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Windmill and
The Heidelberg Castle 7

(BR)
Outlet

-

KEUKENHOF

-

WINDMILL AND THE HEIDELBERG CASTLE
เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิรก์ เบลเยีย่ ม
7 DAYS 5 NIGHTS
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63
ปราสาทไฮเดลเบิรก์ | ลักเซมเบิรก์ | จัตรุ สั กรองด์ปลาซ | หมู่บา้ นกังหันลมซานสคันส์ | อัมสเตอร์ดมั

ราคาแนะนาเพียง

45,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดมั
วันที่ 2. อัมสเตอร์ดมั – หมู่บา้ นกังหันลมซานสคันส์ – Outlet – โคโลญ
วันที่ 3. โคโลญ – ล่องเรือแม่นา้ ไรน์ – แฟรงก์เฟิ รต์
วันที่ 4. แฟรงก์เฟิ รต์ – ไฮเดลเบิรก์ – ลักเซมเบิรก์
วันที่ 5. ลักเซมเบิรก์ – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตรุ สั กรองด์ปลาซ
วันที่ 6. บรัสเซลส์ – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลังคากระจก – สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม
09.30 น.
12.50 น.
19.35 น.
่ กั
ทีพ

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบ
เจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดมั โดยสายการบินอี.วี.เอ เทีย่ วบินที่ BR 075
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 11 เมษายน เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 12.30 น. และถึงกรุงอัมสเตอร์ดมั เวลา 19.35 น. **
ถึงสนามบินสคิปโพล กรุงอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้า
กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมงในวันที่ 08 มีนาคม 2563) และนาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั
่ี ัก โรงแรม VAN DER VALK A4 SCHIPHOL หรือเทียบเท่า
เข้าสูท่ พ

วันที่ 2 อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – Outlet – โคโลญ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) สัญลักษณ์ท่สี าคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ นาท่าน
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับกังหันลม จากนัน้ ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ท่ีใช้ใส่ในชีวิตประจาวันในงานอาชีพ
ต่างๆพร้อมเชิญเลือกซือ้ สินค้าของที่ระลึก และนาท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond

กลางวัน
บ่าย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ให้เวลาท่ า นได้อิ ส ระเลื อ กซื ้อ สิ น ค้า แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่ น GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN
KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI,
CLARK,DESIGUAL, FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, MICHAEL KORS, LEVI’S, MEXX
MCM, FURLA ฯลฯ จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสาคัญริมแม่นา้ ไรน์ และเป็ นเมืองใหญ่
อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็ นแหล่งผลิตนา้ หอมออดิโคโลญ

ค่า
่ กั
ทีพ

4711 อันลือชื่อ นาเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัย โรมันเรืองอานาจ นาท่านถ่ายรูป ด้านนอกกับมหาวิหารโคโลญ
(Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตัง้ แต่ปี 1248 แต่มีเหตุทาให้ตอ้ งหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ตอ้ งใช้เวลา
สร้า งกว่ า หกร้อ ยปี จึ ง เสร็จ สมบู ร ณ์ ทั้ง นี ้จึ ง แล้ว เสร็จ ในปี 1880 มหาวิ ห ารโคโลญเป็ น ศาสนสถานของคริส ต์ศ าสนา
โรมันคาทอลิก นับเป็ นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค เป็ นหอคอยแฝดสูงถึง 157
เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นกั บุญปี เตอร์และพระแม่มารี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ขาหมูเยอรมัน)
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม MERCURE SEVERINSHOF CITY หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 โคโลญ – ล่องเรือแม่น้าไรน์ – แฟรงก์เฟิ ร์ต
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ กั
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ท่าเรือ บ๊อบพาร์ด (Boppard) นาท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่นา้ ไรน์ แม่นา้ สายสาคัญ
ที่สดุ สายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่ งแม่นา้ ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ขาวอันมีช่ือเสียง
ที่สดุ ของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุน
นางเยอรมนีท่เี รียงรายอยู่สองฟากฝั่ งแม่นา้ ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึ่งมีตานานเรื่องเล่าขานอันลึกลับ
ของเสียงสะท้อนที่เกิดขึน้ บริเวณนัน้ และขึน้ ฝั่งที่ ท่าเรือเซนต์กอร์ (St. Goar)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ไส้กรอกเยอรมัน)
นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่นครแฟรงก์เฟิ ร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ีสาคัญของเยอรมนีนาชมจัตุรัส
โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตรุ สั ที่เก่าแก่ท่สี ดุ ในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่า
การเมือง ตัง้ อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตรุ สั ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิ รต์ ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสถานีรถไฟต้นแบบของ
หัวลาโพงในประเทศไทย โดยครัง้ เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีหา้ งสรรพสินค้า
ที่ทนั สมัยและร้านค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นหลากหลาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม MERCURE HOTEL & RESIDENZ FRANK หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 แฟรงก์เฟิ ร์ต – ไฮเดลเบิรก์ – ลักเซมเบิรก์
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็ นเมืองที่สดุ แสนโรแมนติก ตัง้ อยู่บริเวณฝั่งแม่นา้ เน็กคาร์
(Neckar River) อดี ต เมื อ งศู น ย์ก ลางการศึ ก ษาที่ ส าคั ญ ของเยอรมั น เป็ น ที่ ตั้ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ไฮเดลเบิ ร ์ก ซึ่ ง เป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนกั ท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปี ตอ้ งมาเยือนเมือง
แห่ งนี ้ แล้ว น าท่ านผ่ านชมย่ า นการค้า และแหล่ ง รวมของนัก ศึก ษานานาชาติ จากนั้น น าเข้า ชมปราสาทไฮเดลเบิ ร์ก
(Heidelberg Castle) ที่สร้างขึน้ อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่นา้ เน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัว
ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สร้างขึน้ โดยคาสั่งของพระ
เจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็ นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นชมถังไวน์ท่ีใหญ่
ที่สดุ ในโลกมีความจุถึง 200,000 ลิตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุ งลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิรก์ นครรัฐที่มีพืน้ ที่ขนาดเล็กที่สดุ แห่งหนึ่งของ
ยุโรป (2,586 ตร.กม.) ผ่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะ
ดาม ประติมากรรมสาริดของแกรนด์ดชั เชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา
โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บา้ นเรือนตัง้ เรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม ALVISSE PARC HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ลักเซมเบิรก์ – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถบัสสู่กรุ งบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานที่ตงั้ สานักงานใหญ่องค์การ
สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นนาท่านแวะชมและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ อนุ สรณ์อะตอมเมี่ยม
(Atomium) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึน้ โดยจาลองโลหะในลักษณะ
ใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่จตั ุรสั กลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ที่มีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งใน
ยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตรุ สั นาชมและถ่ายรู ปกับแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็ น
ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกาลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ถือเป็ นรูปปั้ นผูส้ ร้างประวัติศาสตร์และตานานพืน้ เมือง
ของชาวเบลเยี่ยม เนื่องจากได้มีการเล่าขานกันมาหลากหลายตานาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิด
กาลังติดไฟ จึงปั สสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทารูปแกะสลักนี ้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ เป็ น
ต้น เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกั บการเดินเล่นและเลือกซือ้ ของที่ระลึก เช่น กระเป๋ า KIPLING ผ้าลูกไม้ลายสวยงาม และ
ช็อคโกแลต เป็ นต้น

ค่า
่ กั
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั NH BRUSSELS LOUISE หรือเทียบเท่า

บรัสเซลส์ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – เทศกาลดอกไม้
วันที่ 6 KEUKENHOF (สาหรับคณะเดินทางวันที่ 26 มี.ค.–01 เม.ย. และ11–17
เม.ย. 63) – สนามบิน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่กรุ งอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ และพาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอร์แลนด์
ชมเมืองอัม สเตอร์ดัมโดยการล่ องเรือ หลังคากระจก ลัดเลีย้ วเข้าตามลาคลอง สัม ผัสชีวิตความเป็ นอยู่ รวมทั้งสภาพ
บ้านเรือนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นา
ท่านเข้าชมสถาบัน สอนการเจีย ระไนเพชร ที่ มีช่ือเสียงระดับ โลก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสและเรีย นรู พ้ ื น้ ฐานในกา รดูและการ
เจียระไนเพชรในรู ปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซือ้ เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชม
สินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่หอ้ ดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA,
TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึ ง นาฬิ ก าแฟชั่ น อย่ า ง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE,
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ ให้ท่านเดินเที่ยวชมที่บริเวณจัตุรสั ดัมสแควร์
(Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อราลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และอดีตศาลาว่า
การเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงที่จกั รพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอานาจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้ สินค้าที่บ ริเวณจัตุ รัสดั มสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมื องที่มี อนุสรณ์
สงครามเพื่ อราลึก ถึงทหารที่เสี ยชีวิต ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และอดี ตศาลาว่าการเมื องที่ห ลุย ส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็ น

พระราชวังหลวงในช่วงที่จกั รพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอานาจ ** สาหรับคณะเดินทางวันที่ 26 มี.ค. – 1 เม.ย. และ
11 – 17 เม.ย. 63 นาท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 10
พฤษภาคม 2563 บนพืน้ ที่กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ ์
หลากสีที่ ท่านจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไม้ดอกนานา
พันธุท์ บ่ี านสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็ นต้น ***

18.00 น.
21.30 น.

นาเดินทางสู่สนามบินสนามบินสคิปโพล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้า
ในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอี.วี.เอ แอร์ เทีย่ วบินที่ BR 076
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 26 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.40 น. **

วันที่ 7 กรุ งเทพฯ
14.30 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
Windmill and The Heidelberg Castle
เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิรก์ เบลเยีย่ ม
7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 6 – 12 ก.พ. 63

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

49,900.-

49,900.-

49,900.-

29,590.-

6,900.-

วันที่ 26 มี.ค. – 1 เม.ย. 63
(เทศกาลดอกไม้)

49,900.-

49,900.-

49,900.-

28,690.-

6,900.-

59,900.-

59,900.-

59,900.-

35,640.-

7,900.-

วันที่ 11 – 17 เม.ย. 63
(เทศกาลดอกไม้)

วันที่ 21 – 27 พ.ค. 63

47,900.47,900.47,900.27,590.วันที่ 28 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63
47,900.47,900.47,900.27,590.วันที่ 30 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63
47,900.47,900.47,900.27,090.วันที่ 04 – 10 มิ.ย. 63
45,900.45,900.45,900.25,590.วันที่ 11 - 17 มิ.ย. 63
45,900.45,900.45,900.25,590.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

6.

หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสาย
การบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนี (ผูย้ ่ืนวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันยื่นจานวนเงิน โดยประมาณ 3,500 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (14 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 EURO)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่ านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่จี ะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ที่มี ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือ ผู้อื่น ได้อ ย่างรวดเร็วในกรณี ท่ีเครื่องบิน มีปั ญ หา เช่ น สามารถเปิ ด ประตูฉุก เฉิ นได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ี มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด

5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่ บริษัท
ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว เครื่องบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เยอรมนี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
*** ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)***
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน นก
ั ศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร
้ วมไปถึงผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน ้าตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหน้า 90 %
้ ทีร่ ป
ของพืน
ู ถ่าย จานวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตา
คอนแทคเลนส ์ หรือเครือ
่ งประด ับ , เปิ ดผมให้เห็นหูทงั้ 2 ข้าง, ห้าม

ส ัดส่วนใบหน้า 90%

ตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรี อยแม็ก, ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านัน
้
แนะน าให้ลู ก ค้า ไปถ่า ยในสถานทู ต 180 บาท จ านวน 4 รูป นะคะ
เพือ
่ ความถูกต้อง
3. หล ักฐานการทางาน
- เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ

่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
- เจ้า ของกิจ การ หนั ง สือ รั บ รองการจดทะเบีย น(DBD)ที่ม ีช ื่อ ของผู เ้ ดิน ทางเป็ นกรรมการหรือ
หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
- กรณีเป็นน ักเรียน หรือ น ักศก
่ าลังศึกษา
อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนักเรียน ไม่วา่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมและ
ต ้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา่ )
- กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย
4. หล ักฐานการเงิน
4.1 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์
้ า
4.2 หากต้องร ับรองค่าใชจ
่ ยให้บค
ุ คลอืน
่ ในคณะ ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่าย (BANK
ื่ เจ ้าของบัญชี และบุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชีออก
GUARANTEE) ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ ระบุชอ
่ -สกุลให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
ค่าใช ้จ่ายให ้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต ้องสะกดชือ
5. หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนามาทัง้ 2 เล่ม
6. หากในสาเนาบัญชีบ๊ค
ุ แบ๊งค์ของลูกค ้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนื่องด ้วย
นะคะ) แนะนาให ้ขอเป็ น STATEMENT จากทางธนาคาร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัด
สัมภาษณ์

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
่ นต ัว ถ่ายเอกสารเป็ นสาเนา
7. เอกสารสว
-ทะเบียนบ ้าน
-บัตรประชาชน
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
8. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา

จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
ิ ยอม
-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื่ ร ับรองในแบบฟอร์มสม ัครวีซา
่
**กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องเซ็นชอ
ั
พร้อมก ับเดินทางมาสมภาษณ์
ดว้ ยก ันก ับบุตรทีส
่ ถานทูตด้วย**

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศเยอรมนี
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………….
7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน……………………………
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ ตัว นามสกุล ทีอ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.....................................................
12. อาชีพปั จจุบัน........................................................................................................
่ ทีอ
่ บริษัททีท
่ ยูข
่ อง
13. ชือ
่ างาน ทีอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ......................................ถึงวันที.่ ......................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).............................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ..............................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

่ ักล่วงหน ้าแล ้ว
ชาระค่าทีพ

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกีย
หมายเหตุ การอนุ มต
ั วิ ซ
ี ่าเป็นดุลพิน จ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆ
ิ้ ท งั้ นีบ
ท งั้ ส น
้ ริษ ท
ั เป็ นเพีย งต วั กลางและคอยบริก ารอ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทาง
เท่านน
ั้

