EUROPE SCENIC ROUTE B
4 COUNTRIES
ฝรัง่ เศส-เบลเยีย่ ม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน
ปารีส-ชมพระราชวังแวร์ซายส์-ถ่ายร ูปกับหอไอเฟล-ช้อปป้ ิ งจุใจ-บรัสเซลส์
เยี่ยมหนูนอ้ ยมาเนเคนพิส-อัมสเตอร์ดมั -คอยเคนฮอฟ
โคโลญจน์ถ่ายร ูปกับมหาวิหารแห่งโคโลญจน์

ห้ามพลาด!! UNSEEN คอคเฮม
ชมเมืองและช้อปป้ ิ งที่นครแฟร้งค์เฟิร์ต

ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่ส ุดและเก่าแก่ที่ส ุดในโลก
ณ สวนคอยเคนฮอฟ
ช้อปปิ้ง McArthur Glen Roermond Outlet
โดยสายการบินไทย
บริษทั ฯ ขอนำเสนอรำยกำรทัวร์ยอดนิยมและเส้นทำงแสนสวย เดินทำงไปกับสำยกำรบินไทย ให้ท่ำนได้รบั ควำม
สะดวกสบำยของบริกำรของสำยกำรบินตลอดเทีย่ วบิน และท่องเทีย่ วกับสถำนทีต่ ่ำงๆ พระรำชวังอันแสนโรแมนติค และถูกใจ
กับกำรเลือกซื้อสินค้ำแบรนด์แนมมำกมำยพร้อมทัง้ สินค้ำปลอดภำษี กับวันสุดพิเศษของท่ำน..
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ปารีส

บรัสเซลส์
อัมสเตอร์ดมั

ร็อตเตอร์ดมั
โคโลญจ์
คอคเฮม

แฟร้งค์เฟิ ร์ต

เมืองหลวงแห่งแฟชันของประเทศฝรั
่
งเศส
่
และชมควำมเก่ำแก่ของพระรำชวังแวร์ซำยส์ ชม
ทัศนียภำพของเมืองหลวงถ่ำยภำพประทับใจกับสถำนทีต่ ่ำงๆ พร้อมทัง้ เลือกซื้อสินค้ำแบรนด์เนมและดิวตี้ฟรี
มำกมำยจำกย่ำนใจกลำงเมือง
นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ ม ชมเมืองทีง่ ดงำมและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมำนิคนิ พิส ให้ท่ำน
ถ่ำยรูปเป็ นทีร่ ะลึก
เมืองหลวงแสนงำมของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอำณำจักรใหญ่ในด้ำนกำรค้ำทำงทะเล และ
ยังเป็ นประเทศทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของศำลโลกอีกด้วย ชมธรรมชำติทงี ่ ดงำมและเมืองใหญ่ทสี ่ วยงำม และเป็ นถิน่
กำเนิดของเทศกำลชมดอกไม้ทโด่
ี ่ งดังทีส่ ดุ ในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ
เมืองเก่ำทีม่ คี วำมสำคัญมำกของเนเธอร์แลนด์ และเป็ นหนึง่ ในท่ำเรือทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในโลก
เมืองสำคัญริมแม่น้ ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ งำนศิลปะ
และอุตสำหกรรม ทัง้ ยังเป็ นแหล่งผลิตน้ ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชือ่
เมืองเล็กๆ ทีแ่ สนโรแมนติกแห่งหนึง่ ในหุบเขำในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟำลซ์ ประเทศเยอรมนี พื้นทีส่ ว่ นใหญ่เป็ น
แม่น้ ำและเทือกเขำน้อยใหญ่สลับสับเปลีย่ นกัน เป็ นเสน่หอ์ นั โรแมนติกแก่ผมู้ ำเยือน ชำวโคคเฮมนำพื้นทีบ่ น
เนินเขำเหล่ำนี้ไปทำเป็ นไร่องุ่น เพือ่ นำเอำผลองุ่น มำแปลรูปเป็นไวน์ตำมสูตรกำรผสมและบ่มไวน์ชนิดต่ำง ๆ
เมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ5 ของประเทศเยอรมนี

กาหนดการเดิ นทาง ช่วงวันหยุดสงกรานต์!! 08-15 เม.ย. และ 11-18 เม.ย.2561
วันแรก
21.00น.

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์สายการบิน
ไทย (Thai Airways International) เช็คกรุป๊ แถว D

วันที ส่ อง
00.05 น.

กรุงเทพฯ-ปารีส (ฝรังเศส)
่
-พระราชวังแวร์ซายส์-ชมเมือง-ช้อปปิ้ ง
ออกเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG930

07.05 น.

เดิ นทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุง
ปารีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์เป็ นพระราชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และ
สวยงามแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั ด้วย นาท่านเข้าชม
พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท1่ี 4 ทีส่ ร้างได้อย่างวิจติ รบรรจง
จนกลายเป็ นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมือ่ พระเจ้าหลุยส์ท่ี 13 แห่งฝรังเศสยั
่
งทรง
พระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตาบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพือ่ ล่าสัตว์ จึง
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตาหนักขึน้ มาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็ นเพียงกระท่อมเล็กๆ สาหรับพัก
ชัวคราวเท่
่
านัน้ เมือ่ พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ขึน้ ครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ทจ่ี ะสร้างพระราชวังแห่ง
ใหม่ เพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริม่ มีการปรับปรุงพระตาหนักเดิมในปี 1661
โดยใช้เงินทัง้ หมด 5 แสนล้านฟรังค์ คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยูถ่ งึ 30 ปี จงึ แล้วเสร็จในปี
1688 ทุกส่วนทาด้วยหินอ่อนสีขาวเป็ นแบบอย่างศิลปกรรมทีง่ ดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์
ซายส์แห่งนี้ได้นาเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรังเศส
่ ต่อมาจึงได้มกี องทัพประชาชนบุก
เข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรังเศส
่ กับพระนางมารี อองตัวเนต ประหารด้วย
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กิโยติน ในวันที่ 16 ตุลาคม 1789 ปั จจุบนั พระราชวังแวร์ซายยังอยูใ่ นสภาพดีและเปิ ดให้ประชาชน
เข้าชมได้ นาท่านชมภายในทีม่ กี ารแบ่งเป็ นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสาราญ เป็ น
ต้น ทุกห้องล้วนมีเครือ่ งประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนทีม่ ชี อ่ื เสียง อาทิ ห้องกระจก
(Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็ นห้องทีม่ ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ดุ ซึง่ เคยใช้เป็ น ห้องลง
นามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และใช้เป็ นที่
ลงนาม ในเมือ่ เยอรมนีบุกตีชนะฝรังเศสในสงครามโลกครั
่
ง้ ที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14
ทรงทาการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิ ดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์
ซายส์อนั สวยงาม ในพระราชวังแวร์ซายส์มหี อ้ งทัง้ หมด 700 ห้อง รวมภาพวาดทัง้ หมด 6,123 ภาพ
และงานแกะสลักทัง้ หมด 15,034 ชิน้ พร้อมฟั งบรรยายจากมัคคุเทศก์ทงั ้ ในส่วนของกษัตริยแ์ ละพระ
ราชินีรวมทัง้ ห้องโถงกระจกทีท่ ตู จากสยามได้เคยเข้าเฝ้ าพระเจ้าหลุยส์ท1่ี 4 ให้เวลาท่านเดินเล่น
บริเวณอุทยานด้านหลังก่อนเดินทางกลับเข้า นครปารีส มหานครทีค่ นทัวโลกใฝ่
่
ฝันอยากมาเยือน
กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที ส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน
นาท่านชมกรุงปารีส มหานครทีค่ นทัวโลกใฝ่
่
ฝันอยากมาเยือน นาท่าน ถ่ายรูปกับหอไอเฟล ทีจ่ ตั ุรสั
ทรอคคาเดโรทีอ่ ยู่กลางกรุงปารีส โดยจัตรุสทรอคาเดโร เป็ นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล โดย
ฝั ง่ ตรงข้ามของจตุรสั นี้ คือ ฝั ง่ โรงเรียนการทหาร ซึง่ โดยทัง้ สองจุดนี้เป็ นจุดสวยทีส่ ดุ และสามารถ
มองเห็นตัวหอไอเฟลได้ทงั ้ หมดอย่างชัดเจน ถ่ายรูปกับบริเวณด้านหน้าของพิพธิ ภัณฑ์ลุฟวร์
สัญลักษณ์พริ ามิดขนาดใหญ่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ทง่ี ดงามยิง่ จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งร้านค้าปลอด
ภาษีทก่ี รุงปารีส ราคาถูกกว่าข้างนอกมีสว่ นลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเทีย่ วเท่านัน้ เพือ่ ให้ได้เลือกซือ้
สินค้าปลอดภาษีในราคาถูก เช่น เครือ่ งสาอาง, น้าหอม, เครือ่ งประดับ, กระเป๋ าหนังและเครือ่ งหนัง
อืน่ ๆ มากมาย รวมทัง้ เสือ้ ผ้าแบรนด์เนมจากฝรังเศส
่ เชิญท่านช้อปปิ้ งจุใจกับสินค้าดิวตีฟ้ รีคณ
ุ ภาพ
เยีย่ ม จากร้านค้าปลอดภาษีชอ่ื ดังของปารีส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพ่ กั โรงแรม Mercure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า
ปารีส-บรัสเซลส์ (เบลยีย่ ม)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4.30 ชัวโมง)
่
ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทางและบ้านเรือนต่างๆ ทีเ่ ป็ นระเบียบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมและถ่ายรูปภายนอกอะโตเมี่ยม ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้า
โลกเอ็กซ์โปซึง่ จัดขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ ม ถือเป็ นผลงานชิน้ สาคัญ และปั จจุบนั ถือเป็ นสัญลักษณ์อกี
อย่างหนึ่งของกรุงบรัสเซล จากนัน้ นาท่านชมเมืองและชมความสวยงามของจัตรุ สั แกรนด์เพลซ ที่
เป็ นแลนด์มาร์คของบรัสเซลส์ สถานทีต่ งั ้ ของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ทีม่ สี ร้าง
ด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทัง้ สไตล์โกธิค บารอคและรอคโคโค นาท่านถ่ายรูปคูก่ บั หนูน้อยมาเนเคน
พีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ทส่ี าคัญยิง่ ของบรัสเซลส์และเลือกซือ้ ของฝากและช็อคโกแล็ตรูป
หนูน้อยมาเนเคสพิสแสนอร่อย ซึง่ ประเทศเบลเยีย่ มยังเป็ นประเทศทีม่ ชี อ่ื เสียงด้านความอร่อย
ของช็อคโกแล็ตอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
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จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั Ramada Brussels Woluwe Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที ส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที ห่ ้า
เช้า

บรัสเซลส์ (เบลเยีย่ ม)-ร็อตเตอร์ดมั -เฮก-อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางข้มพรมแดนสูเ่ มืองร็อตเตอร์ดมั Rotterdam เป็ นเมืองเก่าทีม่ คี วามสาคัญ
มากของเนเธอร์แลนด์ และเป็ นหนึ่งในท่าเรือทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
นาท่านชมเมืองร็อตเตอร์ดมั ทีม่ ลี กั ษณะต่างจากเมืองอืน่ ๆ ในเนเธอร์แลนด์คอื เป็ นเมืองทีม่ ี
สถาปั ตยกรรมยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้รบั การส่งเสริมการท่องเทีย่ วเป็ น "เมืองแห่งสถาปั ตยกรรม"
อาทิ บ้านลูกเต๋าไคก์คมู สู ทีเ่ ป็ นอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึง่ ได้รบั รางวัลชนะเลิศการ
ออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem ก่อนนาท่านเดินเล่นชมเมืองและ
ถ่ายรูปภายนอกกับศาลาว่าการประจาเมืองร็อตเทอร์ดาม อาคารซึง่ รอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดย
กองทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก Hague
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด์ รองจากกรุง
อัมสเตอร์ดมั และร็อตเตอร์ดมั นอกจากจะเป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐสภาแล้ว กรุงเฮก ยังเป็ นสถานทีต่ งั ้ ของศาล
โลกอีกด้วย สถานทูตของเกือบทุกประเทศก็ตงั ้ อยูท่ น่ี ่ีรวมถึงสถานทูตของประเทศไทย นาท่านชมกรุง
เฮกชมและถ่ายภาพด้านนอกกับอาคารสวยงามของทีท่ าการศาลโลกหรือ Peace Palace อิสระให้ทา่ น
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ นครอัมสเตอร์ดมั ส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นาท่านเข้าชม โรงงาน
เจียระไนเพชร ชมกรรมวิธกี ารเจียรนัยเพชร 1 ในสินค้าออกทีส่ าคัญของเนเธอร์แลนด์ทจ่ี ะทาให้
เข้าใจถึงวิธกี ารในการเลือกซือ้ อัญมณีล้าค่านี้ ท่านมีโอกาสเข้าชมโชว์รมู ทีจ่ ะนาเพชรน้าดีขนาด
ต่างๆ มาให้ทา่ นได้ชม นาท่านเดินทางสูท่ า่ เรือ นาท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เพือ่ ชมบรรยากาศ
ของเมืองเก่าอัมสเตอร์ดมั ทีส่ ร้างอยูร่ มิ 2 ฝั ง่ คลองทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ยคุ ศตวรรษที่ 16-18 ซึง่ คลองนี้ขดุ
ขึน้ มาเพือ่ ควบคุมระดับน้าของแม่น้าแอมสเตลทีม่ กั จะเอ่อล้นเข้าท่วมในเมืองจนเป็ นหนึ่งในตานาน
ของชือ่ เมืองและปั จจุบนั ชาวเมืองยังใช้สญ
ั จรไปมาพร้อมกับสถาปั ตยกรรมรูปปูนปั น้ ต่าง ๆ บ่งบอก
ถึงความมีฐานะศักดินาและบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสูท่ พ่ี กั Corendon Village Hotel หรือระดับเทียบเท่า
อัมสเตอร์ดมั -สวนคอยเคนฮอฟ-โรมอนด์ ช้อปปิ้ งแม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท
(เนเธอร์แลนด์)-ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองลิ สส์ Lisse เมืองหนึ่งซึง่ ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาท่านชมและสัมผัสความสวยงามของ สวนคอยเคนฮอฟ
(Keukenhof Spring Gardens) สวนดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่โด่งดังที่ สดุ ในยุโรปและ
เป็ นสวนที่ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
ด้วยทิวลิปทีม่ มี ากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทัง้ ไม้หวั อืน่ ๆ
เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ออกดอกบานสะพรังอยู
่ ด่ ลู ะลานตา สวนได้ถกู ออกแบบ
ไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อนั เก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรืน่ บางตอนก็มงี าน
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กลางวัน
บ่าย

ประติมากรรมประดับสวนอยูเ่ ป็ นระยะ มีสระน้าและน้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกีย่ วกับ
ดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ มีรา้ นอาหาร 4 แห่ง รวมทัง้
คอฟฟี่ ชอ็ ป (สวนคอยเคนฮอฟเปิ ดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคมจนถึงประมาณกลางเดือน
เดือนพฤษภาคมของทุกปี ) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด์ Roermond อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ ง
แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท (McArthur Glen Designer Outlet) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ มีรา้ นค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชอ่ื ดังต่างๆ จาก
ทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์
เนมมากมาย (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าหรืออิ สระท่องเที่ ยวของท่าน อาหาร
กลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งต่อจนจุใจ จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่
เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เมืองแห่ง
สถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่อนั สวยงาม และประวัตปิ ระวัตศิ าสตร์นบั แต่ยคุ สมัยปี ค.ศ.1100 ไม่ว่าจะเป็ น
ความสวยงามของซิตฮ้ี อลล์ทโ่ี ด่งดัง รวมถึงปราสาทอันเก่าแก่ทต่ี งั ้ ตระหง่านเหนือแม่น้าไรน์และทาให้
เมืองดุสเซลดอร์ฟ กลายเป็ นจุดหมายการท่องเทีย่ วที่ นักท่องเทีย่ วต้องการมามากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งใน
ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสูท่ พ่ี กั Mercure Hotel Dusseldorf Ratingen หรือระดับเทียบเท่า
ดุสเซลดอร์ฟ- โคโลญจน์ -มอนเชาว์-คอคเฮม-แฟร้งค์เฟิ ร์ต (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านชมและถ่ายรูป
ภายนอกกับมหาวิ หารโคโลญจน์ เป็ นมหาวิหารทีอ่ ยูใ่ นรายชือ่ ของสถานทีแ่ ห่งมรดกโลก เริม่
ก่อสร้างมาตัง้ แต่ปี 1248 แต่มปี ั ญหาให้ตอ้ งหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปี
จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญจน์ เป็ นศาสนสถานของคริสต์ศาสนา
โรมันคาทอลิก นับเป็ นวิหารทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ดุ ในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก
เป็ นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพือ่ อุทศิ ให้นกั บุญปี เตอร์และพระ
แม่มารี จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองมอนเชาว์ Monchau เมืองท่องเทีย่ วเล็กๆ ทีม่ คี วามสาคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์อย่างมากเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมัน เสน่หข์ องเมืองนัน้ อยูใ่ นบริเวณใจกลางเมืองที่
ทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซึง่ เรียงรายไปด้วยบ้านครึง่ ไม้ทม่ี แี ม่น้ารูร์ไหลผ่านด้านหลัง โดยบ้านครึง่
ไม้เหล่านี้ถกู เก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดีมาจนถึงปั จจุบนั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอคเฮม Cochem เมืองเล็กๆ ทีแ่ สนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุบเขาในมลรัฐ
ไรน์แลนด์ ฟาลซ์ ประเทศเยอรมนี พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นแม่น้าและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับสับเปลีย่ นกัน
เป็ นเสน่หอ์ นั โรแมนติกแก่ผมู้ าเยือน ชาวโคคเฮมนาพืน้ ทีบ่ นเนินเขาเหล่านี้ไปทาเป็ นไร่องุน่ เพือ่
นาเอาผลองุน่ มาแปลรูปเป็ นไวน์ตามสูตรการผสมและบ่มไวน์ชนิดต่างๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินเล่นชมเมือง ทีแ่ สนโรแมนติกในหุบเขา นาท่านถ่ายรูปกับวิวของปราสาท
ไรชส์บวกร์ หนึ่งในปราสาท UNSEEN ทีส่ วยงามราวปราสาทดังเทพนิ
่
ยายทีม่ อี ายุเก่าแก่มากกว่าพันปี
ของเยอรมนี ทีต่ งั ้ อยูบ่ นเนินเขาสูงเด่นเป็ นเอกลักษณ์ประจาเมืองโคคเฮมและดื่มด่ากับบรรยากาศของ
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แม่น้าโมเซลทีม่ ตี น้ กาเนิดในประเทศฝรังเศส
่ และมาบรรจบกับแม่น้าไรน์ในเมืองโคเปลนซ์ประเทศ
เยอรมนี สายน้าโมเซลทีค่ ดเคีย้ วตามแนวเขานัน้ เป็ นเสน่หอ์ นั โรแมนติก และเป็ นภาพทีง่ ดงามเหนือ
คาบรรยายแก่ผมู้ าเยือนยิง่ นัก จนได้เวลาอันสวมควรนาท่านเดินทางสู่ นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต ซึง่ เป็ น
เมืองใหญ่และเป็ นเมืองเกทเวย์ทางตอนเหนือของเยอรมันและเป็ นเมืองใหญ่และเมืองศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสูท่ พ่ี กั Park Inn by Radisson Frankfurt Airport หรือระดับเทียบเท่า

20.40 น.

แฟร้งค์เฟิ ร์ต-สนามบิน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชม นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต เมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี
ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้าไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของตลาดหลักทรัพย์แ ฟร้งค์เฟิ รต์ และธนาคารกลางยุโรป และ
ยังเป็ นเมืองทีร่ ่ารวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภาพยุโรป นาท่านชม จัตรุ สั กลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มี
บ้านไม้ทรงเยอรมัน ทีไ่ ด้สร้างจาลองมาจากของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปั ตยกรรมโบราณอัน
สวยงาม ไว้ได้อย่างดีเยีย่ ม นาท่านชมภายนอกของมหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิ รต์ ทีไ่ ด้รบั การบูรณะ
ขึน้ มาหลังได้รบั ผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จากนัน้ ให้ทา่ นเดินเล่นและช้อปปิ้ ง
ย่านจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึง่ เป็ นจัตุรสั ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในเมือง ด้านข้างก็คอื Frankfurt City Hall
หรือศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิคทีไ่ ด้รบั การก่อสร้างขึน้ ในปี 1405 ซึง่ อยูท่ างด้านตะวันตกเฉียง
เหนือของจัตุรสั จุดท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจทีส่ ดุ จุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิ รต์ มีอาคาร 9 อาคาร ซึง่ ได้รบั มาจาก
ครอบครัวพ่อค้าครอบครัวหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็ น City Hall และถูกเชือ่ มกับอาคารรอบๆ
สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบาลท้องถิน่ มามากกว่า 600 ปี โดยทัง้ ภายนอกและภายในมีการตกแต่ง
ด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึง่ มีความสวยงามเป็ นอย่างมาก พบกับอาคารกึง่ ไม้ซุงอันงดงามแบบฟาค
แวร์กเฮ้าส์ทเ่ี รียกว่า “ออสไซเล่อ”ทีไ่ ด้รบั การก่อสร้างขึน้ มาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของ
อาคารดัง้ เดิมทีเ่ คยถูกทาลายหมดสิน้ เมือ่ สมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ องได้ทกุ รายละเอียด จากนัน้ นาท่าน
ถ่ายภาพความสวยงามของน้าพุแห่งความยุตธิ รรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ งั ้ เด่นเป็ นตระหง่าน
อยูก่ ลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอลและวิหารใหญ่ประจาเมือง อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลาย
บริเวณถนนสายช้อปปิ้ งย่านถนนซายล์ Zeil ถนนสายช้อปปิ้ งทีย่ าวทีส่ ดุ ของประเทศเยอรมนีทเ่ี ต็มไป
ด้วยร้านจาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชือ่ ดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss,
Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น และเลือกซือ้ สินค้าต่างๆ ทัง้ ขนม ช็อคโกแล็ตและสินค้าทีร่ ะลึกตาม
อัธยาศัย (เพื่อความสะดวกในการเดิ นในเมืองเก่าและเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ อาหารกลางวัน
อิ สระตามอัธยาศัย)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบินแฟร้งค์เฟิ ร์ต เพื่อนาท่านทาคืนภาษี และเช็คอิ น
ตั ๋วโดยสาร
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG923

วันที แ่ ปด
12.30 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ...
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รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

ช่วงวันหยุดสงกรานต์!! 08-15 เม.ย. และ 11-18 เม.ย.2561

Europe Scenic Route B 4 Countries 8 D /TG

8-15 เม.ย.61

11-18 เม.ย.61

68,900

70,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

66,900
64,900

ท่านทีป่ ระสงค์จะพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

8,900

68,900
66,900
8,900

ท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารอยูแ่ ล้ว ราคาท่านละ

34,900

34,900

(ฝรังเศส-เบลเยี
่
่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน)
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***






หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่านละ 20,000 บาท
กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิ น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่ สดุ ท่านอาจจะ
ต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่านเอง
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
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อัตรานี้ รวมบริ การ









ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปารีส // แฟร้งค์เฟิ รต์ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศท้องถิน่ ตามเขตเมืองเก่าหรือพระราชวัง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่
อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 22
พ.ย.2560

อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ








ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไปพร้อมคณะ ท่านละ 800 บาท
ค่าบริการยกกระเป๋ าทุกแห่ง ท่านผูเ้ ดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตนเอง
ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรือ
อื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์ และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สนิ
หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
o หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
o หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโ รป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบัง
หน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อายส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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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 ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพัก
ร้อนให้ชดั เจนด้วย และหนังสือรับรองการทางานต้องออกมาเกิ น 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวนั ลา
และ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุดและหนังสือรับรองการทางานต้องออกมาเกิ น 1 เดือนนับจากวันยื่นวี
ซ่า
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certify) และสาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อ
เจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิ น 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมสาเนาหน้ า
บัญชีหน้ าแรกที่ มีชื่อเจ้าของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายชีแ้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
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o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน
**
***
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่งยื่นคาร้องขอ
วีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่ าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บ้าน / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

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 ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
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.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

..............................

ถึงวันที่

..............................

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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