เบลเยี่ยม – เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ 7 วัน
บรัสเซล - บรูจน์ - เกนท์ - โคโลญจน์ - ล่องแม่น้ ำไรน์
หมู่บำ้ นกีรธ์ อร์น - อัมสเตอร์ดมั – หมู่บำ้ นกังหันลม – ล่องเรือหลังคำกระจก

กำหนดกำรเดินทำง:
วันแรกของกำรเดินทำง
สนำมบินสุวรรณภูมิ - ปำรีส
18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคำน์เตอร์ T สำยกำรบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารทีน่ งั ่ ก่อนขึ้นเครื่อง
21.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส โดยเทีย่ วบินที่ EK371 / EK73
วันที่สองของกำรเดินทำง
ปำรีส - บรัสเซสล์
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ *.*.*.
09.30 น. (เวลาท้องถิน่ ) ถึงสนามบินออรีย ์ เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (BRUSSELS) ประเทศเบลเยียม ศูนย์กลางการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
เป็ นทีต่ งั้ ของหน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ และเป็ นศูนย์รวมสถานที่ท่องเทีย่ วเก่าแก่จนถึงใหม่ร่วมสมัย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่าน ชมจัตรุ สั กรองด์ ปลาซ (GRONG PLAS) ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโก้เมือ่ ปี 1983 แต่สร้างมา
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 ล้อมด้วยบรรดาอาคารเก่าทีอ่ อกแบบสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมบา
รอก โกธิกและนี โอโกธิ ก ซึ่ง ส่ว นใหญ่ ลว้ นเป็ นอาคารสิ่ง ก่ อสร้างที่ มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศ ครึกครื้นเพราะมีรา้ นค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พกั ศิ ลปิ นวาด
ภาพ กลางลานจัดเป็ นเหมือนตลาดขายต้นไม้ดอกไม้ ท่ามกลางความสวยงามของอาคาร
ต่างๆ รอบจัตุรสั กรองด์ ปลาซแล้ว ชมศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ (BRUSSELS TOWN
HALL) เป็ นอีกสิ่งก่อสร้างหนึ่งประจาเมืองที่สวยงามโดดเด่นและน่าสนใจ ตัวอาคารก็ว่า
สวยแล้วจากการตกแต่งอย่างละเอียดให้ทุกมุมประดับประดาตัวรูปปัน้ นักบุญ ทัง้ หลาย
...ชมแมนเนเกน พิส (MANNEKEN PIS) รูปหล่อเด็กน้อยเปลือยกายสูงเพียงประมาณ
60 เซนติเมตรที่ดงั ระเบิดไปทัว่ โลกด้วยเอกลักษณ์ท่ไี ม่เหมือนใครเพราะเจ้าเด็กคนนี้อยู่
ในอิรยิ าบททีก่ าลังยืนฉี่ชวนให้อมยิ้มด้วยความน่าเอ็นดูเมือ่ ได้พบเห็น
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
BRUSSELS HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สำมของกำรเดินทำง
บรัสเซสล์ - บรูจน์ - เกนท์ - บรัสเซสล์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจน์ (BRUGGE) ประเทศเบลเยียม เมืองเล็กริมทะเลสาบที่มที รงเป็ น
เหมือนรูปไข่โดยรอบเมือง จะมากด้วยลาคลองน้อยใหญ่ทซ่ี อกซอนอยู่ทวั ่ เมือง ทาให้ได้ช่อื ว่าเป็ น
เมืองแห่งสายนา้ และเมืองแห่งอาคารสวยรา่ รวยโบสถ์วหิ ารดังเช่นทีใ่ ครๆ พากันมอบสมญานาม
ให้กบั บรูจจ์ว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ
นาท่านชมบรรยากาศสวยของเมืองบรูจน์ ...ชมมาร์เก็ต สแควร์ (MARKET SQUARE) ย่านใจ
กลางเมืองบรูจจ์เหมาะทัง้ จะเดินเทีย่ ว นัง่ รถม้าหรือนัง่ เรือชมคลองทีม่ อี ยู่มากมายหลายสาย มี
อาคาร สถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเนซองส์ปะปนกันอยู่ละลานตาบอกได้เพียงสัน้ ๆ ว่าสวยงามมาก
บ่าย
จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (GHENT) หนึ่งในเมืองใหญ่ของประเทศเบลเยียม ทีย่ งั อนุรกั ษ์อาคารบ้านเรือนเก่าแก่
เอาไว้ สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง และโบสถ์เก่าแก่ เราจะได้เห็นปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ทม่ี มี าตัง้ แต่ยุค
กลาง ...อิสระถ่ายรูปปราสาทกราเวนสตีน (GRAVENSTEEN) (*.*.*. ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปราสาท *.*.*.) ทีเ่ คยเป็ น
ทัง้ ทีอ่ ยู่อาศัยของขุนนาง ศาลาว่าการ และคุก ซึง่ ปัจจุบนั ได้ถกู บูรณะและให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชมภายใน (*.*.*. หาก
สนใจเข้าชมกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ *.*.*.) ชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (ST. NICHOLAS’S CHURCH) โบสถ์ขนาดใหญ่
อลังการและมากด้วยประวัตศิ าสตร์สาคัญ มีอายุกว่า 700 ปี สวยสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ชมมหาวิหารเซนต์
บาโว (ST. BAVO’S CATHEDRAL) โบสถ์โบราณทีส่ ามารถย้อนประวัติไปได้กว่า 1,000 ปี แต่ยงั งดงามด้วยการตกแต่ง
และออกแบบในศิลปะสไตล์
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบรัสเซลส์ (BRUSSELS) ประเทศเบลเยียม
ทีพ่ กั
BRUSSELS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สข่ี องกำรเดินทำง
บรัสเซสล์ - โรมอนด์เอ้ำเลท - โคโลญจน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โรมอนด์เอ้าเลท (ROERMOND OUTLET) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมในราคาถูกๆ
ตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
อิสระอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ ...ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ (COLOGNE CATHEDRAL) สัญลักษณ์แห่งเมือง
โคโลญจน์ เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิกในช่วงศตวรรษที่ 14 ภายในเป็ นทีเ่ ก็บรักษาหีบทองคาบรรจุอฐั ขิ องกษัตริยเ์ ป็ นรูป
สามเหลีย่ มหน้าจัว่ ฐานแคบสร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนาน
มาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 และครัง้ หนึ่งสมเด็จพระ
ปิ ยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมือ่
คราวเสด็จประพาสเยอรมันครัง้ แรกในปี 1897 และทีม่ หาวิหารแห่งนี้
ทีแ่ ม้ในปัจจุบนั ก็ยงั มีการขุดพบซากเมืองโรมันโบราณข้างใต้และข้างๆ
มหาวิหารทาให้ทราบว่าชีวติ และอารยะธรรมของคนโคโลญจน์ไม่เคย
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แยกจากไกลจากมหาวิหารแห่งนี้เลย..
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
โคโลญจน์ - ล่องแม่น้ ำไรน์ - อัมสเตอร์ดมั
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่านล่องแม่นา้ ไรน์...
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดมั (AMSTERDAM) เมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศทีแ่ ผ่นดินตา่ ซึง่ พื้นดินตา่ กว่า
ระดับนา้ ทะเล และสร้างเมืองโดยการทาเขือ่ นกัน้ นา้ ตัง้ แต่สมัยโบราณ และ
เป็ นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึง่ อัมสเตอร์ดมั จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า
70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองทีม่ คี วามยาวทัง้ สิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลอง

มากกว่า 1,000 สะพาน
..นาท่านเดินเล่นบริเวณย่านเรดไรท์สตรีท ซึง่ เป็ นย่านการค้าเพศพาณิชแต่ถูกกฎหมาย คล้ายๆกับแหล่งพัฒพงษ์ท่ี
กรุงเทพฯ นาท่านเดินทางสู่ ซานสคาน หมู่บา้ นกังหันลม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ชมโรงงาน
รองเท้าไม้ โรงงานทาชีส ทีม่ ชี ่อื เสียง
คา่
*.*.* อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*
ทีพ่ กั
MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของกำรเดินทำง
หมู่บำ้ นกีธอร์น - หมู่บำ้ นกังหันลม - อัมสเตอร์ดมั
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นกีธอร์น (GIETHOORN) หมูบ่ า้ นแห่งสายนา้ หมูบ่ า้ นไร้ถนนที่สวยงาม นาท่านล่องเรือภายใน
หมูบ่ า้ นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดมั ที่ท่านจะได้สมั ผัสกลิน่ อายและความเป็ นอยู่อย่าง ใกล้ชดิ …
จากนัน้ นาท่านสู่ สถาบันเจียระไนเพชร ทีม่ ชี ่อื เสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ทีม่ ชี ่อื เสียง
ของโลก
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21.50 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเทีย่ วบินที่ EK150 / EK372

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
สุวรรณภูมิ
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ *.*.*.
18.55 น. (เวลาท้องถิน่ ) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*.*.*.*.*.*.*
กำหนดกำรเดินทำง
กำหนดเดินทำง

5-11 ก.ย. / 11-17 ต.ค. / 18-24 ตค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตำ่ กว่ำ 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

39,999.-

เด็กตำ่ กว่ำ 2ขวบ
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

38,999.-

10,500.-

** ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึ้นรำคำของภำษีน้ ำมันและ/หรือภำษีประกันภัยกำรเดินทำง**

อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์
,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณี ทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
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** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้าน
บาท]เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสาย
การบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของ
มีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตได้กาหนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้
กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
8. ค่าทิป 60 ยูโร
ข้อมูลเบื้องต้นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอ
วีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณี ถา้ มี

ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คา

6
ร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทาง
ราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
ั
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า่ นได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเ่ หลือ
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การ
จ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจานวนตามราคาทัวร์
(หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบต
ั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความบางอย่างในนัน
้ ด ้วย
เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋ว
เครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไขสาย
การบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยู่กบ
ั ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัท
ต่างประเทศ) ทัง้ นีท
้ า่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว หรือค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน (กรณีออก
ตัว๋ เครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
ั ทีท
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออก
หรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ า
เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า
14 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้า
ต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุสด
ุ วิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้องเป็ น
ผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
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 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระเงิน
มัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
 หากสถานทูตมีการสุม
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ น
ดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
ั
ค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภาวะอากาศ และเหตุดวิสย
ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
นัน
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้วหมายถึง
ท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

ข ้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู ้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัท ฯ เป็ นตั วแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม
่ ค
ี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ัก
อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดใน
การเดินทาง ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ัก ยานพาหนะ,
อันเนือ
่ งจากอุบต
ั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอัก
คราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต ้องแสดงเหตุผล เนือ
่ งจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการ
ทูต) ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกัน ในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจาก
ความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอม
แปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจ
มีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นีก
้ ารขอสงวน
สิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ น
สาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด ้มอบความไว ้วางใจ ให ้ทางบริษัท เป็ นผู ้นาพาการเดินทางในครัง้ นี้”
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่ เยอรมนี
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ เดีย
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนทีส
่ ถานทูตเยอรมนี ในทุกกรณี***
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ โดยประมาณ 7 ว ัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทาง
ในว ันยืน
่ วีซา
ี า
ออกมาได้
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อย
กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน ้าตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหน ้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพืน
้ ทีร่ ูปถ่าย
จานวน 2 ใบ ห ้ามตกแต่งรูป ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านัน
้ ห ้ามสวมแว่นตา หรือเครือ
่ งประดับ ,
ต ้องไม่เป็ นรูปสติ๊ กเกอร์ **แนะนาให ้ลูกค ้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จานวน 4 รูปนะคะ หาก
จาเป็ น**
3. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุ
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
- กรณีเป็ นนั กเรียน หรือ นักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้
(สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนักเรียน ไม่วา่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมและต ้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา่ )
- กรณีทเี่ กษี ยณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนาย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ
ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์
ยอดเงินสุดท ้ายทีล
่ ก
ู ค ้าอัพเดท 15 วันก่อนยืน
่ ต ้องมียอดเงินทีค
่ รอบคลุมค่าทัวร์ด ้วยนะคะ
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจา ***
• หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนามาทัง้ 2 เล่ม
• หากในสาเนาบัญชีบ๊ค
ุ แบ๊งค์ของลูกค ้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนือ
่ งด ้วยนะคะ) แนะนาให ้ขอเป็ น
STATEMENT จากทางธนาคาร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
4.2 หากต ้องรับรองค่าใช ้จ่ายให ้บุคคลอืน
่ ในคณะ ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่าย (BANK GUARANTEE) ทีอ
่ อกจากทาง
ื่ เจ ้าของบัญชี และบุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชีออกค่าใช ้จ่ายให ้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต ้องสะกดชือ
่ -สกุลให ้
ธนาคารเท่านัน
้ ระบุชอ
ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
5. เอกสารส่วนตัว ถ่ายเอกสารเป็ นสาเนา
- ทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
***กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชือ
สถานทูตด ้วย
7. กรณีลก
ู ค ้าเคยมีวซ
ี า่ เชงเก ้น ขอความกรุณารบกวนถ่ายสาเนาหน ้าวีซา่ เชงเก ้นแนบมาด ้วย
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม
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ในกำรจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้ำพำสปอร์ต + มัดจำ
ทำงบริษทั จะถือว่ำกำรจองทัวร์โดยสมบูรณ์
รำยละเอียด ประวัตสิ ว่ นตัวของแต่ละท่ำนที่ตอ้ งกรอกให้ครบทัง้ หมดทุกช่องตำมควำมเป็ นจริง(สำคัญมำกมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ)

ชื่อ – นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ ตำมหน้ำพำสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขที่บตั รประชำชน
..............................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จำเป็ นมำก ในกรณี ท่ที ำงสถำนทูตต้องกำรติดต่อในกรณี เร่งด่วน)
..............................................................................................................................................................................................
พำสปอร์ต เล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอำยุ
..............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปจั จุบนั / อำศัยมำนำนกีป่ ี / เบอร์บำ้ น / เบอร์มือถือ /สถำนที่เกิด(จังหวัดที่เกิด)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน / เบอร์บำ้ น
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
อำชีพปัจจุบนั / ชื่อและที่อยู่บริษทั / ตำแหน่ ง / เบอร์โทรศัพท์ท่ที ำงำน / วันเริ่มงำน /
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
*กรณี เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 20 ปี ชื่อ บิดำ นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ ตำมหน้ำพำสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชำติ / สถำนที่เกิด
..............................................................................................................................................................................................
*กรณี เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 20 ปี ชื่อ มำรดำ นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ ตำมหน้ำพำสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชำติ / สถำนที่เกิด
..............................................................................................................................................................................................

