TULIP MANIA FESTIVAL 2020
ฝรั่งเศส ลักเซมเบิรก์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

เดินทาง มีนาคม – กรกฎาคม 2563
ปารีส | หอไอเฟล | ลักเซมเบิรก์ | ไฮเดลเบิรก์ | แฟรงก์เฟิ ร์ต
โคโลญ | อัมสเตอร์ดมั | ล่องเรือหลังคากระจก | เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF

ราคาแนะนาเพียง
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ

49,900.-

วันที่ 2. ดูไบ – ปารีส – ประตูชยั - หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช - ช้อปปิ ้ง
วันที่ 3. ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย - ลักเซมเบิรก์
วันที่ 4. ลักเซมเบิรก์ – ไฮเดลเบิรก์ – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ – แฟรงก์เฟิ ร์ต - จัตรุ สั โรเมอร์
วันที่ 5. แฟรงก์เฟิ ร์ต – OUTLET – มหาวิหารโคโลญ – โคโลญ
วันที่ 6. โคโลญ
หิว – ล่องเรือหมู่บา้ นกีธูรน์ – หมู่บา้ นกังหันลม – จัตรุ สั ดัมสแควร์
วันที่ 7. อัมสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลังคากระจก – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 10 พ.ค. 63) - สนามบิน
วันที่ 8. ดูไบ – กรุงเทพฯ
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
17.30 น.
20.35 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373
คณะเดินทางวันที่ 11 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น.

วันที่ 2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช - ช้อปปิ ้ ง
00.50 น.
03.20 น.
08.00 น.

กลางวัน
บ่าย
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ถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูก่ รุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71
คณะเดินทางวันที่ 28 มี.ค. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 04.05 น. และถึงฝรั่งเศส เวลา 09.25 น.
ถึงสนามบิน ถึง ท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่ ง เศส นาท่า นผ่า นพิธีตรวจคนเข้าเมือ งและ
ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมงในวันที่ 08 มีนาคม 2563) นา
ท่านเดินทางสูม
่ หานครปารีส (Paris) มหานครอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เป็ นเมือ งหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส (France) ดินเเดนแห่งแฟชั่นและนา้ หอม เมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก จากนัน้ นาท่านผ่านชม
ลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระ
นางมารีอังตัว เน็ตต์ อันเป็ นจุดเริ่ม ต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส นาท่า นเดิน
ทางเข้าสู่ ถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีช่ือเสียงที่สดุ ของปารีส
และเป็ นต้นแบบถนนราชดาเนิน อิสระให้ทา่ นเดินเล่นช้อปปิ ้งแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมดังมากมาย ซึ่งมีเรียง
รายอยูต่ ลอดทาง พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย (Arc de Triumphe) อนุสรณ์สถานที่สาคัญของปารีส
ได้ร ับ การยอมรับ ให้เ ป็ นประตูชัย ที่ย่ิ งใหญ่ เ ป็ น อันดับ สองของโลก รวมทัง้ ยังมี ความละเอี ยดอ่อ นในการ
ออกแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรู ปแกะสลักลอยที่นับเป็ นผลงานชั้นยอดจาก
ศิลปิ นชัน้ เยี่ยม ที่มีเล่า เหตุการณ์การปฏิว ัติและจักรวรรดิฝรั่งเศสผ่า นผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ
จากนัน้ นาท่านถ่ายภาพเป็ นสุดประทับใจกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) หอคอยโครงสร้างเหล็กประติมากรรม
เหล็กขนาดใหญ่ท่ีส ร้างขึน้ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพื่อ
เป็ นสัญลักษณ์แห่งงาน World Fair ปี ค.ศ.1889 สัญลักษณ์ท่โี ดดเด่นสูงตระหง่านคูน่ ครปารีส ที่บริเวณจัตุรสั
ทรอคาเดโร่ หอไอเฟลเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็ นที่รูจ้ ักกันทั่วโลก ทัง้ ยังเป็ นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่
มีช่ือเสียงที่สดุ ในโลกอีกด้วย นาท่านสูศ่ นู ย์กลางการช้อปปิ ้ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่นา้ แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส
ชมความสวยงามของสถาปั ต ยกรรมอัน คลาสสิค ของอาคารต่า งๆตลอดสองฝากฝั่ งแม่ น า้ เป็ นอี ก หนึ่ ง
ประสบการณ์ท่ีน่า ประทับ ใจ โดยเรือ จะล่อ งผ่านมหาวิห ารนอเตรอดามแห่ง ปารี ส (Notre-dame de
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Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิ คที่งามเลิศ โดดเด่นด้ว ยหอคอยคู่หน้าทรง
เหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืน้ ดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเ ษก
สมรสระหว่างพระเจ้า หลุยส์ท่ี 16 กับ พระนางมารี อังตัว แนตต์ และยังเป็ นจุดกิ โลเมตรที่ศูนย์ของประเทศ
ฝรั่งเศสอีกด้วย จากนัน้ อิสระเลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ
เช่น เครื่องสาอาง นา้ หอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า จากนัน้ พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ ้ ง
จากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุ งปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)
หรือ ท่า นสามารถเลือกซือ้ สินค้า ของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มี สาขาเปิ ดอยู่ใจกลางกรุ ง
ปารีส โดยมีสินค้า มากมาย อาทิเช่ น ช็ อ กโกแลต, เครื่องหนัง , มี ดพับ , นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex,
Omega, Tag Heuer เป็ นต้น

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (หอยเอสคาโก)
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย - ลักเซมเบิรก์
เช้า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแวร์ซาย นาท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace)
อันยิ่งใหญ่ (มี ไ กด์ทอ้ งถิ่ นบรรยายในพระราชวัง) ที่ สร้า งขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้า หลุยส์ท่ี 14
ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้ จิตรกรรมฝาผนัง รู ปปั้ น รู ปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็ นการใช้เงิน
อย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง ,ท้องพระโรงที่ตกแต่ง
อย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็ น
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ห้องที่พระยาโกษาธิ บดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี
14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ ยังเป็ นห้องที่ใช้สาหรับจัดงานเลีย้ งและเต้นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของ
พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ตี กแต่งอย่างงดงาม ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป
เลียนที่ย่งิ ใหญ่

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้า

4

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางสูก่ รุ งลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิรก์ นครรัฐที่มีพืน้ ที่ขนาดเล็กที่สดุ แห่ง
หนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน
โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสาริดของแกรนด์ดชั เชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับ
ของแกรนด์ดยุค ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บา้ นเรือนตัง้ เรียงรายอยูใ่ นแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ALVISSE หรือเทียบเท่า

ลักเซมเบิรก์ – ไฮเดลเบิรก์ – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ – แฟรงก์เฟิ ร์ต
- จัตุรัสโรเมอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็ นเมืองที่สดุ แสนโรแมนติก ตัง้ อยู่บริเวณฝั่ ง แม่น้าเน็ก
คาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สาคัญของเยอรมัน เป็ นที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยไฮเด
ลเบิรก์ ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนกั ท่องเที่ยวนับล้านคน
ในแต่ละปี ตอ้ งมาเยือ นเมื อ งแห่งนี ้ แล้ว นาท่า นผ่า นชมย่า นการค้า และแหล่งรวมของนักศึกษานา นาชาติ
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จากนัน้ นาเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึน้ อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่นา้ เน็กคาร์ ซึ่ง
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี
ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สร้างขึน้ โดยคาสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็ นของขวัญวัน
เกิ ดแด่ พระมเหสี อลิซ าเบธ ซึ่งสร้า งเสร็จภายในคืนเดียว จากนัน้ ชมถังไวน์ท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลกมี ความจุถึง
220,000 ลิตร

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเดินทางสูน
่ ครแฟรงก์เฟิ ร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ีสาคัญของเยอรมนี
รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้า หุน้ ที่สาคัญ ของประเทศ นาท่านเดินเที่ยวชมจัตุรัส
โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตรุ สั ที่เก่าแก่ท่สี ดุ ในเมือง ด้านข้างก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall
หรือศาลาว่าการเมื อง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั โรเมอร์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย่า นถนน
ZEIL ที่มีหา้ งสรรพสินค้าที่ทนั สมัยและร้านค้ามากมายให้ทา่ นได้เลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นชัน้ นา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ไส้กรอกเยอรมัน)
่ี ัก โรงแรม HOLIDAY INN FRANKFURT หรือเทียบเท่า
เข้าสู่ทพ

วันที่ 5 แฟรงก์เฟิ ร์ต – OUTLET – มหาวิหารโคโลญ – โคโลญ
เช้า

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Roermond ให้เวลาท่านได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์
เนมมากมาย อาทิ เช่ น GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SALVATOR
FERRAGAMO,GUESS, SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL,
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, MICHAEL KORS, LEVI’S, MEXX MCM,
FURLA ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองโคโลญ (Cologne) เมืองสาคัญริมแม่นา้ ไรน์ และเป็ นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ
เยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ ยังเป็ นแหล่งผลิตนา้ หอมออดิโคโลญ 4711 อัน
ลือ ชื่ อ น าเที่ ยวชมตัว เมื อ งโคโลญ เมื อ งเก่า สมัย โรมันเรือ งอ านาจ นาท่า นถ่ า ยรู ป กับ มหาวิห ารโคโลญ
(Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตัง้ แต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ตอ้ งหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้อง
ใช้เวลากว่าหกร้อยปี จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็ นศาสนสถานของ
คริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็ นวิหารที่ใหญ่ และสูงที่สดุ ในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบ
โกธิก เป็ นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นกั บุญปี เตอร์ และพระแม่
มารี

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ขาหมูเยอรมัน)
เข้าสู่ท่พ
ี ัก โรงแรม MERCURE SEVERINHOF หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 โคโลญ – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูรน
์ – หมู่บ้านกังหันลม – จัตุรัสดัมสแควร์
เช้า

6

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูห
่ มู่บ้านกีธูรน
์ (Giethoorn Village) หมู่บา้ นเล็กๆ ของชาวดัตช์ในเมื องกีธู รน์ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ นาท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน
์ ที่ได้รบั ฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” นั่นก็เพราะว่า
หมู่บา้ นแห่งนี ้ “ไม่มีถนน” มีเพียงแต่คลองที่ใช้สญ
ั จรไปมารอบหมู่บา้ น การเดินทางหลักๆ โดยเรือ และทาง
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 7
เช้า

กลางวัน
บ่าย
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เท้าเล็กๆ ลัดเลาะรอบคูคลองที่ให้คนเดิน หรือ จักรยานผ่านได้เท่านัน้ โดยระยะทางรอบหมู่บ า้ นราวๆ 7.5
กิโลเมตร และตลอดระยะทางจะมีสะพานเล็กๆ เชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งคลองถึง 180 สะพานด้วยกัน
(กรณีลอ่ งเรือไม่ได้ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินท่านละ 5 ยูโร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูห
่ มู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) อิ สระให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ
กังหันลม สัญลักษณ์ท่สี าคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิ ตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ท่ีใช้
ใส่ในชี วิตประจ าวันในงานอาชี พต่างๆพร้อ มเชิ ญ เลือกซือ้ สินค้า ของที่ระลึก จากนัน้ นาท่า นเดินทางสู่ กรุ ง
อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นาท่านผ่านชม
เมื อ งที่ม ากมายไปด้วยพิพิธ ภัณ ฑ์ระดับ โลกต่า งๆ มากมาย ให้เวลาท่านอิ สระเดินเล่น หรือช้อ ปปิ ้ งบริเวณ
จัตุรัสดัม สแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อราลึกถึงทหารที่เสียชีวิตใน
สงครามโลกครัง้ ที่ 2
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม MERCURE AMSTERDAM WEST หรือเทียบเท่า

อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF
(ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 10 พ.ค. 63) - สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่า นชมเมื อ งอัม สเตอร์ดัมโดยการล่องเรื อหลั ง คากระจก ลัดเลีย้ วเข้า ตามลาคลอง สัม ผัสชี วิตความ
เป็ นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้า นเรือ นเก่า แก่อัน งดงามสืบ ทอดมาตัง้ แต่สมัย ศตวรรษที่ 17 และทัศนี ยภาพของ
บ้า นเรือ นอันสวยงามอย่า งมี เอกลักษณ์ นาเข้าชมสถาบัน สอนการเจียระไนเพชรที่มีช่ื อเสียงท่านจะได้
สัมผัสและเรียนรู พ้ ืน้ ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรู ปแบบต่างๆ พร้อ มกันนัน้ ยังได้มีโอกาสเลือกซือ้
เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่า นสามารถเลือกชมสินค้า อื่น อย่างนาฬิกายี่หอ้ ดังมากมาย อาทิ เช่น
ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER,
BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่า ง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE,
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองลิเซ่ (Lisse) เข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ ที่กว่า
200 ไร่ ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยกับการชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี ที่
ท่านชื่ นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนั และไม้ดอกนานาพันธุ์ท่ี
บานสะพรั่งอยูใ่ นสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็ นต้น
** งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 **
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17.30 น.
22.00 น.

นาท่านเดินทางสูส่ นามบินสคิปโพล เพื่อให้ทา่ นมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และอิสระเลือกซือ้
สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 150
คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 28 มี.ค. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.50 น. และถึงดูไบ เวลา 06.30 น.

วันที่ 8 ดูไบ – กรุ งเทพฯ
07.45 น.
09.40 น.

18.40 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK 372
คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 28 มี.ค. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.
คณะเดินทางเดือน ก.ค. 63 เป็ นต้นไป เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
********************************************************************************************************************

8

TULIP MANIA FESTIVAL 2020 ฝรั่งเศส ลักเซมเบิรก
์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน BY EK

[GQ3CDG-EK016]

ราคาแนะนาเพียง
TULIP MANIA FESTIVAL 2020
ฝรั่งเศส ลักเซมเบิรก์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

22 – 29 มี.ค. 63
49,900.49,900.49,900.29,100.28 มี.ค. – 04 เม.ย. 63
51,900.51,900.51,900.29,100.11 – 18 เม.ย. 63
59,900.59,900.59,900.33,100.26 เม.ย. – 03 พ.ค. 63
55,900.55,900.55,900.33,100.04 – 11 พ.ค. 63
59,900.59,900.59,900.39,100.1 – 8 ก.ค. 63
59,900.59,900.59,900.38,100.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

7,900.7,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่ นวีซ่า ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูก ค้าอยู่ต่างจัง หวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่ อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รบั ผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่ น วี ซ่ า ในแต่ ละสถานทูต มี ก ารเตรี ย มเอกสาร และมี ขนั้ ตอนการยื่ น วี ซ่ าไม่ เหมื อ นกั น ทั้ง แบบหมู่คณะและยื่ น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ตอ่
จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้ าที)่
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้ **
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่ มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกิน
จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก. และสัมภาระมากกว่า 2 ชิน้ ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจาก
โรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (16 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
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ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
้ จริง
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน
่ วีซ่าและการยื่นวีซ่า
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่ นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ ค่อนข้างนานและอาจไม่
สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศกึ ษาหรือทางานอยู่ตา่ งประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ ตนพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสื อเดิน ทางต้อ งมี อายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่ นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย
เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่ นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง
ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ่ังบนเครื่องบิน
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิก์ ารเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึน้
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่ จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่ สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตู
ฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่น่ ัง
Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิท ธิ์ในการเก็ บค่าใช้จ่ ายทั้งหมดกรณี ท่ านยกเลิกการเดินทางและมี ผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่ นที่ เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี ท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนี ยมในการมัด
จาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทาง
บริษัท ฯ ขอเก็ บเฉพาะค่าใช้จ่ ายที่ เกิ ดขึ น้ จริง เช่ น ค่าวี ซ่ าและค่าบริก ารยื่ น วี ซ่ า / ค่า มัดจ าตั๋วเครื่ อ งบิน หรื อค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณี ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี ผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.
4.

เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพัก ของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ ง อาจท าให้ห ้อ งพักแบบห้อ งเดี่ย ว ( Single) ,ห้อ งคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่ มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่ เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่ มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เยอรมนี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
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่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
*** ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)***
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
้
ประทับวีซา
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และ
่ ด ้วย)
หนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยู่ตา
่ งประเทศ
หรือน ักเรียน น ักศึกษาศึกษาอยู่ตา
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ัทให้ทราบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
้ วมไปถึง ผู ้
และ บางสถานทู ตอาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อ กาหนดนีร
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว
้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน ้าตรงขนาด 1.5x2 นิว
้ ใบหน้า 90 %
้ ทีร
ของพืน
่ ป
ู ถ่าย จานวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตา
คอนแทคเลนส ์ หรือเครือ
่ งประด ับ , เปิ ดผมให้เห็ นหูทงั้ 2 ข้าง, ห้าม

ส ัดส่วนใบหน้า 90%

ตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรี อยแม็ ก, ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านั น
้
แนะน าให้ลู ก ค้า ไปถ่า ยในสถานทู ต 180 บาท จ านวน 4 รูป นะคะ
เพือ
่ ความถูกต้อง
3. หล ักฐานการทางาน
- เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
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- เจ้า ของกิจ การ หนั ง สือ รั บ รองการจดทะเบีย น(DBD)ที่ม ีช ื่อ ของผู ้เดิน ทางเป็ นกรรมการหรือ
หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
้ งสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
- กรณีเป็นน ักเรียน หรือ น ักศึกษา ใชหนั
่ าลังศึกษา
อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านั น
้
(สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนักเรียน ไม่วา
่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมและ
่ )
ต ้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา
- กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาดวย
้
4. หล ักฐานการเงิน
4.1 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนั ดสัมภาษณ์
้ า
4.2 หากต้องร ับรองค่าใชจ
่ ยให้บุคคลอืน
่ ในคณะ ต ้องทาเป็ นหนั งสือรับรองค่าใช ้จ่าย (BANK
ื่ เจ ้าของบัญชี และบุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชีออก
GUARANTEE) ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ ระบุชอ
่ -สกุลให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
ค่าใชจ่้ ายให ้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต ้องสะกดชือ
5. หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนามาทัง้ 2 เล่ม
6. หากในสาเนาบัญชีบ๊ค
ุ แบ๊งค์ของลูกค ้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนื่องด ้วย
นะคะ) แนะนาให ้ขอเป็ น STATEMENT จากทางธนาคาร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนั ด
สัมภาษณ์

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
7. เอกสารส่วนต ัว ถ่ายเอกสารเป็ นสาเนา
-ทะเบียนบ ้าน
-บัตรประชาชน
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถามี
้ )
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
8. กรณีเด็กอายุไม่ถง
ึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
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จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอตนสั
้ งกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว
่ ร ับรองในแบบฟอร์มสม ัครวีซา
่
**กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องเซ็ นชือ
ั
พร้อมก ับเดินทางมาสมภาษณ์
ดว
้ ยก ันก ับบุตรทีส
่ ถานทูตด้วย**

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………………
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………….
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………………….
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) …………………………………………………………………………………………………….
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………………………………………….
7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน……………………………
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ
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หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)………………….
่ ตัว นามสกุล ทีอ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือ
่ ยู(่ หากต่างจากผูขอ)
้
และสัญชาติของผูมี
้ อานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………......................
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………………..
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ...................................................................................................
12. อาชีพปั จจุบัน................................................................................................................
่ บริษัททีท
่ ทีอ
13. ชือ
่ างาน ทีอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …….………………
่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทีผ
14. วีซา
่ า
่ นมา
ไม่เคย
้ ้ตัง้ แต่วันที.่ ......................................ถึงวันที.่ ......................................
เคยได ้ ใชได
่ เชงเกนก่
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว
้ มือเพือ
่ การขอวีซา
้ อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).............................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี า

่ หรือไม่
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
่ องผู ้รองขอ
้
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่ เอง
ตัวผู ้ขอวีซา

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ..............................................
กรุณาระบุชอ

่ ยในการดารงชีพ
สิง่ ทีช
่ ว

…………………………………………………..….
่ ยในการดารงชีพ
สิง่ ทีช
่ ว

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ่วนเกีย
่ วข้องใดๆ
้ ท งนี
้ ริษ ัทเป็ นเพีย งต ัวกลางและคอยบริก ารอ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทาง
ท งสิ
ั้ น
ั้ บ
เท่านน
ั้
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