วันแรก
กรุงเทพ ฯ – อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)
09.30 น. พร้อมกันที่ สนามบิ นสุว รรณภู มิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สาย
การบิ น EVA AIRS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่ านขั้นตอนการเช็ ค อิน โดยมี
เจ้า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ คอยต้ อ นรั บ และอ านวยความ สะดวกเรื่ อ งกระเป๋ า
สัมภาระและเอกสารการเดินทาง
12.30 น. ออกเดิ นท างสู่ กรุ งอัม สเตอร์ด ัม โดย สายการบิ น EVA AIR เที่ ย วบิ น ที่
BR075 (บริก ารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อ ง) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 12
ชัว่ โมง)
19.30 น. เดิ นทางถึ ง สนามบิ นสคิ ป โฮล กรุ งอัม สเตอร์ด ัม (Amsterdam) ประเท ศ
เนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริ มฝั ง่ แม่ น้ า Amstel เป็ นเมื อ งหลวงของเนเธอร์แ ลนด์
และเป็ นเมื อ งศูนย์กลางประวัติ ศ าสตร์ที่ สาคัญ แห่ งหนึ่งในทวีป ยุ โรป นา
ท่ านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและศุลกากร
นาคณะเข้าสู่ที่พกั DORINT AIRPORT HOTEL, AMSTARDAM หรือเที ยบเท่ า
วันที่ สอง อัมสเตอร์ดมั – หมู่ บ้านกังหันลมซานส์คนั ส์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND –
เมื องโคโลญ (เยอรมัน)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิน ทางสู่ หมู่ บ้ านกังหั นลมซานส์ค ันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที ) ปั จ จุบันเป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ด ท่ านสามารถเข้าชมวิ ถี
ชีวิตความเป็ นอยู่ ของชาวดัชต์ ที่ ใช้กงั หัน ลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุ ตสาหกรรมมา
ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 17-18 โดยท าหน้ าที่ ผ ลิ ตน้ ามั นจากดอกมั สตาร์ด กระดาษ
งานไม้ นอกจากนี้ ภาย ในหมู่ บ้ านแห่ งนี้ ยั งมี พิ พิธ ภั ณ ฑ์ ที่ น่ า สนใจ อาทิ
พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่–ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา
เที่ ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเดิ น ทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ
2 ชัว่ โมง) อิ สระให้ท่ านเลื อกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมส์ช้ นั น าอย่ างจุ ใจ อาทิ เช่ น
GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, GUESS, SUPERDRY

คา่

วันที่ สาม
เช้า

เที่ ยง

,NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI, CLARK, DESIGUAL, KIPLING, LEVI’S,
ฯลฯ
*** อาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง ***
ได้เวลาอัน สมควร นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื อ งโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมื อ งสาคัญริ มแม่ น้ าไรน์ และเป็ นเมื องใหญ่ อัน ดับ 4 ของ
ประเทศเยอรมนี ศูน ย์ก ลางทางการค้า งานศิล ปะ และอุ ตสาหกรรม ทั้ งยั งเป็ น
แหล่ งผลิ ตน้ าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลื อชื่อ
นาคณะเข้าสู่ที่พกั LEONARDO AIRPORT HOTEL , COLOGNE หรือเที ยบเท่ า
โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิ ร์ต – จตุรสั โรเมอร์ – ถนน ZEIL
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชมตัว เมื องโคโลญ เมื องเก่าสมัย โรมันเรืองอานาจ จากนั้น ให้ท่านถ่ ายรู ป
กับ มหาวิห ารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่ มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248
แต่ มี ปัญหาให้ต้องหยุ ดพักการก่ อ สร้างไปบ้ าง จึ งต้อ งใช้เวลากว่าหกร้อยปี จึ ง
สร้างเสร็จสมบู รณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็ นศาสนสถาน
ของคริส ต์ศาสนาโรมั นคาทอลิ ก นับเป็ นวิ หารที่ ใ หญ่และสู งที่ สุดในโลกในสมั ย
นั้น ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก เป็ นหอคอยแฝดสู ง 157 เมตร กว้าง 86
เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ ออุ ทิ ศให้นักบุ ญปี เตอร์ และพระแม่ มารี (ไม่ รวม
โซน Chamber&Tower)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ท่ านเดินทางสู่ เมื องแฟรงก์เฟิ ร์ต (Frankfurt) (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง)
เมื องที่ ต้งั อยู่ บนริมฝั ่งแม่ น้ าไมน์ เป็ นเมื องที่ มีประวัติต่อเนื่ องอันยาวหลาย
ศตวรรษเคยเป็ นสถานที่ ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็ น
สถานที่ ประกอบพิธีราชาภิเษกในปั จจุบัน นอกจากนี้ แฟรงเฟิ รต์ ยังเป็ นเมื อง
ศูนย์กลางของการคมนาคมการค้าของเยอรมณี และเป็ นเมื องที่ มีความรา่ รวย
มากที่ สุดในสหภาพยุ โรปอี กด้วยนาท่ านแวะชม
นาท่ านแวะถ่ ายรูป ณ จตุ รสั โรเมอร์ (Romerberg)ซึ่ งหมายถึ งคาว่าโรมั น ใน
ภาษ าเย อรมั น บ้ า นที่ ซื้ อโดย สภาเมื องใ น 1405 จากครอบครั ว พ่ อ ค้ า
เศรษฐี บ้ านหลั งกลางกลายเป็ นศาลากลางจังหวัดในเวลาต่ อ มาและมี การ

คา่
วันที่ สี่
เช้า

เที่ ยง

เชื่อมต่อในภายหลังกับอาคารข้างเคียงรวมจานวน 9 หลังเป็ นย่ านตลาดเก่าหรื อ
Complex ของนครแฟรงก์เฟิ ร์ต โดยในอดี ต Complex แห่ งนี้ ถู ก ท าลายพิ น าศ
ย่ อ ยยั บโดยระเบิ ดในช่ วงยุ คสงครามโลกครั้งที่ ส อง แต่ ได้ถูก ฟื้ นฟู ให้กลั บมามี
สภาพดี ดงั ่ เดิ ม นาท่ านเดิน ทางสู่ ย่ านถนน ZEIL ที่ มีห ้างสรรพสิ น ค้าที่ ทัน สมั ย
และร้านค้ามากมาย อิ สะช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนาตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง เมนูขาหมู เยอรมัน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั NH HOTEL, FRANKFURT หรือเที ยบเท่ า
แฟรงก์เฟิ ร์ต - ลักเซมเบิ รก์ – บรัสเซลส์ (เบลเยียม) – อะตอมเมี่ ยม –
จตุรสั กรองด์ปลาซ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดิ นทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงลักเซมเบิ ร ์ก (Luxembourg) ประเทศลัก เซมเบิ ร์ก
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) นครรัฐที่ มีพื้นที่ ขนาดเล็ กที่ สุดแห่งหนึ่ งของ
ยุ โ รป (2,586 ตร.กม.) ผ่ านชมย่ านเมื อ งเก่ าแห่ งลัก เซมเบิ ร์ก เมื อ งแห่ งแก
รนด์ดยุ ค ผ่ านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสาริดของ
แกรนด์ดชั เชส ชาร์ล็อ ตต์ ศาลาว่ าการเมื อง พระราชวังที่ ป ระทั บของแกรนด์ด
ยุ ค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้ อ มปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิ วทัศ น์
ของเมื องที่ บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเที่ ยวสู่ เมื องบรัสเซลส์ (Brussels)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
30 นาที )เมื องหลวงของประเทศเบลเยี ยมและยังเป็ นศูนย์กลางด้านการเมื อง
นานาชาติแห่งสหภาพยุ โรปอี กทั้งยังเป็ นศูนย์บัญชาการกลางขององค์การ
สนธิ สัญญาป้ องกันแอตแลนติกเหนื อ หรือ NATOอี กด้วย
นาท่ านแวะถ่ ายรูปกับ อะตอมเมี่ ยม (Atomium) ที่ มีสถาปั ตยกรรมรูปทรง
อะตอมสู ง 102เมตร ก่อสร้างในรูปทรงที่ เป็ นโมเลกุ ลเหล็ กใสจากงานยู นิเวอร์
แซล เอ็ กซิ บิชนั ่ ในปี ค.ศ.1958
นาท่ านเข้าสู่ จตุรสั กรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussel) ถื อเป็ นหัวใจ
สาคัญของเมื องบรัสเซลส์ (Brussels) ซึ่ งชาวเบลเยี่ ยมยกย่ องให้ว่าเป็ น จตุรสั ที่

คา่
วันที่ ห้า
เช้า

เที่ ยง

งดงามที่ สุดในโลก เป็ นกลุ่ มอาคารที่ สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมทั้งบาโร้ค โกธิ ค
นี โอ-โกธิ ค และเป็ นสถานที่ ซึ่งองค์กรยู เนสโก้ยกย่ องให้เป็ นมรดกโลกตั้งแต่ปี
ค.ศ.1983 ใน ค.ศ.1995 อาคารในจัตุรสั กรองด์ ปลาซ ถู กทหารฝรัง่ เศสยิ ง
ระเบิ ดเข้าทาลายเพื่อแก้แค้นที่ ฝรัง่ เศสเคยแพ้สงครามในเบลเยี่ ยมตอนใต้
ชาวเมื องบรัสเซลร่วมแรงร่วมใจช่วยกันบู รณะอาคารกระทัง่ กลับมาดูดีอย่ างเดิม
หลังจากนั้นมี การซ่ อมแซมอี กหลายครั้งจนดูสวยงามดังที่ เห็นในปั จจุบัน
น าท่ าน ถ่ าย รู ป เป็ น ที่ ร ะลึ ก กั บ รู ป ปั้ น เด็ ก น้ อ ย ยื น ปั ส ส าวะ แ ม นิ
เกนพิส (Manneken Pis) สัญลักษณ์ ของเมื องนี้ และน้ าจากน้ าพุนี้ ชาวเมื องและ
ชาวต่างชาตินิยมดื่มกันเมื่ อมาถึ งกรุงบรัสเซลส์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั IBIS HOTEL, BRUSSELS หรือเที ยบเท่ า
บรัสเซลส์ – ลิ สส์ – ชมงานเทศกาลดอกทิ ว ลิป KEUKENHOF 2018 – อัม สเตอร์ดมั –
จตุรสั ดัมสแควร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าเดิ น ทางโดยรถโค้ ชสู่ เมื องลิ ส ส์ Lisse ซึ่ งเป็ นหมู่ บ้ านประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ปลู ก ดอกไม้ เมื อ งหนาวในไร่ก ว้าง น าท่ านเข้าชม งานเทศกาล
ดอกทิ วลิ ป KEUKENHOF 2018 ซึ่ งในช่ วงระหว่างปลายเดื อนมี นาคม – ต้น
เดือนพฤษภาคมของทุ กปี และเปิ ดให้เข้าชมเพี ยงปี ละหนึ่ งครั้ง ภายในประกอบ
ไปด้ว ยทิ ว ลิ ปที่ มี ม ากกว่ า 7 ล้ านต้น ออกดอกบานสะพรัง่ อยู่ ดู ล ะลานตา
ประกอบไปด้วย ต้น ไม้ น้ อ ยใหญ่ อั น เก่ าแก่ มี ทางเดิ น อั น ร่ ม รื่ น บ้ างก็ มี งาน
ประติ ม ากรรมประดับ สวนอยู่ เป็ นระยะ มี ส ระน้ าและน้ าพุ มี ศาลาจัดแสดง
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
น าท่ านเดิ น ทางกลั บ สู่ อัม สเตอร์ด ัม (Amsterdam) น าท่ านชม จัตุ ร ัสดัม ส
แควร์ (Dam Square) ศู น ย์ ก ลางของเมื อ งที่ มี อ นุ ส รณ์ ส งครามเพื่ อ ราลึ ก ถึ ง
ทหารที่ เสี ยชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมื อ งที่ หลุ ยส์ โบนา
ปาร์ต เคยใช้เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงที่ จกั รพรรดิ นโปเลี ยนแห่งฝรัง่ เศสเรือ ง

อานาจ
คา่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั VAN DER VALK HOTEL, AMSTERDAM หรือเที ยบเท่ า
วันที่ หก
อั ม สเตอร์ ด ั ม – ล่ อ งเรื อ หลั ง คากระจก – โรงงานเจีย ระไนเพช ร – HEINEKEN
EXPERIENCE - สนามบิ นอัมสเตอร์ดมั
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเปลี่ ยนบรรยากาศ ล่องเรือหลังคากระจก (Love Boat) ชมชีวิตความ
เป็ นอยู่ ชาวดัชต์ ที่ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มี เอกลักษณ์พิเศษจะเป็ นอาคาร
ทรงแคบ ที่ มีตะขออยู่ ช้นั บนสุ ดของตัวอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน
ระหว่างเส้นทางล่ องเรือ ผ่ านบ้านเรือนที่ อยู่ ริมคลองที่ มีอยู่ มากถึ ง 2,500หลัง
ต่อด้วยการชมเขตเมื องเก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดมั จากนั้นนาท่ านเข้า
ชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี อุ ตสาหกรรมจากวิทยากรผู ้ชานาญ
ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็ นอัญมณี ที่มีค่าสุ ดและมี ชื่อเสี ยงที่ สุดใน
โลก และมี ชื่อเสี ยงและฝี มือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชยั มงกุ ฎ
เพชร “โคอิ นอร์” ของสมเด็จพระราชินี อลิ ซาเบธแห่งอังกฤษ
เที่ ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาทุ กท่ านสู่ HEINEKEN EXPERIENCE เบี ยร์ไฮเนเก้น เชื่อว่าทุ ก คนต้อ งรูจ้ กั ต้น
กาเนิ ดของเบี ย ร์ไ ฮเนเก้นอยู่ ที่เมื อ งอั ม สเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลน ด์นี่ เอง
ก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1864 ปั จจุ บัน ไฮเนเก้น เป็ นบริ ษทั ผลิ ตเบี ยร์รายใหญ่ ที่สุ ด
อัน ดับ 3 ของโลก เป็ นเบี ย ร์ที่ มี คุณ ภาพและรสชาติ ดีที่สุ ด การัน ตีด้ว ยรางวัล
มากมาย ต่อ มา โรงงานผลิ ตเบี ยร์ไ ฮเนเก้น ได้ปิ ดตัวลง และถู ก ดัดแปลงเป็ น
พิพิธ ภัณ ฑ์ใ ห้นัก ท่ อ งเที่ ยวได้เยี่ ย มชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัติต้ งั แต่
ก่อ ตั้งโรงเบี ย ร์แห่งนี้ ขึ้ นมา ขั้น ตอนการผลิ ตเบี ย ร์และยังเปิ ดให้นัก ท่ อ งเที่ ย ว
สามารถลิ้ มลองรสชาติของเบี ยร์ได้อีกด้วย
17.00 น. นาคณะเดิ นทางสู่ เพื่อให้ท่า นมี เวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มี
เวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิ น
21.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น EVA AIR เที่ ยวบิ นที่ BR076

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาประมาณ 11 ชัว่ โมง)
วันที่ เจ็ด
เดินทางถึงกรุงเทพฯ
13.40 น. เดินทางถึงสนามบิ นสุวรรณภู มิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

29 มี.ค. – 04 เม.ย. 61
07 - 13 เมษายน 2561
14 – 20 เมษายน 2561
26 เม.ย. – 02 พ.ค. 61

49,999
54,999
54,999
52,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
เด็กมี เตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

49,999
54,999
54,999
52,999

48,999
53,999
53,999
51,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว

8,000
9,000
9,000
9,000

31,999
36,999
36,999
34,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ไม่ รวมค่าวี ซ่าเนเธอแลนด์**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดิ นทางในแต่ละครั้งจะต้อ งมี ผู้โดยสารจานวน 20 ท่ านขึ้ นไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่า ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

1.

2.
3.
4.

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อ งเดี่ยว
(Single) ,ห้ อ งคู่ (Twin/Double) และห้ อ งพั ก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ยง (Triple Room) ห้ อ งพั ก ต่ า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่า น ซึ่ ง
ถ้าเข้า พัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้ องแยก
ห้อ งพัก เนื่ องจากโรงแรมนั้ นไม่ สามารถจั ดหาได้ ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิ์ในการเรียกเก็บ เงิ น
เพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมื อ ง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่ มีขนาด
กะทัด รัต และไม่มีอ่ างอาบน้า ซึ่ งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้ นๆ และห้อ งแต่ล ะ
ห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบิ นทุ กแห่งที่ มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ ยวตามรายการ
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุ ในรายการ พักห้องละ 2 ท่ าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุ ในรายการ
 ค่ า จ้ างมั ค คุ เทศก์ ค อย บริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่ าใช้จ่ ายส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่ น ค่ าท าหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอิ นเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มิ นิ บาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่อ งดื่มที่ สงั ่ เพิ่ม นอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยู โร/ทริป/ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยู โร/ทริป/ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่ จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่ สแกนนิ้ ว)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่ านเพื่อสารองที่ นงั ่
2. นัก ท่ อ งเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงิน ค่าบริ การส่ ว นที่ เหลื อ ทั้งหมดก่ อนวัน เดิน ทางอย่ างน้ อย 21 วัน
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ ชาระเงิน หรือ ชาระเงิน ไม่ ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็ คของท่ าน
ถู กปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับ ทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทางบริษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นั กท่ อ งเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิ กการเดินทาง หรือ เลื่ อ นการเดิ นทาง นักท่ องเที่ ย ว
หรือเอเจนซี่ (ผู ้มี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ ก
ที่ บริษทั อย่ างใดอย่ างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริษทั เป็ นลายลักษณ์ อักษร ทางบริษทั ไม่ รับ
ยกเลิ กการจองผ่ านทางโทรศัพท์ไม่ ว่ากรณี ใดๆ
2. กรณี นั กท่ องเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ ต ้องการขอรับ เงิน ค่าบริ การคื น นั กท่ องเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ (ผู ้ มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงิน คืนที่ บ ริษทั อย่ างใด
อย่ างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อ งขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสื อ มอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่ าบริการต่ างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมี เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1 ยกเลิ ก ก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 30 วัน คื นเงิน ค่าบริก ารร้อ ยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว ***ในกรณี ที่ว ันเดินทางตรงกับ วันหยุด นักขัต ฤกษ์ ต้อ งยกเลิกรเดิ นทางไม่ นอ้ ยกว่ า
45 วัน***
2.2 ยกเลิ กก่ อนวันเดิ นทางไม่ น้อ ยกว่ า 15 วัน คืน เงินค่ าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริก ารที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ ายที่ ได้จ่ ายจริงจากค่าบริก ารที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน า
เที่ ยวให้แก่นักท่ องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่ พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมั ดจ าหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่ อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือ ผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่ มีก ารคืน เงิน มั ดจ า
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่ น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวัน เวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนัก ขัตฤกษ์ที่ รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่ าเป็ นวันหยุ ดท าการ
ของทางบริษทั
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางกรณี มีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ ถึง 20 คน
6. ในกรณี ที่ลูกค้ายื่ นวีซ่ ากับทางบริษทั แล้ว ทางบริษทั ขออนุ ญาติไม่ คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชาระมาแล้ว
ยกเว้นในกรณี ที่วีซ่ าไม่ ผ่าน ทางบริษทั จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้ นจริง
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น
2. ทัว ร์นี้ เป็ นทั วร์แบบเหมา หากท่ า นไม่ ไ ด้ร่ว มเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไ ว้ในรายการไม่ ว่ า
บางส่ วนหรื อ ทั้ งหมด หรื อ ถู กปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัท จะไม่ คืน เงิ น
ค่าบริการไม่ ว่าบางส่ วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดิน ทางในกรณี ที่มี นักท่ องเที่ ยวร่วมเดิน ทางน้อ ยกว่ า 20
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กบั นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทาง
สาหรับประเทศที่ ไม่ มีวีซ่ า และอย่ างน้อ ย 10 วันก่ อนการเดิน ทางสาหรับ ประเทศที่ มี วีซ่า แต่ หาก
ทางนัก ท่ องเที่ ยวทุ ก ท่ านยิ นดีที่จะชาระค่ าบริก ารเพิ่ม จากการที่ มีนั กท่ องเที่ ยวร่ว มเดิน ทางน้อ ยกว่าที่
ทางบริษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายิ นดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิ ดชอบค่ าเสี ย หายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่ หนังสื อเดิน ทาง และอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นั กท่ องเที่ ยวหรื อ
เอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิน ทาง ทั้ งนี้ บริ ษัท จะ
คานึ งถึ งความปลอดภัย ของนักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรือ ค่ าใช้จ่ ายใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นัก ท่ อ งเที่ ยวที่ มิ ได้เกิ ดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน
การปฏิวตั ิ อุ บัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิ น เหตุสุดวิสัยอื่ น เป็ นต้น
7. อัตราค่ าบริ การนี้ คานวณจากอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่างประเทศ ณ วันที่ ท างบริษัท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับ ราคาค่ าบริ การเพิ่ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงอั ตรา
แลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ ยนแปลงเที่ ยวบิ นฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนัก งาน หรื อตัวแทนของทางบริษัท ไม่ มี อ านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษทั กากับเท่ านั้น
9. นักท่ องเที่ ยวต้องมี ความพร้อมในการเดินทางทุ กประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการ
เดินทาง อันมิ ใช่ ความผิ ดของบริษทั อาทิ เช่น วีซ่าไม่ ผ่าน ทางบริษทั จะรับผิ ดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ
ส่ วนที่ บริษทั ยังมิ ได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษทั หรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่คู่คา้ ตามหลัก
ปฏิบัติเท่ านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนาติดตัว ขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ เกิน 100 มิ ลลิ ลิตร
ต่อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ งพลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่ างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่ านั้น ถ้ า
สิ่ งของดังกล่ าวมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่ าที่ กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้อ ง
เครื่องบิ นเท่ านั้น

2. สิ่ งของที่ มีลัก ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ป กรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอวี ซ่าเชงเก้น เนเธอร์แลนด์
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบัน ฉบับจริง มี อายุ การใช้งานไม่ ตา่ กว่า 6 เดือน และมี หน้าว่างไม่ ตา่
กว่า 2 หน้า (แนบหนังสื อเดินทางเล่ มเก่ามาด้วย)
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป ฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้ นสี ขาวเท่ านั้น ห้ามสวม
แว่นตา (รูปถ่ ายต้องมี อายุ ไม่ เกิน 6 เดือน ณ วันยื่ น)
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบี ยนบ้าน (ถ่ ายหน้าแรกที่ มีเลขที่ บ้านคู่กบั ชื่อผู ้สมัคร)
สาเนาทะเบี ยนสมรส / สาเนาทะเบี ยนหย่ า (ถ้ามี )
(กรณีผูห้ ญิง.....หากมี การเปลี่ ยนคานาหน้า ให้แนบเอกสารมาด้วย)
สาเนาใบเปลี่ ยนชื่อ - เปลี่ ยนนามสกุ ล (ถ้ามี กรณี เคยมี การเปลี่ ยน)
สาเนาสู ติบัตร (กรณี ผู้เดินทางอายุ ตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)
หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน / จดหมายรับรองการเรียน)
จดหมายต่างๆ ต้องมี อายุ ไม่ เกิน 1 เดือน นับจากวันยื่ น และต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น
(สะกดชื่อ-นามสกุ ลให้ถูกต้องตามพาสปอร์ต)
• กรณี ผู้ เดิน ทางเป็ นเจ้าของบริ ษัท /ร้านค้า: หนั งสื อ รับ รองบริ ษัท ฯ (อายุ ไม่ เกิ น 3 เดื อ น)
ประทับตราและเซ็ นรับรอง / ทะเบี ยนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผู ้เป็ นเจ้าของกิจการร้านค้า
• กรณี พนั ก งานบริ ษัท : จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้าง ระบุ ตาแหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุ ชื่อ
สถานทู ตของแต่ละประเทศ จดหมายจะต้อ งออกจากองค์กรหรือ บริษทั ฯ ที่ มีห ัวจดหมาย ตรา
ประทับ ที่ อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่ างชัดเจน
• กรณี ที่เป็ นข้าราชการ: หนังสื อรับรองการทางานจากหน่ วยงาน

9.

• กรณี เกษีย ณอายุ ราชการ: สาเนาบั ตรข้าราชการบานาญ / จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ ยวกับการ
เกษียณอายุ
• กรณี เป็ นนัก เรียนนักศึก ษา: จดหมายรับ รองการศึก ษาฉบั บจริง ระบุ ชื่อผู ้ส มัคร พร้อมทั้งระบุ
ระยะเวลาหยุ ดเรียน / สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
• กรณี ประกอบธุ รกิจไม่ จดทะเบี ยน/พ่อบ้านแม่ บ้าน: จดหมายชี้ แจงตนเอง
หลักฐานการเงิน สถานทู ตรับพิจารณา สมุ ดบัญชี ประเภทออมทรัพย์ เท่ านั้น
• หนังสื อ รับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ฉบับ จริ งซึ่ งออกจากธนาคารโดยตรง
ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชีใ ห้ครบถ้วน (สะกดชื่ อ-นามสกุ ล ให้ถูกต้อ งตามหน้าพาสปอร์ต) มี อายุ ไ ม่
เกิน 15 วัน นับจากวันที่ ยื่นวีซ่า
• หลักฐานการเดินบัญชี BANK STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ซึ่ งออกจากธนาคาร
• สมุ ดบั ญชีเงิน ฝากออมทรัพย์อัพเดทให้เป็ นปั จจุบั นและต้องน ามาแสดงแก่ เจ้าหน้ าที่ สถานทู ต
ในวันสัมภาษณ์

กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ (หากเด็กไม่ ได้เดินทางพร้อม บิ ดาและมารดา)
ต้องยื่ นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• เด็กเดินทางกับบุ คคลอื่ น บิ ดาและมารดาต้องทาหนั งสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โดยที่ ว่ า
การเขตหรืออาเภอเท่ านั้น และให้ระบุ ว่า ยิ นยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุ ชื่อ)
มี ความสัมพันธ์อย่ างไรกับเด็ก
• เด็กเดิ นทางกับ บิ ดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โดยที่ ว่าการเขตหรื อ
อาเภอเท่ านั้น และให้ระบุ ว่า มารดายิ นยอมให้เด็กเดินทางกับบิ ดา (ระบุ ชื่อบิ ดา)
• เด็กเดิ นทางกับ มารดา บิ ดาต้องทาหนังสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โดยที่ ว่าการเขตหรื อ
อาเภอเท่ านั้น และให้ระบุ ว่า บิ ดายิ นยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุ ชื่อมารดา)
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (บิ ดามารดา,บุ ตร,พี่น้อง)ต้องยื่ นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง Sponsor Letter

• หนั งสื อ รับ รองทางการเงิ น BANK GUARANTEE ต้อ งระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่ าใช้จ่ายให้
ใคร (ต้อ งระบุ ชื่อ ผู ้ ถู ก รับ รองในจดหมายด้วย) (สะกดชื่ อ -นามสกุ ล ให้ถู ก ต้อ งตามหน้ า
พาสปอร์ต) มี อายุ ไม่ เกิน 15 วันนับจากวันที่ ยื่นวีซ่า
• กรุณาแนบ สู ติบั ตร, ทะเบี ย นบ้าน, ทะเบี ยนสมรส หรือ หลัก ฐานอื่ นๆ (ฉบับ จริงและส าเนา)
เพื่ออ้างอิ งความสัมพันธ์ว่าเป็ นคนในครอบครัวหรือสายเลื อดเดียวกัน
หมายเหตุ:
• ผู ้สมัครต้องมาแสดงตน ณ สถานทู ตเยอรมัน เพื่อสัมภาษณ์
• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทู ตเยอรมัน โดยประมาณ 7 วันทาการ
• หลังจากที่ ผู้สมัครได้ทาการยื่ นขอวีซ่ากับทางสถานทู ตเยอรมันแล้ว ทางสถานทู ตไม่ อนุ ญาตให้ผู้สมัคร
ทาการยื มหนังสื อเดินทางจากสถานทู ตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่ ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหาก
ท่ านมี ความจาเป็ นในการใช้เล่ มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษทั ฯ
• การบิ ดเบื อนข้อเท็ จจริงหรือให้ขอ้ มู ลเท็ จแก่สถานทู ตฯ อาจถู กระงับมิ ให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณี ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทู ตไม่ มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม

ใบกรอกข้อมู ลคาร้องขอวี ซ่าเชงเก้น เนเธอร์แลนด์
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!!! ผูส้ มัครทุ กท่ านกรุณากรอกข้อมู ลทุ กข้อโดยละเอียด !!!
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ประเภทของพาสปอร์ต

พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่ นๆ ระบุ .................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
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11. ที่ อยู่ ปัจจุบัน(ติดต่อได้สะดวก)............................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณี ย์.................
12. เบอร์โทรศัพท์มือถื อ........................................อี เมลั์ ............................................................
13. อาชีพปั จจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุ อาชีพ, ตาแหน่ ง หรือระดับชั้นการศึกษา
...........................................................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ ทางานปั จจุบัน / สถานศึกษา ชื่อที่ อยู่ ................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณี ย์..................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่ เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา
ไม่ เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่ . ..................ถึ งวันที่ ........................
16. ท่ านเคยถู กปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่ เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)...............................................................
17. ความรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดิ นทางและพานักของผู ้สมัคร
ตัวผู ้สมัครเอง
มี ผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ .............................................................................................
18. ชื่อบุ คคลที่ เดินทางร่วมกับท่ าน...............................................ความสัมพันธ์............................
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่ านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
ในการอานวยความสะดวกและบริการด้า นเอกสารให้แ ก่ผู้เดินทางเท่านั้น

