GERMANY LUXEMBOURG BELGIUM NETHERLANDS
7 วัน 4 คืน

เดินทาง พฤษภาคม – พฤศจิกายน 63
ดุซเซลดอร์ฟ | โคโลญ | แฟรงก์เฟิ รต์ | ลักเซมเบิรก์ | บรัสเซลส์ | รอตเตอร์ดมั | กรุงเฮก | อัมสเตอร์ดมั | ล่องเรือหลังคากระจก |
หมู่บา้ นกังหันลมซานสคันส์

ราคาแนะนาเพียง

39,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
วันที่ 2. สิงคโปร์ – ดุซเซลดอร์ฟ – โคโลญ – แฟรงก์เฟิ รต์
วันที่ 3. แฟรงก์เฟิ รต์ – ลักเซมเบิรก์ – บรัสเซลส์
วันที่ 4. บรัสเซลส์ – รอตเตอร์ดมั – กรุงเฮก – อัมสเตอร์ดมั
วันที่ 5. อัมสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บา้ นกังหันลมซานสคันส์ – ช้อปปิ ้ง
วันที่ 6. อัมสเตอร์ดมั – สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์
15.30 น.
18.30 น.

21.55 น.
23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 979
***คณะที่เดินทางระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 18.05 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์เวลา
21.35 น.***
ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสู่ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 338
***คณะที่เดินทางระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 23.55 น. และเดินทางถึงประเทศเยอรมนีเวลา
06.25 น.***

วันที่ 2 สิงคโปร์ – ดุซเซลดอร์ฟ – โคโลญ – แฟรงก์เฟิ ร์ต
06.30 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ กั
ทีพ

ถึงสนามบินดุซเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชั่วโมง ตัง้ แต่วนั ที่ 25
ตุลาคม 63 เป็ นต้นไป) ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า เมือง นาท่านเดินทางสู่เมืองดุซเซลดอร์ฟ (Dusseldorf) เป็ นเมืองหลวง
ของในรัฐนอร์ทไรน์ เวสต์ฟาเลีย (North Rhein-Westphalia) นาท่านถ่ายรูปกับ Der Neue Zollhof ซึ่งออกแบบโดย แฟรงก์ โอ
เวน เกห์รี ผูท้ ่ีเคยได้รบั รับรางวัลพริตซ์เกอร์ ซึ่งเป็ นรางวัลสูงสุดในสายวิชาชีพ และรางวัลอื่นๆอีกมาก นาท่านชม Stadttor เป็ น
หนึ่งอาคารที่มีช่ือเสียงมากที่สดุ ของเมือง ได้รบั การออกแบบให้ดูแ ล้วเหมือนประตู อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย
จากนัน้ เดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสาคัญริมแม่นา้ ไรน์ และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลาง
ทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็ นแหล่งผลิตนา้ หอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นาเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ
เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอานาจ นาท่านถ่ายรู ปด้านนอกคู่กับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสร้างมา
ตัง้ แต่ปี 1248 แต่มีเหตุทาให้ตอ้ งหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ตอ้ งใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปี จึงเสร็จสมบูรณ์ ทัง้ นีจ้ ึงแล้ว
เสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็ นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็ นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในโลกในสมัย
นัน้ ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค เป็ นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้
นักบุญปี เตอร์และพระแม่มารี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
น าท่ านเดิ น ทางสู่เมื อ งแฟรงก์เฟิ ร์ต (Frankfurt) ศูน ย์ก ลางทางเศรษฐกิ จและพาณิ ช ย์ท่ี สาคัญ ของเยอรมนี รวมทั้งเป็ น
ศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุน้ ที่สาคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิ ร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสถานีรถไฟ
ต้นแบบของหัวลาโพงประเทศไทย ครัง้ เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นาท่านสู่จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่ง
เป็ นจัตุรัสที่เก่าแก่ท่ี สุด ในเมือง ด้านข้างก็คื อ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้าน
ตะวันตกเฉียงเหนือของจัตรุ สั โรเมอร์ อิสระให้ท่านเที่ยวชม และได้เลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั MERCURE HOTEL FRANKFURT ESCHBORN SUED หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 แฟรงก์เฟิ ร์ต – ลักเซมเบิรก์ – บรัสเซลส์
เช้า

กลางวัน
บ่าย
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่กรุ ง ลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิรก์ นครรัฐที่มีพืน้ ที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
(2,586 ตร.กม.) ผ่ านชมย่ านเมื องเก่ าแห่ งลัก เซมเบิ รก์ เมื อ งแห่ งแกรนด์ยุค ผ่ านชมสะพานสมัย โรมัน โบสถ์น อเทรอดาม
ประติมากรรมสาริดของแกรนด์ดชั เชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์
เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บา้ นเรือนตัง้ เรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่กรุ งบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตงั้ สานักงานใหญ่ องค์การสนธิสัญญา
ป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม(Atomium) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ใน
การจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึน้ โดยจาลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่
กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนั้นเข้าสู่จัตุรสั กลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place) ที่มีช่ือเสียงกล่าว
ขานกันว่าสวยที่สดุ แห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตรุ สั นาชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
(Manneken pis) ซึ่งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกาลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ผูส้ ร้างประวัติศาสตร์และตานาน
พืน้ เมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตานาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกาลัง
ติดไฟ จึงปั สสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทารูปแกะสลักนี ้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั HOLIDAY INN BRUSSELS หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 บรัสเซลส์ – รอตเตอร์ดัม – กรุ งเฮก – อัมสเตอร์ดัม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลัก และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยู่ริมฝั่ ง
แม่นา้ มาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007 เมืองนีไ้ ด้รบั การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็ น "เมืองแห่งสถาปั ตยกรรม ปั จจุบนั เมืองรอต
เตอร์ดัมเป็ นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทาให้ท่ีน่ีมีระบบการขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นการขนส่งระหว่าง
ประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตอ้ งสะอาดและตรงเวลา นาท่านถ่ายรูปกับ บ้าน
ลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รบั รางวัลชนะเลิศการ
ออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนามว่า Piet Bloem แวะถ่ายรูป ศาลาว่าการประจาเมืองรอตเทอร์ดาม (City
Hall of Rotterdam) หนึ่ ง ในอาคารที่ เก่ า แก่ ข องเมื อ ง น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ก รุ งเฮก (The Hague) เมื อ งใหญ่ อัน ดับ ที่ 3 ของ
เนเธอร์แลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดมั และรอตเตอร์ดมั ปั จจุบนั กรุงเฮก เป็ นที่ตงั้ ของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และ
สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็ นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกด้วย นาท่านผ่านชมอาคารรัฐสภาสมัยโบราณ
(Binnenhof) ที่กษัตริยใ์ นอดีตใช้เป็ นที่ว่าราชการกับข้าราชสานัก ภายในเป็ นลานกว้างล้อมรอบด้วยอาคาร ตรงกลางมีนา้ พุสี
ทองสวยงาม ซึ่งเป็ นที่ป ระชุม ของอัศ วิน ในสมัยก่อ น จากนั้นน าท่ านถ่ายรู ป กับ ศาลโลก หรือพระราชวังแห่ งสัน ติ ภ าพ
(Peace Palace) เป็ นที่เก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International law) ที่ตงั้ กองบัญชาการของศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบณ
ั ฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมุดอันลา้ ค่า และให้ท่านอิสระเดินเล่น
หรือเลือกซือ้ สินค้าต่างๆ บนถนน Dagelijkse Groenmarkt
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่กรุ งอัม สเตอร์ดั ม (Amsterdam) ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิ ชยกรรม ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่าน
สามารถเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้ สินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อ
ราลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็ นพระราชวังหลวงในช่วง
ที่จกั รพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอานาจ ให้เวลาท่านเดินเล่นอิสระย่าน Red light district ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดมั ย่าน
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วันที่ 5
เช้า

กลางวัน
บ่าย

การค้าเพศพาณิชที่ถกู กฎหมาย อยู่กลางเมืองอัมสเตอร์ดมั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั VALK HOTEL SCHIPHOL A4 หรือเทียบเท่า

อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ –
ช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดมั โดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลีย้ วเข้าตามลาคลองสัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ รวมทัง้ สภาพ
บ้านเรือนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นาเข้า
ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีช่ือเสียงท่านจะได้สมั ผัสและเรียนรูพ้ ืน้ ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ
พร้อ มกัน นั้นยังได้มี โอกาสเลื อกซือ้ เพชรเม็ ดงามในราคาโรงงาน และท่ านสามารถเลือกชมสินค้าอื่ น อย่ างนาฬิ กายี่ห้อดัง
ม า ก ม า ย อ า ทิ เช่ น 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
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ท่สี าคัญอย่าง
หนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ท่ีใช้ใส่ในชีวิตประจาวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือก
ซือ้ สินค้าของที่ระลึก จากนัน้ เดินทางสู่ Batavia Stad Fashion Outlet ให้เวลาท่านอิสระอิสระเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยมีสินค้า
แบรนด์เนมให้เลื อกมากมายอาทิ เช่ น A Fish named Fred, Armani, BOSS, Calvin Klein, Diesel, Guess, Keds, Lacoste,
Michael Kors, NZA New Zealand Auckland, Samsonite, TW Steel และอื่นๆอีกมากมาย เดินทางกลับสู่กรุ งอัมสเตอร์ดัม

ค่า
่ ัก
ทีพ

(Amsterdam)
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั VALK HOTEL SCHIPHOL A4 หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 อัมสเตอร์ดัม – สนามบิน
เช้า

11.15 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสู่สนามบินสนามบินสคิปโฮล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 323
***คณะที่เดินทางระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 10.25 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์เวลา
05.55 น.***

วันที่ 7 กรุ งเทพฯ
05.55 น.
07.10 น.

08.35 น.

ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 970
***คณะที่เดินทางระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 07.15 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์เวลา
08.40 น.***
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง GERMANY LUXEMBOURG BELGIUM NETHERLANDS
7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
39,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
39,900.-

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

07 – 13 พ.ค. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ
39,900.-

22,720.-

7,900.-

24 – 30 ก.ย. 63

46,900.-

46,900.-

46,900.-

24,720.-

6,900.-

08 – 14 ต.ค. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

22,720.-

7,900.-

19 – 25 พ.ย. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

22,720.-

6,900.-

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง
ไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)

5.
6.
7.

8.
9.

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้
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% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจาก
ทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (10 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง

ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทาง
ต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
สาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญ หาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบั ติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องเป็ นผูท้ ่มี ีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่เี ครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้
(นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่มี ีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่นี ่งั Long leg ขึน้ อยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน 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
บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อ นการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีอ อก
ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึ ง อาจท าให้ห้อ งพั ก แบบห้อ งเดี่ ย ว ( Single) ,ห้อ งคู่
(Twin/Double) และห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้อ งพัก ต่ างประเภทอาจจะไม่ ติ ด กั น และบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
3.
กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ น
ผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้
ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เนเธอร์แลนด์)
เอกสารประกอบการขอวีซา
ั้ 29) ***
่ เดีย
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 30 ว ันทาการ
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า
่ นทา
่ ในครงนี
การจองท ัวร์เข้ามา เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซา
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมี
ี ต่อการขอวีซ่าของท่านในครงนี
ผลเสย
ั้ *
้ *

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่าง
น ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่
ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)

ั ชาติไ ทย แต่พ าน ก
***ในกรณี ท ถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต ส ญ
ั อยู่ต่า งประเทศ, ท างานอยู่ต่า งประเทศ หรือ
น ักเรียน น ักศึกษาศึกษาอยูต
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบท ันที เพราะการ
ยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไม่
สามารถยื่น ขอวีซ่ า ในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนี้ร วมไปถึง ผู ้เ ดิน ทางที่ถ อ
ื พาสปอร์ต ต่ า งชาติ
ด้วย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาว
เท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอน
แทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ

เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
่ สถานทูตทีย
คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
่ สถานทูตทีย
คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
กิจการทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย

4. หล ักฐานการเงิน
้ า
4.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชีออมทร ัพย์ธรรมดาของธนาคารทว่ ั ไป
ย้อนหล ัง 3 เดือน รบกวนลูกค้าทารายการเดินบ ัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปร ับยอดเงิน
่
ในบ ัญชีไม่เกิน 15 ว ันก่อนว ันน ัดยืน
่ วีซา
้ า
4.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
้ า
ื่ เจ ้าของบัญชี
4.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสือร ับรองค่าใชจ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุชอ
่ – สกุ ล ให้ต รงตามหน้า พาสปอร์ต และบุ ค คลที่เจ ้าของบั ญ ชีอ อก
(ผู ้ที่อ อกค่ า ใช ้จ่ า ยให ้) ต้อ งสะกดชือ
่ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยจะต ้องระบุความสัมพันธ์มา
ค่าใช ้จ่ายให ้ (ผู ้เดินทาง) ต้องสะกดชือ
โดยชัดเจนว่าเกีย
่ วข ้องกันอย่างไร เป็นฉบ ับภาษาอ ังกฤษ
4.2.2. ถ่ายสาเนา Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย แนบมากับเอกสารของผู ้เดินทาง

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
5. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ต
มารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามา
ด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ น
ผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมายืน
***กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
่ วีซา่ กับ
บุตรด ้วย ทงสองท่
ั้
าน

6. เอกสารส่วนต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

่ เท่านน
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา
ั้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศเนเธอร์แลนด์
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า
่ น
่ ในครงนี
ทาการจองท ัวร์เข้ามา เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซา
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ
ี ต่อการขอวีซา
่ ของท่านในครงนี
อาจจะมีผลเสย
ั้ *
้ *

(กรุณากรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วนตามความเป็ นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา่ ของท่าน)
่ – 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.......................................อีเมล
........................................................
12. อาชีพปั จจุบัน........................................................................................................
่ บริษัททีท
่ ทีอ
13. ชือ
่ างาน ทีอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……

14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ....................................ถึงวันที่
..........................................
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 ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

