Tulip Paradise

เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน
โดยสายการบินไทย
ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่ส ุดและเก่าแก่ที่ส ุดในโลก
ณ สวนคอยเคนฮอฟ
ชมหมูบ่ ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส
ชมเมืองเก่าแห่งบรูจจ์

ช้อปปิ้ง McArthur Glen Roermond Outlet
ล่องเรือแม่น้าไรน์ ถ่ายรูปกับวิหารโคโลญจ์ เดินเล่นจัตรุ สั ในนครแฟร้งค์เฟิร์ต
เข้าชมพระราชวังไฮเดลเบิรก์
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับอีกหนึง่ เส้นทำงสวยในยุโรป นำท่ำนเยือนประเทศ เบลเยีย่ ม, เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน นำ
ท่ำนชมเมืองสวยของประเทศต่ำง ๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
บรัสเซลลส์
บรูจจ์

นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ ม ชมเมืองทีง่ ดงำมและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมำนิคนิ พิส ให้ท่ำน
ถ่ำยรูปเป็ นทีร่ ะลึก และเทียวเมื
่ องบรูจจ์ทไี ด้ชอื ่ ว่ำเป็ นเวนิสแห่งเบลเยีย่ ม
เมืองหลวงของแค้วนฟลันเดอร์ อีกหนึง่ เมืองสวยของประเทศเบลเยีย่ ม ทีไ่ ด้ชอื ่ ว่ำเป็ นเมืองทีส่ วยทีส่ ดุ เมือง
หนึง่ ของยุโรป ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์บำ้ นเรือนในยุคกลำงไว้ได้เป็ นอย่ำงดีหรือฉำยำเวนิสแห่งเบลเยีย่ ม หรือ Venice
of the North

อัมสเตอร์ดมั
โคโลญจ์
บ๊อปพาร์ด

เมืองหลวงแสนงำมของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอำณำจักรใหญ่ในด้ำนกำรค้ำทำงทะเล และ
ยังเป็ นประเทศทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของศำลโลกอีกด้วย ชมธรรมชำติทงี ่ ดงำมและเมืองใหญ่ทสี ่ วยงำม
เมืองสำคัญริมแม่น้ ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ งำนศิลปะ
และอุตสำหกรรม ทัง้ ยังเป็ นแหล่งผลิตน้ ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชือ่
เมืองริมแม่น้ ำไรน์ ทีม่ คี วำมยำวทัง้ หมด 1,320 กิโลเมตร มีควำมยำวเป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน และเมืองนี้ยงั
เป็ นศูนย์กลำงกำรผลิตไวน์ทใี ่ หญ่ทสี ่ ดุ บนลุ่มแม่น้ ำไรน์ตอนกลำงอีกด้วย
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แฟร้งค์เฟิ ร์ต
ไฮเดลแบร์ก

เมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี
รัฐบำเดน-เวิรท์ เทมแบร์ก เมืองทีเ่ ก่ำแก่ เมืองทำงประวัตศิ ำสตร์ของไทยเมืองหนึง่ เนือ่ งจำกพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ วั อำนันทมหิดล รัชกำลที ่ 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้

**เทศกาลชมดอกทิวลิป ณ สวน คอยเคนฮอฟ**
เทศกาลดอกไม้ท่ีโด่งดังที่สดุ ในโลก*
กาหนดการเดิ นทาง

11-18 เม.ย.2561

วันแรก
22.00 น.

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบิ น
ไทย เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

วันทีส่ อง
00.30 น.
07.40 น.

กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์-บรูจจ์ (เบลเยีย่ ม)-อัมสเตอร์ดมั ส์ (เนเธอร์แลนด์)
นาท่านออกเดิ นทางจากสุวรรณภูมิ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG934
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำ
เมืองและตรวจรับสัมภำระเรียบร้อยแล้ว นำท่ำนชม เมืองบรัสเซลล์ ศูนย์กลำงด้ำนกำรเมืองนำนำชำติแห่ง
สหภำพยุโรป อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์บญ
ั ชำกำรกลำงขององค์กำรสนธิสญ
ั ญำป้ องกันแอตแลนติกเหนือ นอกจำกนี้
บรัสเซลส์ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของนำโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลำยประเทศมีสถำนทูตในบรัสเซลส์ถงึ 3 แห่ง คือ
สถำนทูตปกติของแต่ละประเทศ สถำนทูตประจำสหภำพยุโรปและสถำนทูตประจำนำโต นำท่ำนชมและ
ถ่ำยรูปภำยนอก อะโตเมี่ยม ประติมำกรรมอันงดงำมสัญลักษณ์ของงำนแสดงสินค้ำโลกเอ็กซ์โป ซึง่ จัดขึน้
ณ ประเทศเบลเยีย่ ม ถือเป็ นผลงำนชิน้ สำคัญ และปั จจุบนั ถือเป็ นสัญลักษณ์อกี อย่ำงหนึ่งของกรุงบรัสเซล
จำกนัน้ นำท่ำนชมเมืองและชมควำมสวยงำมของจัตรุ สั แกรนด์เพลซ ทีเ่ ป็ นแลนด์มำร์คของบรัสเซล สถำน
ทีต่ งั ้ ของอดีตพระรำชวังหลวง ศำลำว่ำกำรเมืองเก่ำ ทีม่ สี ร้ำงด้วยศิลปะหลำยยุคสมัยทัง้ สไตล์โกธิค บำรอค
และรอคโคโค นำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั หนูน้อยมาเนเคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ทส่ี ำคัญยิง่ ของ
บรัสเซลลส์และเลือกซือ้ ของฝำกและช็อคโกแล็ตรูปหนูน้อยมำเนเคสพิสแสนอร่อย ซึง่ ประเทศเบลเยีย่ มยัง
เป็ นประเทศทีม่ ชี ่อื เสียงด้ำนควำมอร่อยของช็อคโกแล็ตอีกด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่านชม เมืองบรูจจ์ เมืองหลวงของแค้วนฟลันเดอร์ อีกหนึ่งเมืองสวยของประเทศเบลเยีย่ ม ทีไ่ ด้ช่อื ว่า
เป็ นเมืองทีส่ วยทีส่ ดุ เมืองหนึ่งของยุโรป ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์บา้ นเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็ นอย่างดีหรือฉายาเวนิส
แห่งเบลเยีย่ ม หรือ Venice of the North เมืองเก่าทีย่ งั คงความเป็ นเอกลักษณ์และสถาปั ตยกรรมการ
ก่อสร้างอาคารของชาวเบลเยีย่ มตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 รายล้อมด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ให้
เป็ นมรดกโลกมาจนถึงปั จจุบนั และคงความสวยงามไม่แพ้เมืองหลวงอย่างบรัสเซลลส์ นำชม ย่ำนใจกลำง
เมืองเก่ำจัตุรสั มำร์ก ทีต่ งั ้ ของตลำดค้ำขำยและทีจ่ ดั งำนต่ำงๆ ของเมือง รวมถึงจัตุรสั เบิรก์ ลำนกว้ำงหน้ำ
บริเวณวังเก่ำสไตล์กอธิคซึง่ กลำยเป็ นศำลำว่ำกำรของเมืองในปั จจุบนั ผ่ำนชมหอประชุมสงฆ์และถ่ำยภำพ
กับ หอระฆังประจำเมือง สัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีควำมสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 ขัน้ เพื่อขึน้ สูย่ อด

กลางวัน
บ่าย
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คา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

ของหอระฆัง ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิสิ์ ทธิ ์ Basilica of the Holy Blood โบสถ์โรมันคำทอลิก สร้ำงขึน้ ในสมัย
ศตวรรษที่ 12 ตัง้ อยู่ใจกลำงเมืองบรูจส์ เป็ นทีเ่ ก็บพระโลหิตศักดิสิ์ ทธิของพระเยซู
สมควรแก่เวลำนำท่ำน
์
เดินทำงสู่ กรุงอัมสเตอร์ดมั ส์ เมืองหลวงประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั Corendon Village Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ
อัมสเตอร์ดมั ส์-คอยเค่นฮอฟ-อัมสเตอร์ดมั ส์ (เนเธอร์แลนด์)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองลิ สส์ Lisse เมืองหนึ่งซึง่ ตัง้ อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 30 นำที) นำท่ำนชมและสัมผัสควำมสวยงำมของ สวนคอยเคนฮอฟ (Keukenhof Spring
Gardens) สวนดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่โด่งดังที่สุดในยุโรปและเป็ นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่
โลก ด้วยทิวลิปทีม่ มี ำกกว่ำ 7 ล้ำนต้นในแต่ละปี รวมทัง้ ไม้หวั อืน่ ๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนำซิสซัส ไฮ
ยำซินธ์ออกดอกบำนสะพรังอยู
่ ด่ ลู ะลำนตำ สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่ำงสวยงำม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อย
ใหญ่อนั เก่ำแก่ มีทำงเดินอันร่มรืน่ บำงตอนก็มงี ำนประติมำกรรมประดับสวนอยู่เป็ นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ
มีศำลำจัดแสดงกิจกรรมต่ำงๆ เกีย่ วกับดอกไม้มำกมำย มีกำรจัดสวนตัวอย่ำง กำรวำงแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้
ใบ มีรำ้ นอำหำร 4 แห่ง รวมทัง้ คอฟฟี่ ชอ็ ป (สวนคอยเคนฮอฟเปิ ดให้เข้ำชมประมำณกลำงเดือนมีนำคม
จนถึงประมำณกลำงเดือนเดือนพฤษภำคมของทุกปี ) สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงกลับสู่กรุง
อัมสเตอร์ดมั ส์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน
นาท่านชมกรุงอัมเสตอร์ดมั เมืองแห่งสายน้า เมืองทีไ่ ด้สมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรป เมืองทีอ่ ยูต่ ่ากว่า
ระดับน้าทะเล ซึง่ ตลอดสองฝั ง่ แม่น้าแอมเทลจะพบเห็นบ้านเรือนแพทีจ่ อดเรียงรายประดุจหมู่บา้ นกลาง
สายน้าอาคารบ้านเรือนทีต่ งั ้ อยูบ่ นสองฝั ง่ ถึงแม้ว่าจะไม่อาจเอ่ยได้ว่ามีความคลาสสิค แต่กม็ เี อกลักษณ์ท่ี
คู่ควรแก่การไปเยือน นาท่านชมย่านเมืองเก่าและย่านจัตุรสั ดัมส์สแควร์ ชมและถ่ายรูปด้านนอกกับ
พระราชวังหลวง (Royal Palace) หรือภาษาดัชท์ Konniklijk Paleis สร้างขึน้ ในปี 1648-1654 เพื่อใช้เป็ น
ศาลาว่าการเมือง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลีย่ นมาใช้เป็ นทีพ่ กั
อาศัยของราชวงศ์ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นทีร่ บั รองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี จากนัน้ นำ
ท่ำนสูท่ ่ำเรือ ให้ท่ำน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยำกำศของเมืองเก่ำอัมสเตอร์ดมั ทีส่ ร้ำงอยู่รมิ 2
ฝั ง่ คลองทีส่ ร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึง่ คลองนี้ขดุ ขึน้ มำเพื่อควบคุมระดับน้ำของแม่น้ำแอมสเตลที่
มักจะเอ่อล้นเข้ำท่วมในเมืองจนเป็ นหนึ่งในตำนำนของชื่อเมืองและปั จจุบนั ชำวเมืองยังใช้สญ
ั จรไปมำพร้อม
กับสถำปั ตยกรรมรูปปูนปั น้ ต่ำง ๆ บ่งบอกถึงควำมมีฐำนะศักดินำและบ้ำนบำงหลังมีอำยุเก่ำแก่กว่ำร้อยปี
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวิธกี ำรเจียรนัยเพชร 1 ในสินค้ำออกทีส่ ำคัญของ
เนเธอร์แลนด์ทจ่ี ะทำให้เข้ำใจถึงวิธกี ำรในกำรเลือกซือ้ อัญมณีล้ำค่ำนี้ ท่ำนมีโอกำสเข้ำชมโชว์รมู ทีจ่ ะนำเพชร
น้ำดีขนำดต่ำงๆ มำให้ท่ำนได้ชม
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั Corendon Village Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ
อัมสเตอร์ดมั ส์-ซานส์สคันส์-โรมอนด์-ช้อปปิ้ งแม็คอาร์เธอร์เกล็น (เนเธอร์แลนด์)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) หมูบ่ ำ้ นอนุรกั ษ์
กังหันลมเก่ำแก่ ทีต่ งั ้ อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบ่ ำ้ นแห่งนี้ถอื ว่ำเป็ นสถำนทีท่ เ่ี ก็บรวบรวม
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ประวัตศิ ำสตร์ของกังหันลมเอำไว้เป็ นอย่ำงดี ซึง่ จะได้พบกับควำมสวยงำมอย่ำงลงตัวของหมู่บำ้ นทีส่ ร้ำงขึน้
สไตล์บำ้ นไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยำกำศแบบชนบททีส่ วยงำม ซึง่ ประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุง่ หญ้ำ และ
กำรปศุสตั ว์ ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็ นทีร่ ะลึกกับกังหันลม จัดเป็ นหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึง่ กังหันของประเทศนี้ได้มกี ำรใช้ประโยชน์เป็ นอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะในด้ำนกำรผันน้ำ วิดน้ำ
ระบำยน้ำเพื่อเอำดินในทะเลมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ พร้อมชมกำรทำรองเท้ำไม้ ทีถ่ อื เป็ นของและ
สินค้ำทีร่ ะลึกทีส่ ำคัญของเนเธอร์แลนด์ และกำรทำชีสแบบเนเธอร์แลนด์ สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงกลับ
สูก่ รุงอัมสเตอร์ดมั ส์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด์ Roermond (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
สินค้าต่างๆ ที่ McArthurGlen Outlet (Designer Roermond) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง Gucci,
Prada, Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอีกมากมาย อิสระให้ท่าน
เดินเล่นและช้อปปิ้ งสินค้าต่างๆ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ อิ สระให้ท่าน
รับประทานอาหารคา่ ภายในเอ๊าท์เล็ต)
สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงทีพ่ กั Fletcher Landhotel Bosrijk Roermond หรือระดับ
เทียบเท่ำ
โรมอนด์ (เนเธอร์แลนด์) –โคโลญจ์-บ็อปพาร์ด-เซ้นต์กอร์-แฟร้งค์เฟิ ร์ต (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมืองโคโลญจ์ ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.15 ชัวโมง)
่
นำท่ำนถ่ำยรูปภำยนอกกับมหาวิ หารโคโลญจ์ เป็ นมหำวิหำรทีอ่ ยู่ในรำยชื่อของสถำนทีแ่ ห่งมรดกโลก เริม่
ก่อสร้ำงมำตัง้ แต่ปี 1248 แต่มปี ั ญหำให้ตอ้ งหยุดพักกำรก่อสร้ำงไปบ้ำง จึงต้องใช้เวลำกว่ำหกร้อยปี จงึ สร้ำง
เสร็จสมบูรณ์ และสร้ำงเสร็จในปี 1880 มหำวิหำรโคโลญจ์ เป็ นศำสนสถำนของคริสต์ศำสนำโรมันคำทอลิก
นับเป็ นวิหำรทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ดุ ในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถำปั ตยกรรมแบบโกธิก เป็ นหอคอยแฝดสูง 157
เมตร กว้ำง 86 เมตร ยำว 144 เมตร สร้ำงเพื่ออุทศิ ให้นกั บุญปี เตอร์และพระแม่มำรี จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำง
สู่ เมืองบ๊อปพาร์ด Boppard เมืองริมแม่น้ำไรน์ เมืองสำคัญเมืองหนึ่งสำหรับจัดกำรเทศกำลประจำปี รมิ ฝั ง่
แม่น้ำไรน์ทม่ี คี วำมยำวทัง้ หมด 1,320 กิโลเมตร มีควำมยำวเป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน และเมืองนี้ยงั เป็ น
ศูนย์กลำงกำรผลิตไวน์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ บนลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนกลำงอีกด้วย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสูท่ำเรือของเมืองบ๊อปพำร์ด ให้ท่านล่องเรือชมความงดงามของแม่น้าไรน์ แม่น้ำสำย
หลักของประเทศเยอรมัน เพลิดเพลินกับเรื่องรำวของปรำสำทในยุคโรมัน และชำวเยอรมันเผ่ำต่ำงๆ ทีย่ งั คง
มีมนต์เสน่หอ์ ย่ำงไม่เสือ่ มคลำย ผ่ำนเซ้นต์กอล เมืองเล็กๆ ทีม่ ชี อ่ื เสียงเพรำะบทกวีของเฮนริจไฮน์ ทีไ่ ด้รบั
กำรดูแลรักษำอย่ำงดีเยีย่ มผ่ำนปรำสำท และโบสถ์ต่ำงๆ มำกมำยทีค่ งให้ควำมประทับใจมำจนถึงปั จจุบนั นำ
ท่ำนล่องเรือมำถึงท่าเรือเซ้นต์กอล จำกนัน้ โดยสำรรถโค้ชคันเดิมเดินทำงสู่ นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต Frankfurt
เมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำไมน์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองรอนไฮม์เพื่อเข้ำสูท่ พ่ี กั NH Frankfurt Airport West, Bedbank Frankfurt
หรือระดับเทียบเท่ำ
แฟร้งค์เฟิ ร์ต-ไฮเดลเบิ รก์ -แฟร้งค์เฟิ ร์ต-รอนไฮม์ (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
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นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไฮเดลเบิ รก์ Heidelberg (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยู่ในรัฐบำ
เดน-เวิรท์ เทมแบร์ก ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็ นเมืองทีเ่ ก่ำแก่ เมืองทำงประวัตศิ ำสตร์
ของไทยเมืองหนึ่ง นำท่ำนชม เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิ รก์ ซึง่ เป็ นเมืองทีพ่ ระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวั อำนันทมหิดล รัชกำลที่ 8 ทรงประสูติ และอัลเบิรต์ ไอสไตน์ เคยมำเดินบนเส้นทำงนักปรำชญ์ของ
เมืองนี้แล้วและเป็ นเมืองมรดกโลกองค์กำรยูเนสโก้ เนื่องจำกมีแหล่งท่องเทีย่ วมำกมำย และเป็ นเมืองทีข่ น้ึ
ชื่อในเรื่องของควำมสวยงำม ควำมสง่ำ ควำมสงบร่มรื่น ซึง่ ทีน่ ่มี หำวิทยำลัยไฮเดลแบร์กยังเป็ น
มหำวิทยำลัยเก่ำแก่สดุ ของเยอรมันอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองพร้อมเมนูขาหมูเยอรมัน
นำท่ำนขึน้ รถรำงไฟฟ้ ำเพื่อขึน้ สูเ่ นินเขำ นำท่ำนถ่ายรูปภายนอกกับ ปราสาทไฮเดลเบิ รก์ Heidelberg
Castle ทีต่ งั ้ อยู่บนริมฝั ง่ แม่น้ำเนคคำร์ แต่เดิมจะเป็ นป้ อมปรำกำร มำก่อนแต่ภำยหลังมำเปลีย่ นเป็ นทีอ่ ยู่
อำศัย ส่วนปรำสำทแห่งนี้ถูกนำมำจำกหลำยทีด่ ว้ ยกัน สำหรับส่วนทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ของปรำสำทแห่งนี้ คือ เสำ
แกรนิตแบบโรมัน ซึง่ นำมำจำกพระรำชวังหลวงของพระเจ้ำชำร์ลเลอมำร์น ปรำสำทแห่งนี้ถกู สร้ำงต่อเติม
เรื่อยมำตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 จนกระทังถึ
่ งสงครำม 30 ปี ดังนัน้ จึงทำให้เรำพบรูปแบบของ
สถำปั ตยกรรมหลำกหลำย ณ ปรำสำทแห่งนี้ ไม่วำ่ จะเป็ นโกธิค เรอเนอซองส์หรือบำร็อค และชมถังไวน์ทม่ี ี
อำยุเก่ำแก่ทส่ี ดุ ในโลกอำยุ 100 กว่ำปี (ปรำสำทปิ ดเข้ำชม 25 ธ.ค.) จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยรูปบนสะพำน
เก่ำแก่ของเมืองไฮเดลเบิรก์ ซึง่ จำกจุดนี้จะมองเห็นปรำสำทไฮเดลเบิรก์ ตัง้ เด่นตระหง่ำนเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมือง สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงกลับสูน่ ครแฟร้งค์เฟิ รต์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
ผ่ำน
ชมทัศนียภำพระหว่ำงทำง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองรอนไฮม์เพื่อเข้ำสูท่ พ่ี กั NH Frankfurt Airport West, Bedbank Frankfurt
หรือระดับเทียบเท่ำ
รอนไฮม์-แฟร้งค์เฟิ ร์ต-สนามบิ นแฟร้งค์เฟิ ร์ต (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูแ่ ฟร้งค์เฟิ รต์ ชม นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต เมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของ
ประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของตลำดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิ รต์ และธนำคำรกลำง
ยุโรป และยังเป็ นเมืองทีร่ ่ำรวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภำพยุโรป นำท่ำนชม จตุรสั กลางเมืองโรเมอร์ อันงำมสง่ำ มี
บ้ำนไม้ทรงเยอรมัน ทีไ่ ด้สร้ำงจำลองมำจำกของเก่ำ โดยรักษำรูปแบบสถำปั ตยกรรมโบรำณอันสวยงำม ไว้ได้
อย่ำงดีเยีย่ ม นำท่ำนชมภำยนอกของมหำวิหำรโดมแห่งแฟรงค์เฟิ รต์ ทีไ่ ด้รบั กำรบูรณะขึน้ มำหลังได้รบั
ผลกระทบอย่ำงหนักในช่วงสงครำมโลกครัง้ ที่ 2
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน
ให้ท่ำนเดินเล่นและช้อปปิ้ งย่ำนจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึง่ เป็ นจัตุรสั ทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ในเมือง ด้ำนข้ำงก็คอื
Frankfurt City Hall หรือศำลำว่ำกำรเมือง ศิลปะแบบโกธิคทีไ่ ด้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ ในปี 1405 ซึง่ อยู่ทำงด้ำน
ตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั จุดท่องเทีย่ วทีน่ ่ำสนใจทีส่ ดุ จุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิ รต์ มีอำคำร 9 อำคำร ซึง่ ได้
รับมำจำกครอบครัวพ่อค้ำครอบครัวหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำงกลำยเป็ น City Hall และถูกเชื่อมกับอำคำร
รอบๆ สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบำลท้องถิน่ มำมำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้ ภำยนอกและภำยในมีกำรตกแต่ง
ด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึง่ มีควำมสวยงำมเป็ นอย่ำงมำก พบกับอำคำรกึง่ ไม้ซงุ อันงดงำมแบบฟำคแวร์ก
เฮ้ำส์ทเ่ี รียกว่ำ “ออสไซเล่อ”ทีไ่ ด้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ มำใหม่โดยสำมำรถรักษำรำยละเอียดของอำคำรดัง้ เดิมที่
เคยถูกทำลำยหมดสิน้ เมื่อสมัยสงครำมโลกครัง้ ทีส่ องได้ทุกรำยละเอียด จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยภำพควำม
สวยงำมของน้ำพุแห่งควำมยุตธิ รรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ งั ้ เด่นเป็ นตระหง่ำนอยู่กลำงลำน ผ่ำนชม
โบส์ถเซนต์พอลและวิหำรใหญ่ประจำเมือง อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำหลำกหลำยบริเวณถนนสำยช้อปปิ้ งย่ำน
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16.00 น.
20.40 น.

ถนนซำยล์ Zeil ถนนสำยช้อปปิ้ งทีย่ ำวทีส่ ดุ ของประเทศเยอรมนีทเ่ี ต็มไปด้วยร้ำนจำหน่ำยสินค้ำแบรนด์เนม
ชื่อดังเรียงรำยอยูมำกมำยไม่วำ่ จะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น และ
เลือกซือ้ สินค้ำต่ำงๆ ทัง้ ขนม ช็อคโกแล็ตและสินค้ำทีร่ ะลึกตำมอัธยำศัย
สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินแฟร้งค์เฟิ รต์
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG923

วันทีแ่ ปด
12.30 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

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

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

อัตราค่าเดินทาง

11-18 เม.ย.2561

Tulip Paradise
เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน (TG)
ผูใ้ หญ่ ท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

70,900

34,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

68,900
66,900

ท่านทีป่ ระสงค์จะพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

8,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

34,900
32,900
8,900

*** 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
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ละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วม่ามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมี
การเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่ สดุ ท่านอาจจะต้อง
ไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตาม
รายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่านเอง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ // 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 23
พ.ย.2560
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 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
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
o หำกมีกำรยกเลิกจะต้องแจ้งทำงบริษทั ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วันทำกำร มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
o หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
o หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำมัดจำ
์
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o หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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 หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
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 นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

Tulip Paradise Bel-Net-Ger8D/TG, 11-18Apr2018

8

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์)
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. สถำนทูตเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ

ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทำงท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำงเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ผูเ้ ดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

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
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
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o
o
o
o

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
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุ
วันลาและ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
- 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
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิ น 7 วันนับจากวันยื่น
วีซ่า หากสมุดบัญชีไม่มีเลขที่ เล่มกากับทุกหน้ ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลัง 6
เดือนพร้อมประทับตราจากธนาคารเท่านัน้
- ใช้สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ
- ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้หรือไม่ต่ากว่า 7 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- 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
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
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
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
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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