำของแม่น้ำแอมสเตลทีม่ กั จะเอ่อล้นเข้ำท่วมในเมืองจนเป็ นหนึ่งในตำนำนของชื่อเมืองและ
ปั จจุบนั ชำวเมืองยังใช้สญ
ั จรไปมำพร้อมกับสถำปั ตยกรรมรูปปูนปั น้ ต่ำง ๆ บ่งบอกถึงควำมมีฐำนะศักดินำ
และบ้ำนบำงหลังมีอำยุเก่ำแก่กว่ำร้อยปี จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวิธกี ำรเจียร
นัยเพชร 1 ในสินค้ำออกทีส่ ำคัญของเนเธอร์แลนด์ทจ่ี ะทำให้เข้ำใจถึงวิธกี ำรในกำรเลือกซือ้ อัญมณีล้ำค่ำนี้
ท่ำนมีโอกำสเข้ำชมโชว์รมู ทีจ่ ะนำเพชรน้ำดีขนำดต่ำงๆ มำให้ท่ำนได้ชม
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
เดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม NH Amsterdam Schiphol Airport หรือระดับเทียบเท่ำ
อัมสเตอร์ดมั ส์-ลิ สส์-อัมสเตอร์ดมั ส์
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม

NET-GER-FRA-BEL 7D/BR, Mar-May2017

3

นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง ลิ สส์ Lisse เมืองหนึ่งซึง่ ตัง้ อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่ำนชม
และสัมผัสควำมสวยงำมของ สวนคอยเคนฮอฟ (Keukenhof Spring Gardens) สวนดอกไม้
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่โด่งดังที่ สดุ ในยุโรปและเป็ นสวนที่ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
ด้วยทิวลิปทีม่ ี

21.40 น.

มำกกว่ำ 7 ล้ำนต้นในแต่ละปี รวมทัง้ ไม้หวั อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนำซิสซัส ไฮยำซินธ์
ออกดอกบำนสะพรังอยู
่ ่ดลู ะลำนตำ สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่ำงสวยงำม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อนั
เก่ำแก่ มีทำงเดินอันร่มรื่น บำงตอนก็มงี ำนประติมำกรรมประดับสวนอยู่เป็ นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศำลำ
จัดแสดงกิจกรรมต่ำงๆ เกีย่ วกับดอกไม้มำกมำย มีกำรจัดสวนตัวอย่ำง กำรวำงแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ มี
ร้ำนอำหำร 4 แห่ง รวมทัง้ คอฟฟี่ ชอ็ ป (สวนคอยเคนฮอฟเปิ ดให้เข้ำชมประมำณกลำงเดือนมีนำคมจนถึง
ประมำณกลำงเดือนเดือนพฤษภำคมของทุกปี ) สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงกลับสูก่ รุงอัมสเตอร์ดมั ส์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชมกรุงอัมเสตอร์ดมั เมืองแห่งสำยน้ำ เมืองทีไ่ ด้สมญำนำมว่ำเวนิสแห่งยุโรป เมืองทีอ่ ยูต่ ่ำกว่ำ
ระดับน้ำทะเล ซึง่ ตลอดสองฝั ง่ แม่น้ำแอมเทลจะพบเห็นบ้ำนเรือนแพทีจ่ อดเรียงรำยประดุจหมู่บำ้ นกลำง
สำยน้ำอำคำรบ้ำนเรือนทีต่ งั ้ อยูบ่ นสองฝั ง่ ถึงแม้ว่ำจะไม่อำจเอ่ยได้ว่ำมีควำมคลำสสิค แต่กม็ เี อกลักษณ์ท่ี
คู่ควรแก่กำรไปเยือน นำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำและย่ำนจัตุรสั ดัมส์สแควร์ ชมและถ่ำยรูปด้ำนนอกกับ
พระรำชวังหลวง (Royal Palace) หรือภำษำดัชท์ Konniklijk Paleis สร้ำงขึน้ ในปี 1648-1654 เพื่อใช้เป็ น
ศำลำว่ำกำรเมือง จนมำในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลีย่ นมำใช้เป็ นทีพ่ กั
อำศัยของรำชวงศ์ปัจจุบนั พระรำชวังแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นทีร่ บั รองพระรำชอำคันตุกะของพระรำชินี
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบิน
นาท่านออกเดิ นทางจากกรุงอัมสเตอร์ดมั ส์ โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบิ นที่ BR76

วันทีเ่ จ็ด
13.40 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดินทาง

25-31 มี.ค. / 13-19 เม.ย. / 29 เม.ย.-05 พ.ค. / 11-17 พ.ค.2560

เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ฝรังเศส-เบลเยี
่
่ยม
7 วัน (BR)
ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
ท่ำนทีป่ ระสงค์จะพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
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25-31 มี.ค.

13-19 เม.ย.

29 เม.ย.-05 พ.ค.

11-17 พ.ค.

53,900
6,900
29,900

59,900
9,900
33,900

64,900
9,900
34,900

56,300
9,900
34,900
4

หมายเหตุ

 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** และ
จะต้องชาระมัดจา ท่านละ 20,000 บาท หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
สาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่า
และทุกท่านต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดวันเวลานัดหมาย
 สาหรับท่านที่ต้องการเดิ นทางหากมีต ั ๋วโดยสารอยู่แล้ว หรือต้องการอยู่ต่อมากกว่าจานวนวันที่ทวั ร์เดิ นทาง กรณี ยื่น
วีซ่าเดี่ยว พร้อมแสดงเอกสารเรือ่ งที่พกั รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ซึ่งไม่สามารถยื่นวีซ่ารวมกับคณะได้และทุก
ท่านต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าตามกาหนดวันเวลานัดหมาย
 ผูเ้ ดิ นทางทุกท่านกรุณาส่งสาเนาหนังสือเดิ นทางเมื่อท่านจองทัวร์และยืนยันแน่ นอนว่าจะเดิ นทาง เพื่อบริษทั ฯ จะ
บริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลเบือ้ งต้น เพื่อนาข้อมูลเหล่านัน้
มาทาการนัดหมายการยื่น

อัตรานี้ รวมบริ การ









ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินอีวเี อ แอร์ เส้นทำง กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดมั -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำง ๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรและค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำเชงเก้น
ค่ำทิปพนักงำนขับรถและค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ในพระรำชวังและเขตเมืองเก่ำ
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี ได้รบั ควำม
คุม้ ครอง 500,000 บำท
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 11
พ.ย.59
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำทุกแห่ง
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
 ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือค่ำบริกำรอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้
ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ทเ่ี ดินทำงไปพร้อมคณะ ประมำณท่ำนละ 700 บำท
 ค่ำประกันอื่นๆทีผ่ เู้ ดินทำงต้องกำรทำเพิม่ เติม อำทิ ภัยธรรมชำติรุนแรง หรือ ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่ำช้ำเป็ นต้น
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
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การยกเลิ ก
o หำกมีกำรยกเลิกจะต้องแจ้งทำงบริษทั ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วันทำงำน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
o หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
o หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด วีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำ
์
มัดจำ หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
น
ค่
ำ
ทั
ว
ร์
ท
ง
ั
้
หมด
์
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง
เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมทีก่ องตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าหมู่คณะที่ สถานทูตเนเธอร์แลนด์)
ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัว,ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูต
นัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัด
หมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
ผูเ้ ดิ นทางต้องเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตกาหนด โดยบริษทั ทัวร์จะรับเอกสารมาพิจารณาก่อน และหาก
ต้องการสิ่ งใดเพิ่มเติ มจะแจ้งกลับแก่ผเู้ ดิ นทางทุกท่าน และบริษทั ฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะต้องรวบรวมเอกสาร
ของทุกท่านให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จึงจะทาการยื่นวีซ่าได้โดยยื่นวีซ่าเป็ นหมูคณะ และทุกท่านจะต้องเดิ นทางไป
และกลับพร้อมคณะเท่านัน้ และจะต้องทาการนัดหมายการยื่นวีซ่าหมู่คณะกับสถานทูตก่อนจึงจะทาการยื่นวีซ่าได้
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมเบอร์โทร.ทัง้ ที่ทางานและ
บ้านและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลที่แนบมาพร้อมกันนี้ ส่วนเอกสาร
เกี่ยวกับด้านการทางาน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ
ที่เป็ นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาด้วย (สาเนาบัตร
ข้าราชการใช้แทนบัตรประชาชนไม่ได้)

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

NET-GER-FRA-BEL 7D/BR, Mar-May2017

6

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่ำ
- รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบัง
หน้ำตำ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำแนบ
ฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร

-

เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน ออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่น เป็ นต้น
กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กร ออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่น พร้อม
ใบลำและ สำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด

- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จำ่ ย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนำสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียนหรือสำเนำบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิ น 7 วันนับจากวันยื่นวี
ซ่า หากสมุดบัญชีไม่มีเลขที่ เล่มกากับทุกหน้ ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลัง 6
เดือนพร้อมประทับตราจากธนาคารเท่านัน้
- ใช้สำเนำ สมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้ำของบัญชี ของธนำคำรใดๆ
- ถ่ำยสำเนำทุกหน้ำย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะทำได้หรือไม่ต่ำกว่ำ 7 วันนับ
จำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชี
- หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็ น statement จำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ำกว่ำ 6
เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 7 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ำร
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เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง อำทิ
ไม่มกี ำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับและต้องทำจดหมำยรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตด้วย อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ
จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยชีแ้ จงเพื่อรับรองกำรเงินพร้อม
ระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองทัง้ บิดำและมำรดำ
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
***
ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทำ่ นหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
์
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วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก

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

**** ข้อมูลที่ท่านให้ รายละเอียดนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่าละเอียดและเป็ นข้อมูลที่เป็ นความจริ งเท่ านัน้ ****

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
2. สถานภาพ .......
หย่า .......

โสด ....... แต่งงานจดทะเบียน .......

แต่งงานไม่จดทะเบียน .......

หม้าย

3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .......................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ..............................

โทรศัพท์บา้ น ................................

โทรศัพท์มือถื อ .............................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์ ...................................

หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)

.............................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
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8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่ ..............................

....... ไม่เคย

....... เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่ ..............................

รวม ............

วัน

-----------------------------------------------
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