Tulip Fest with France
ฝรั่งเศส-เบลเยี่ ยม-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน
โดยสายการบินไทย
ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่ส ุดและเก่าแก่ที่ส ุดในโลก
ณ สวนคอยเคนฮอฟ
และล่องเรือในหมู่บา้ นกีธ ูร์น
ชมหมู่บา้ นกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เยี่ยมหนูนอ้ ยมาเนเคนพีส
เที่ยวเมืองมรดกโลกอย่างเมืองบรูจจ์
เที่ยวฝรัง่ เศส ชมเมืองปารีส เข้าพระราชวังแวร์ซายส์

และช้อปปิ้ง Maasmechelen Village Outlet
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับอีกหนึง่ เส้นทำงสวยในยุโรป นำท่ำนเยือนประเทศ ฝรั ่งเศส, เบลเยีย่ ม และเนเธอร์แลนด์ นำ
ท่ำนชมเมืองสวยของประเทศต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
ปารีส
เมืองทีโ่ ด่งดังทัง้ เรืองแฟชั
่
่น สถำปั ตยกรรม และประวัตศิ ำสตร์ทนี ่ ่ำสนใจ เยือนแวร์ซำยส์พระรำชวังทีย่ งิ ่ ใหญ่
บรูจจ์
เมืองหลวงของแค้วนฟลันเดอร์ อีกหนึง่ เมืองสวยของประเทศเบลเยีย่ ม ทีไ่ ด้ชอว่
ื ่ ำเป็นเมืองทีส่ วยทีส่ ดุ เมือง
หนึง่ ของยุโรป ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์บำ้ นเรือนในยุคกลำงไว้ได้เป็นอย่ำงดีหรือฉำยำเวนิสแห่งเบลเยีย่ ม หรือ Venice
of the North

แอ๊นท์เวิ รป์
หมู่บ้านกีธรู น์
ซานส์สคันส์

อัมสเตอร์ดมั
บรัสเซลส์

มืองท่ำสำคัญตัง้ แต่อดีตและถือได้วำ่ เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำเพชรของโลก
หมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีม่ คี วามน่ารักและมีเสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบตะวันตกทีอ่ บอุ่นมีคลองขนาดเล็กไหลผ่าน
เกิดเป็นทัศนียภาพงดงาม ได้รบั การขนานนามว่าเป็นเวนิ สแห่งเนเธอร์แลนด์
หมูบ่ า้ นอนุรกั ษ์กงั หันลมเก่าแก่ ทีต่ งั ้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบ่ า้ นแห่งนี้ถอื ว่าเป็นสถานทีท่ เี ่ ก็บ
รวบรวมประวัตศิ าสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึง่ จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมูบ่ า้ นที ่
สร้างขึน้ สไตล์บา้ นไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบททีส่ วยงาม
เมืองหลวงแสนงำมของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอำณำจักรใหญ่ในด้ำนกำรค้ำทำงทะเล และ
ยังเป็นประเทศทีเ่ ป็นทีต่ งั ้ ของศำลโลกอีกด้วย ชมธรรมชำติทงี ่ ดงำมและเมืองใหญ่ทสี ่ วยงำม
นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ ม ชมเมืองทีง่ ดงำมและสัญลักษณ์ ของหนูน้อยมำนิคนิ พิส ให้ท่ำนถ่ำยรูปเป็ นที ่
ระลึก

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

12-19 เม.ย.2562

ปรับราคาทัวร์!!!
Update 26 Dec 2018

วันแรก
21.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์ D สายการบิ น
ไทย เจ้าหน้ าที่คอยให้ ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางมาจากต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
00.30 น.
07.40 น.

สุวรรณภูมิ-บรัสเซลส์ (เบลเยีย่ ม)-ปารีส-เวอลิ ซี ่ (ฝรั ่งเศส)
นาท่านออกเดิ นทางจากสุวรรณภูมิ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG934
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำ
เมืองและตรวจรับสัมภำระเรียบร้อยแล้ว นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนเข้ำสูป่ ระเทศฝรั ่งเศส เพื่อนำท่ำน
เดินทำงสู่ นครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั ่งเศส ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมำเยือนมำกมำยกว่ำ 20 ล้ำน
คนต่อปี ด้วยประวัตศิ ำสตร์ทยี่ ำวนำนทัง้ ศิลปะและสถำปั ตยกรรมทีส่ วยงำม รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลำงของแฟชั ่น
ทีท่ นั สมัย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองแวร์ซายส์ Versailles เมืองทีต่ งั ้ ของพระรำชวังหรูหรำชือ่ ดังของโลก ตัง้ อยู่ทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปำรีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหำนครปำรีส นำท่ำนเข้ำชม พระราชวังแวร์
ซายส์ Versailles Palace พระรำชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และสวยงำมแห่งหนึ่งของโลกและนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั ด้วย เดิมนัน้ แวร์ซำยส์เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งเท่ำนัน้ มีผคู้ นอำศัยอยู่เบำ
บำง บริเวณส่วนใหญ่เป็ นป่ ำเขำเยีย่ งชนบทอื่นๆ ของฝรั ่งเศส เมื่อพระเจ้ำหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั ่งเศสยังทรง
พระเยำว์ ขณะพระชนมำยุได้ 23 พระชันษำ ทรงนิยมล่ำสัตว์ในป่ ำ และทรงเห็นว่ำตำบลแวร์ซำยส์น่ำจะ
เหมำะแก่กำรประทับเพื่อล่ำสัตว์ จึงโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงพระตำหนักขึน้ มำใน พ.ศ. 2167 พระราชวังแวร์
ซายส์ อดีตพระรำชวังในยุคสมัยของพระเจ้ำหลุยส์ที่ 14 ทีส่ ร้ำงได้อย่ำงวิจติ รบรรจงจนกลำยเป็ นต้นแบบ
ของพระรำชวังอื่นๆ มำกมำย เดิมทีเมือ่ พระเจ้ำหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั ่งเศสยังทรงพระเยำว์ ทรงนิยมล่ำสัตว์
และทรงเห็นว่ำตำบลแวร์ซำยส์น่ำจะเหมำะแก่กำรประทับเพื่อล่ำสัตว์ จึงโปรดเกล้ำสร้ำงพระตำหนักขึน้ มำใน
ปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็ นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชั ่วครำวเท่ำนัน้ เมือ่ พระเจ้ำหลุยส์ที่ 14 ขึน้ ครอง
บัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ทจี่ ะสร้ำงพระรำชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็ นศูนย์กลำงในกำรปกครองของพระองค์ จึงเริม่
มีกำรปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทัง้ หมด 5 แสนล้ำนฟรังค์ คนงำนอีก 30,000 คนและใช้
เวลำอยู่ถงึ 30 ปี จงึ แล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขำวเป็ นแบบอย่ำงศิลปกรรมทีง่ ดงำมมำก
กำรก่อสร้ำงพระรำชวังแวร์ ซำยส์แห่งนี้ได้นำเงินมำจำกค่ำภำษีอำกรของรำษฎรชำวฝรั ่งเศส ต่อมำจึงได้ม ี
กองทัพประชำชนบุกเข้ำยึดพระรำชวังและจับพระเจ้ำหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั ่งเศส กับพระนำงมำรี อองตัว
เนต ประหำรด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 ตุลำคม 1789 ปั จจุบนั พระรำชวังแวร์ซำยส์ยงั อยู่ในสภำพดีและเปิ ดให้
ประชำชนเข้ำชมได้ นำท่ำนชมภำยในทีม่ กี ำรแบ่งเป็ นห้องต่ำงๆ อำทิ ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำรำญ
เป็ นต้น ทุกห้องล้วนมีเครือ่ งประดับงดงำมตระกำรตำและภำพเขียนทีม่ ชี อ่ื เสียง อำทิ ห้องกระจก (Galerie
des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็ นห้องทีม่ ชี อ่ื เสียงมำกทีส่ ดุ ซึง่ เคยใช้เป็ น ห้องลงนำมในสัญญำ
สงบศึกระหว่ำงสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครำมโลกครังที
้ ่ 1 และใช้เป็ นทีล่ งนำม ในเมือ่ เยอรมนี

กลางวัน
บ่าย
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คา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

บุกตีชนะฝรั ่งเศสในสงครำมโลกครังที
้ ่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้ำหลุยส์ที่ 14 ทรงทำกำรก่อสร้ำงเอง ภำยใน
ห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บำน เปิ ดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซำยส์อนั สวยงำม ในพระรำชวังแวร์
ซำยส์มหี อ้ งทัง้ หมด 700 ห้อง รวมภำพวำดทัง้ หมด 6,123 ภำพและงำนแกะสลักทัง้ หมด 15,034 ชิน้ พร้อม
ฟั งบรรยำยจำกมัคคุเทศก์ทงั ้ ในส่วนของกษัตริย์และพระรำชินีรวมทัง้ ห้องโถงกระจกทีท่ ู ตจำกสยำมได้เคย
เข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำหลุยส์ท1ี่ 4 ให้เวลำท่ำนเดินเล่นบริเวณอุทยำนด้ำนหลัง ก่อนนำท่ำนเดินทำงกลับเข้ำ นคร
ปารีส มหำนครที่คนทั ่วโลกใฝ่ ฝันอยำกมำเยือน นำท่ำนชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐ
ฝรั ่งเศส ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมำเยือนมำกมำยกว่ำ 20 ล้ำนคนต่อปี ด้วยประวัติศำสตร์ทยี่ ำวนำนทัง้ ศิลปะและ
สถำปั ตยกรรมทีส่ วยงำมรวมทัง้ เป็ นศูนย์กลำงของแฟชั ่นทีท่ นั สมัย เริม่ จำกเก็บภำพสวยของหอคอยไอเฟิ ล
อีกครังบริ
้ เวณหน้ำโรงเรียนกำรทหำรหรือจัตุรสั ทรอคำเดโร, ผ่ำนชมประตูชยั แห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.
จัตุรสั ชำร์ลสเดอโกลล์, ถนนชองเอลิเซ่ย่ำนหรูหรำรำคำแพงทีโ่ ด่งดัง จัตุรสั คองคอร์ตทีต่ งั ้ ของเสำหินโอเบลิ
สจำกวิหำรลักซอร์ในอียปิ ต์, โดมอินวำลิด สถำนทีเ่ ก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็ นต้น ให้ท่ำนถ่ายรูป
ภายนอกกับพิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพธิ ภัณฑ์ทำงศิลปะตัง้ อยู่ในกรุงปำรีส ประเทศฝรั ่งเศส พิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ เก่ำแก่ทสี่ ุดและใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก ได้รบั กำรออกแบบจำกสถำปนิก
ชำวจีน-อเมริกนั ซึง่ ได้เปิ ดให้สำธำรณะชนเข้ำชมได้เมือ่ ปี ค.ศ.1793 มีประวัติควำมเป็ นมำยำวนำนตัง้ แต่
สมัยรำชวงศ์กำเปเซียง ตัวอำคำรเดิมเคยเป็ นพระรำชวังหลวง ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นสถำนทีท่ จี่ ดั แสดงและเก็บ
รักษำผลงำนทำงศิลปะทีท่ รงคุณค่ำระดับโลกเป็ นจำนวนมำก อย่ำงเช่น ภำพเขียนโมนำลิซำ ผลงำนของเล
โอนำร์โด ดำวินชี หรือภำพ Venus de Milo ของอเล็กซำนดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่
พิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์มผี มู้ ำเยีย่ มชมเป็ นจำนวน 8.3 ล้ำนคน ทำให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ผี มู้ ำเยีย่ มชมมำกทีส่ ดุ ใน
โลกและยังเป็ นสถำนทีท่ มี่ นี กั ท่องเทีย่ วมำเยือนมำกทีส่ ุดในกรุงปำรีส
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำจีน
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ ขตเมืองเวอร์ลิซี่เพื่อนำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
เวอลิ ซี ่ (ฝรั ่งเศส)-บรูจจ์ (เบลเยีย่ ม)-เลลีสตัด (เนเธอร์แลนด์)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบรูจจ์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั ่วโมง) เมืองหลวงของแค้วนฟลันเดอร์
อีกหนึ่ งเมืองสวยของประเทศเบลเยี่ยม ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่ำเป็ นเมืองที่สวยทีส่ ดุ เมืองหนึ่งของยุโรป ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์
บ้ำนเรือนในยุคกลำงไว้ได้เป็ นอย่ำงดีหรือฉำยำเวนิสแห่งเบลเยีย่ ม หรือ Venice of the North เมืองเก่ำที่
ยังคงควำมเป็ นเอกลักษณ์และสถำปั ตยกรรมกำรก่อสร้ำงอำคำรของชำวเบลเยีย่ มตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 รำย
ล้อมด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ซึง่ ได้รบั กำรอนุรกั ษ์ให้เป็ นมรดกโลกมำจนถึงปั จจุบนั และคงควำมสวยงำมไม่แพ้
เมืองหลวงอย่ำงบรัสเซลลส์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนชมเมืองบรูจจ์ ชมย่ำนใจกลำงเมืองเก่ำจัตุรสั มำร์ก ทีต่ งั ้ ของตลำดค้ำขำยและทีจ่ ดั งำนต่ำงๆ ของ
เมืองรวมถึงจัตุรสั เบิรก์ ลำนกว้ำงหน้ำบริเวณวังเก่ำสไตล์กอธิคซึ่งกลำยเป็ นศำลำว่ำกำรของเมืองในปั จจุบนั
ผ่ำนชมหอประชุมสงฆ์และถ่ำยภำพกับ หอระฆังประจำเมือง สัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีควำมสูงถึง 83
เมตร และบันได 366 ขันเพื
้ ่อขึน้ สูย่ อดของหอระฆัง ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ ์สิทธิ ์ Basilica of the Holy
Blood โบสถ์โรมันคำทอลิก สร้ำงขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 12 ตัง้ อยู่ใจกลำงเมืองบรูจส์ เป็ นทีเ่ ก็บพระโลหิต
ศักดิ ์สิทธิ ์ของพระเยซู สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเลลีสตัด Lelystad ในเขตประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เมืองหลวงของจังหวัดเฟลโวลันด์ เป็ นเมืองทีส่ ร้ำงขึน้ จำกกำรถมทะเล ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1967
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั ่วโมง)
นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
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คา่

รับประทำนอำหำรค่ำทีโ่ รงแรม จำกนัน้ ให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย

วันทีส่ ี ่
เช้า

เลลีสตัด-กีธรู น์ -ซานสคันส์-อัมสเตอร์ดมั -เลลีสตัด (เนเธอร์แลนด์)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้านกีธรู น์ Giethoorn Village (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั ่วโมง) นำชมเมืองกีธูรน์
ทีป่ ระกอบไปด้วยหมูบ่ ำ้ นเล็กๆ ทีม่ คี วำมน่ ำรักมำกมำย มีผคู้ นอำศัยอยู่รำวๆ 2,600 คน ส่วนมำกเป็ นชำวไร่
ทีม่ ฐี ำนะดี บ้ำนแต่ละหลังมีกำรออกแบบและตกแต่งให้เป็ นกระท่อมสไตล์ตะวันตกทีแ่ สนน่ำรักอบอุ่น มีคลอง
ขนำดเล็กทีม่ คี วำมยำวกว่ำ 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทั ่วหมู่บำ้ น มีสะพำนไม้ทรงสวยมำกกว่ำ 170 สะพำน
ไว้เชือ่ มระหว่ำงบ้ำนเรือนเข้ำหำกันชำวบ้ำนทีน่ ้ีใช้เรือเป็ นพำหนะในกำรเดินทำงสัญจรเท่ำนัน้ ไม่เว้นแม้แต่
บุรษุ ไปรษณีย์กต็ อ้ งพำยเรือส่งไปรษณีย์เช่นกัน และนี้กก็ ลำยเป็ นเอกลักษณ์ที่แสนมีเสน่ห์ของหมูบ่ ำ้ นกีธูรน์
จนทำให้ได้รบั กำรขนำนนำมว่ำเป็ นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (The Venice of the Netherlands) ในปี 1958
ภำพยนตร์ตลกชือ่ ดังของ Bert Haanstra อย่ำง Fanfare ได้ใช้หมูบ่ ำ้ นกีธูรน์ เป็ นฉำกหลักในกำรถ่ำยทำ และ
มีผลทำให้หมูบ่ ำ้ นไร้ถนนแห่งนี้ กลำยเป็ นทีร่ จู้ กั ในวงกว้ำง จนมีนกั ท่องเทีย่ วจำกทั ่วทุกมุมโลกผลัดกันมำ
เยีย่ มชมควำมสวยงำมสุดโรแมนติกของหมูบ่ ำ้ นกีธูรน์ ด้วยกำรให้ท่ำนชมทัศนียภำพของหมูบ่ ำ้ นโดยกำร
นาท่านล่องเรือในลาคลองน้ าใสท่ามกลางอากาศแสนบริ สุทธิ์ ชมบ้ำนเรือนทรงน่ำรักทีเ่ รียงรำยอยู่รมิ
ฝั ง่ เพลิดเพลินไปกับดอกไม้หลำกสีสนั ต่ำงๆ (ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ น) และให้ท่ำนเลือกซื้อสินค้ำที่
ระลึกเป็ นของฝำก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ Zaanse Schans (ใช้เวลำประมำณ 2
ชั ่วโมง) หมูบ่ ำ้ นอนุรกั ษ์กงั หันลมเก่ำแก่ ทีต่ งั ้ อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบ่ ำ้ นแห่งนี้ถอื ว่ำเป็ น
สถำนทีท่ เี่ ก็บรวบรวมประวัตศิ ำสตร์ของกังหันลมเอำไว้เป็ นอย่ำงดี ซึง่ จะได้พบกับควำมสวยงำมอย่ำงลงตัว
ของหมูบ่ ำ้ นทีส่ ร้ำงขึน้ สไตล์บำ้ นไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยำกำศแบบชนบททีส่ วยงำม ซึง่ ประกอบไป
ด้วยแม่น้ ำ ทุ่งหญ้ำ และกำรปศุสตั ว์ ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็ นทีร่ ะลึกกับกังหันลม จัดเป็ นหนึ่งสัญลักษณ์
สำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ กังหันของประเทศนี้ได้มกี ำรใช้ประโยชน์เป็ นอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะในด้ำน
กำรผันน้ ำ วิดน้ ำ ระบำยน้ ำเพื่อเอำดินในทะเลมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ พร้อมชมกำรทำรองเท้ำไม้
ทีถ่ อื เป็ นของและสินค้ำทีร่ ะลึกทีส่ ำคัญของเนเธอร์แลนด์ และกำรทำชีสแบบเนเธอร์แลนด์ทมี่ ชี อ่ื เสียงโด่งดัง
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ นครอัมสเตอร์ดมั
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พี่ กั ในเขตเมืองเลลีสตัด โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีห่ ้า
เช้า

เลลีสตัด-คอยเค่นฮอฟ-อัมสเตอร์ดมั -เลลีสตัด (เนเธอร์แลนด์)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองลิ สส์ Lisse เมืองหนึ่งซึง่ ตัง้ อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 1.30 ชั ่วโมง) นำท่ำนชมและสัมผัสควำมสวยงำมของ สวนคอยเคนฮอฟ (Keukenhof Spring
Gardens) สวนดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่โด่งดังที่สุดในยุโรปและเป็ นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั ่ว
โลก ด้วยทิวลิปทีม่ มี ำกกว่ำ 7 ล้ำนต้นในแต่ละปี รวมทัง้ ไม้หวั อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนำซิสซัส ไฮ
ยำซินธ์ออกดอกบำนสะพรั ่งอยู่ดลู ะลำนตำ สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่ำงสวยงำม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อย
ใหญ่อนั เก่ำแก่ มีทำงเดินอันร่มรืน่ บำงตอนก็มงี ำนประติมำกรรมประดับสวนอยู่เป็ นระยะ มีสระน้ ำและน้ ำพุ
มีศำลำจัดแสดงกิจกรรมต่ำงๆ เกีย่ วกับดอกไม้มำกมำย มีกำรจัดสวนตัวอย่ำง กำรวำงแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้
ใบ มีรำ้ นอำหำร 4 แห่ง รวมทัง้ คอฟฟี่ ชอ็ ป (สวนคอยเคนฮอฟเปิ ดให้เข้ำชมประมำณกลำงเดือนมีนำคม
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กลางวัน
บ่าย

จนถึงประมำณกลำงเดือนเดือนพฤษภำคมของทุกปี ) สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ นคร
อัมสเตอร์ดมั ส์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนชมกรุงอัมเสตอร์ดมั เมืองแห่งสายน้า เมืองทีไ่ ด้สมญำนำมว่ำเวนิสแห่งยุโรป เมืองทีอ่ ยู่ต่ำกว่ำ
ระดับน้ ำทะเล ซึง่ ตลอดสองฝั ง่ แม่น้ ำแอมเทลจะพบเห็นบ้ำนเรือนแพทีจ่ อดเรียงรำยประดุจหมูบ่ ำ้ นกลำง
สำยน้ ำอำคำรบ้ำนเรือนทีต่ งั ้ อยู่บนสองฝั ง่ ถึงแม้วำ่ จะไม่อำจเอ่ยได้วำ่ มีควำมคลำสสิค แต่กม็ เี อกลักษณ์ที่
คูค่ วรแก่กำรไปเยือน นำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำและย่ำนจัตุรสั ดัมส์สแควร์ ชมและถ่ำยรูปด้ำนนอกกับ
พระรำชวังหลวง (Royal Palace) หรือภำษำดัชท์ Konniklijk Paleis สร้ำงขึน้ ในปี 1648-1654 เพื่อใช้เป็ น
ศำลำว่ำกำรเมือง จนมำในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลีย่ นมำใช้เป็ นทีพ่ กั
อำศัยของรำชวงศ์ปัจจุบนั พระรำชวังแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นทีร่ บั รองพระรำชอำคันตุกะของพระรำชินี จำกนัน้ นำ
ท่ำนสูท่ ่ำเรือ ให้ท่ำน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยำกำศของเมืองเก่ำอัมสเตอร์ดมั ทีส่ ร้ำงอยู่รมิ 2
ฝั ง่ คลองทีส่ ร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึง่ คลองนี้ขดุ ขึน้ มำเพื่อควบคุมระดับน้ ำของแม่น้ ำแอมสเตลที่
มักจะเอ่อล้นเข้ำท่วมในเมืองจนเป็ นหนึ่งในตำนำนของชือ่ เมืองและปั จจุบนั ชำวเมืองยัง ใช้สญ
ั จรไปมำพร้อม
กับสถำปั ตยกรรมรูปปูนปั ้นต่ำงๆ บ่งบอกถึงควำมมีฐำนะศักดินำและบ้ำนบำงหลังมีอำยุเก่ำแก่กว่ำร้อยปี
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวิธกี ำรเจียรนัยเพชร 1 ในสินค้ำออกทีส่ ำคัญของ
เนเธอร์แลนด์ทจี่ ะทำให้เข้ำใจถึงวิธกี ำรในกำรเลือกซื้ออัญมณีล้ำค่ำนี้ ท่ำนมีโอกำสเข้ำชมโชว์รูมทีจ่ ะนำเพชร
น้ ำดีขนำดต่ำงๆ มำให้ท่ำนได้ชม
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พี่ กั ในเขตเมืองเลลีสตัด โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
เลลีสตัด (เนเธอร์แลนด์) -บรัสเซลส์-ช้อปปิ้ งมาสเชอเลนวิ ลเลจเอ๊าท์เล็ต (เบลเยีย่ ม)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนกลับสูเ่ ขตประเทศเบลเยีย่ ม เดินทำงสู่ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
ศูนย์กลำงด้ำนกำรเมืองนำนำชำติแห่งสหภำพยุโรป อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์บญ
ั ชำกำรกลำงขององค์กำร
สนธิสญ
ั ญำป้ องกันแอตแลนติกเหนือ นอกจำกนี้บรัสเซลส์ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของนำโต (NATO) อีกด้วย ทำให้
หลำยประเทศมีสถำนทูตในบรัสเซลส์ถงึ 3 แห่ง คือ สถำนทูตปกติของแต่ละประเทศ สถำนทูตประจำ
สหภำพยุโรปและสถำนทูตประจำนำโต (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนชมและถ่ำยรูปภำยนอก อะโตเมี่ยม ประติมำกรรมอันงดงำมสัญลักษณ์ของงำนแสดงสินค้ำโลก
เอ็กซ์โป ซึง่ จัดขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ ม ถือเป็ นผลงำนชิน้ สำคัญ และปั จจุบนั ถือเป็ นสัญลัก ษณ์อีกอย่ำง
หนึ่งของกรุงบรัสเซล จำกนัน้ นำท่ำนชมเมืองและชมควำมสวยงำมของจัตรุ สั แกรนด์เพลซ จัตุรสั กลำงเมือง
ทีไ่ ด้รบั กำรขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก้แห่งสหประชำชำติ ทีม่ ชี อ่ื เสียงกล่ำวขำนกันว่ำ
สวยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในยุโรป อดีตสถำนที่ประทับของรำชวงศ์กษัตริย์เบลเยีย่ ม และเป็ นตลำดนัดจุดรวมกำร
แลกเปลีย่ นสินค้ำในอดีต ปั จจุบนั ยังถือเป็ นแลนด์มำร์คของบรัสเซลส์ ชมศำลำว่ำกำรเมืองเก่ำ ทีส่ ร้ำงด้วย
ศิลปะหลำยยุคสมัยทัง้ สไตล์โกธิค บำร็อคและร็อคโคโค ถ่ำยรูปคู่กบั หนูน้อยมาเนเคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่
สัญลักษณ์ทสี่ ำคัญยิง่ ของบรัสเซลลส์และเลือกซื้อของฝำกและช็อคโกแล็ตรูปหนูน้อยมำเนเคสพิสแสนอร่อย
ซึง่ ประเทศเบลเยีย่ มยังเป็ นประเทศทีม่ ชี อ่ื เสียงด้ำนควำมอร่อยของช็อคโกแล็ตอีกด้วย จำกนัน้ นำท่ำน
เดินทำงสู่ Maasmechelen Village Outlet (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั ่วโมง) เอ๊ำท์เล็ตทีอ่ ยู่ไม่ไกล
จำกนครบรัสเซลส์ แหล่งรวมสินค้ำแบรนด์เนมชือ่ ดัง Polo, Ralph Lauren, Puma, Nike, New Balance,
Boss, Michael Kors, Max Mara, Swarovski, Samsonite, Superdry, Timberland, Tommy Hilfigure,
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Lacoste, Levi’s, L’Occitane, Kipling, Calvin Klein และอีกมำกมำย อิสระให้ท่ำนเดินเล่นและช้อปปิ้ ง
สินค้ำต่ำงๆ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ อิ สระให้ท่านรับประทานอาหารคา่ ภายใน
เอ๊าท์เล็ต)
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ บรัสเซลส์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั ่วโมง) เพื่อนำท่ำนเข้ำสูท่ ี่
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
วันทีเ่ จ็ด
เช้า
13.30 น.
วันทีแ่ ปด
05.35 น.

บรัสเซลส์-สนามบิ น (เบลเยีย่ ม)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเช็คเอ๊ำท์จำกทีพ่ กั ให้ท่ำนเตรียมตัวเดินทำงสูส่ นำมบินบรัสเซลส์
นาท่านออกเดิ นทางสู่จากสนามบิ นบรัสเซลส์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG935
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

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

รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่างๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ

ปรับราคาทัวร์!!!
อัตราค่าเดิ นทาง

Update 26 Dec 2018

12-19 เม.ย.2562

Tulip Fest with France
ฝรังเศส-เบลเยี
่
่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน (TG)
ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

72,900

38,300

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน

70,300

38,300

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง)

66,900

35,300

ท่ำนทีป่ ระสงค์จะพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ

8,500

8,500

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ่ งบิน**
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*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***







หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่ าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่ านละ 20,000 บาท
กรณี ท่านที่ มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ ท่ าน
ละ 4,500 บาท หากเปลีย่ นแล้วม่ามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมี
การเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่ านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่สุด ท่านอาจจะต้อง
ไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตาม
รายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่ านัน้ และท่ านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่ านเอง
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่ านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทย ชันประหยั
้
ด เส้นทำง กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์-กรุงเทพฯ
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่ ตำมรำยกำรและค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำบริกำรหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำวีซ่ำเชงเก้น
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ, มัคคุเทศท้องถิน่ ตำมเขตเมืองเก่ำหรือพระรำชวังและหัวหน้ำทัวร์ทเี่ ดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว
โดยสำร, ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่ำภำษีน้ ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 7
ธ.ค.2561 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงือ่ นไขของ
สำยกำรบิน

 ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเี่ กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำทุกแห่ง ท่ำนผูเ้ ดินทำงทุกท่ำนจะต้องดูแลทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตนเอง
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
Tulip Fest with France8D/TG, 12-19Apr2019 **Revised 2 “เพิ่มเงื่อนไขท้ายรายการทัวร์ ”--แก้ไข 2 Jan2019**

7|P a g e

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดืม่ และค่ำอำหำรทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือค่ำแปลเอกสำร, ค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ หรือ
อื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์)
 ค่ำประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ และผูเ้ ดินทำงต้องกำรทำเพิม่ เติม อำทิ ภัยธรรมชำติรนุ แรง หรือ ทรัพย์สนิ
หรือเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือทรัพย์สนิ สูญหำย เป็ นต้น
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
นัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินมัดจำทัง้ หมด
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำ
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทมี่ กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย , สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรือ่ งกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดที่ชดั เจน
ในเรือ่ งกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทที่ ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั ่วโมง
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่ นไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
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ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้ห้องพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทมี่ งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คำ่ โรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผู้ยื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผู้สมัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผู้สมัคร
จะต้องเป็ นผู้ชาระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรือ่ งกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ

ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดแี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
o หนังสืกรณี
อเดิผนเู้ ดิทางมี
อายุ
ไม่ตกา่ ำรใช้
กว่าห6นังเดืสืออเดินนทำงเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ผูเ้ ดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
หมายเหตุ
นทำงท่
ำนใดมี
o โดยนั
บวัำนเพืเริ่อม่ วำงแผนในกำรขอวี
เดินทำงเป็ นหลัก หำกนั
บแล้ำนวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ล่วงหน้
ซ่ำของท่
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทกี่ องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ น
ขนาดใบหน้ า
-

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครือ่ งประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำแนบ
ฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
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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 ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร

เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน เป็ นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพัก
ร้อนให้ชดั เจนด้วย (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตรำ
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสื อการงานที่ระบุวนั ลา
และ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

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

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

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

o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิ น 10-15 วันนับจากวัน
ยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้ าชื่อเจ้าของบัญชี (ปกหน้ าสมุดบัญชีไม่ต้องถ่ายสาเนามา)
- หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็ น statement จำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ำกว่ำ 6
เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 10-15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ำร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง อำทิ
ไม่มกี ำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับและต้องทำจดหมำยรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยให้บคุ คลในครอบครัวพร้อมระบุควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตด้วย อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ
จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วำ่ จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยชีแ้ จงเพื่อรับรองกำรเงินพร้อม
ระบุชอ่ื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั 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)
- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองทัง้ บิดำและมำรดำ
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์ บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
***
ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจี่ ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่งยื่นคาร้องขอ
วีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ และเสียค่าสมัครวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

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

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
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ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ) ......................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

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

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

..............................................................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / 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. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่

ไม่เคย
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

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

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ที า่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซา่ หรื อไม่

ไม่เคย

เคย (กรณีท่ ีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิ เสธ)

....................................................................................................................................................
..............
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

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

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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