รหัสทัวร B2B2000359

ทัวรเบลเยี่ยม เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส ROMANTIC KEUKENHOF 9 วัน 6 คืน (TG)

ปารีส | พระราชวังแวรซาย | บรูกส | บรัสเซลส

เกนท | อัมสเตอรดัม | เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ
วันที . กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – อัมสเตอร์ดมั
วันที . เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดมั
วันที .อัมสเตอร์ดมั - บรูกส์ – เกนท์ – บรัสเซลล์
วันที . บรัสเซลส์– ปารีส – หอไอเฟล
วันที ปารีส– พระราชวังแวร์ซาย – ช้อปปิ ง
วันที . ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ – ล่องเรือบาโตมุช
วันที . ปารีส – สนามบิน
วันที . กรุงเทพฯ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

22.30 น.

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – บรัสเซลส – อัมสเตอรดัม

00.30 น.
07.40น.

D ประตู 2 พบเจาหนาทีค
่ อยอํานวยความสะดวก

ออกเดินทางสูบ
 รัสเซลสโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934

ถึงสนามบินถึงทาอากาศยานบรัสเซลสประเทศเบลเยี่ยม นําทานผานพิธต
ี รวจคนเขา
เมืองและศุลกากรจากนั้นนําทานเดินทางสูก
 รุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวง
ของประเทศเบลเยี่ยม(Belgium) จากนั้นนําทานถายรูปกับอนุสรณอะโตเมี่ยม

(Atomium) เปนสถาปตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเปนสัญลักษณรูปโครงสราง

อะตอมที่ขยายใหญหลายลานเทาและสรางขึ้นเปนหอแสดงนิทรรศการระหวางงาน

Expo ป 1958 น ซึ่งตอนนี้ไดกลายเปนแลนดมารกใหมอก
ี แหงหนึ่งของเบลเยียมที่

ควรมาเยือนอยางมาก จากนั้นนําทานเดินทางสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรส
ั กรองดปลาสต
(Grand Place) เปนลานกวางลอมรอบทัง้ สี่ดานดวยตึกโบราณ ตึกสวนใหญลวนมี
ลวดลายปูนวิจต
ิ รแตมทอง เปนอาคารสไตลบารอก ไมวา จะเปนศาลาวาการเมือง

พิพิธภัณฑประจําเมือง อาคารของสมาคมอาชีพตาง เปนตน นําทานชมและถายรูป

กับเมเนเกนพีส (Manneken Pis) ซึง่ เปนประติมากรรมรูปเด็กชายยืนฉี่ ซึง่ จะเปน
จุดเดนในยานจัตุรัสกรองดปลาซที่ซงึ่ มีผค
ู นเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ทําให

สรางความสนใจใหกับนักทองเที่ยวจํานวนไมนอยเปนประติมากรรมที่มม
ี าตัง้ แตป

1987 เปนผลงานการออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จากนั้นใหทานเดินเลน
อิสระชมเมืองหรือเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย รวมทั้งเลือกซื้อ ชิม

ช็อกโกแลต ซึง่ ประเทศเบลเยียมยังเปนที่ยอมรับไปทัว่ โลกวามีรสชาดเขมของ
กลางวัน

ช็อกโกแลต เปนสวรรคของคนรักช็อกโกแลต

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย นําทานเดินทางเขาสูก
 รุงอัมสเตอรดัม(Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรี
ภาพ ของนักทองเที่ยวจากทัว่ โลก จากนั้นนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่

บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองทีม
่ ีอนุสรณสงครามเพื่อ
รําลึกถึงทหารทีเ่ สียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองทีห
่ ลุยส โบ
นาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จก
ั รพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรือง
อํานาจ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่ 3

เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอรดม
ั – ลองเรือหลังคากระจก

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ที่พก
ั

เดินทางเขาสูที่พก
ั CROWNE PLAZA AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเทา

นําทานเดินทางสูเทศกาลดอกไมที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพื้นทีก
่ วา

200 ไร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุ
หลากสีที่ ทานจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมูม
 วลของดอกทิวลิป

หลากหลายสีสันและไมดอกนานาพันธุท
 ี่บานสะพรัง่ อยูในสวนสวยและเรือนกระจก
เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม ลิลลี่ เปนตน

***งานเทศกาลดอกไมที่เนเธอรแลนด มีตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม
2563***

*** ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมเทศกาลดอกไมไดทางบริษท
ั ขอเปลี่ยนโปรแกรม
กลางวัน

บาย

เปน หมูบ
 านกีธูรน
 (Giethoorn Village) แทน***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางกลับสูก
 รุงอัมสเตอรดม
ั เมืองหลวงของเนเธอรแลนดชมเมือง

อัมสเตอรดม
ั โดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง สัมผัสชีวต
ิ

ความเปนอยู รวมทัง้ สภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่

17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําทานเขาชมสถาบัน
สอนการเจียระไนเพชร ทีม
่ ีชอ
ื่ เสียงระดับโลก ซึ่งทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐาน
ในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันนั้นยังไดมีโอกาสเลือกซือ
้

เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอื่น อยางนาฬิกายี่หอ
 ดัง
มากมาย อาทิ เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC,

PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING,

CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอยาง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL,
ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY
คํ่า

HILFIGER ฯลฯ

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พก
ั

เดินทางเขาสูที่พก
ั CROWNE PLAZA AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

วันที่ 4

อัมสเตอรดัม - บรูกส – เกนท – บรัสเซลล

นําทานเดินทางสู เมืองบรูกส (Bruges) เมืองตองมนตเสนหเมืองมรดกโลก เมือง

เกาแกที่สวยงาม ซึ่งมีรูปแบบสถาปตยกรรมสไตลเฟลมิชบรูซที่เปนเอกลักษณ

ประกอบไปดวยคูคลองเปนจํานวนมาก จนไดรับการขนานนามวา "เวนิชแหง ยุโรป
เหนือ" เปนเมืองทีม
่ ค
ี วามสําคัญทางประวัตศ
ิ าสตรเปนอยางมาก นําทาเยี่ยมชม

จัตุรัสกลางเมือง ที่มค
ี วามโดเดนขอหอระฆังสูง 300 ฟุต ของปอมปราการประจํา

เมืองอายุ 700 ป อาคารศาลาวาการเมือง (City Hall) แสนสวยดวยสไตลโกธิค

บริเวณโดยรอบจะเต็มไปดวยบรรยากาศยอนยุคไปสูอดีตกาล เหมือนเมื่อครัง้ ที่เมือง
สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย นําทานถายรูปกับโบสถพระโลหิต

ศักดิส
์ ิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแหพระธาตุขึ้นทุกปในวันที่
พระเยซูเสด็จขึ้นสูสรวงสวรรค

กลางวัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) เมืองที่มขี นาดใหญเปนอันดับ 4 ของเบล

เยี่ยม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต ไดชอ
ื่ วาเปนรอง
นครปารีสเพียงแหงเดียว นําทานชมเมืองเกนตซึ่งแปลวาการรวมกันของแมนํ้าสอง

สาย เพราะทีต
่ ั้งของเมืองอยูบริเวณที่แมนํ้าสเกลต Scheldt River มาบรรจบกับ

แมนํ้าไลส Lys River แมนํ้าสองสายนี้เปนเสนเลือดลอเลี้ยงเมืองอันรุงเรืองในอดีต
นานนับศตวรรษและยังคงตอเนือ
่ งจวบจนปจจุบัน นําทานถายรูปกับปราสาททาน

เคานต (Castle of the Counts) ปอมปราสาทในยุคกลาง ทีถ
่ ูกสรางขึ้นเมือ
่ ป

ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace เมืองทาใน

ตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบและสวยงามดวยสถาปตยกรรมอันเกาแก ชม
หอระฆังประจําเมืองที่สูงตระหงานถึง 91 เมตร เปนจุดเดนของเสนขอบฟา ที่

ดานลางนั้น เปน Cloth Hall ทีม
่ ม
ี าตั้งแตทศวรรษที่ 15 และไดรบ
ั เกียรติเปน

UNESCO World Heritage Site นําทานเดินทางสูก
 รุงบรัสเซลส (Brussels)
เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม(Belgium) สถานทีต
่ งั้ สํานักงานใหญองคการ

คํ่า

ที่พัก

สนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว)
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั GRESHAM BELSON หรือเทียบเทา

วันที่ 5
เชา

บรัสเซลส– ปารีส – หอไอเฟล

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูม
 หานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่ เศส เมืองทีม
่ ี

มนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมาก

ที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหง
หนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น

วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สด
ุ แหงหนึง่ ของโลก
นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตรุ ัสคองคอรด

(Place de la Concorde)ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูก
ตัดสินประหารชีวต
ิ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวัตฝ
ิ รัง่ เศส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

จากนั้นเขา สูถ
 นนสายโรแมนติกชองปเอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาว
จากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถายรูปคูก
 ับประตูชัยนโป

เลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก

เอาสเตอรลท
ิ ซในป1805 โดยเริม
่ สรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.
1836 นําถายรูปเปนทีร่ ะลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)สัญลักษณที่โดดเดนสูง

ตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่ สรางขึ้นในปค.ศ.1889 นําทาน
เดินเที่ยวชมยานมงมารต (Montmartre) ซึ่งเปนยานศิลปนมากวา 200 ปแลว

สัมผัสกับมนตเสนหแ ละกลิ่นอายของวันวานทีศ
่ ิลปะในฝรัง่ เศสรุง เรืองถึงขีดสุด ชมวิว

สวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร (Basilica of Sacre
Coeur) วิหารสีขาวที่เปนสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญสํารวจราน
คํ่า

กาแฟ หรือชมเหลาศิลปนที่วาดรูปอยูใกลๆ

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ที่พก
ั

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั MERCURE ROISSY หรือเทียบเทา

วันที่ 6

ปารีส – พระราชวังแวรซาย – ชอปปงﻤ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางสู เมืองแวรซายนําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซาย

(Versailles Palace) อันยิง่ ใหญ (มีไกดทอ
 งถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้น
ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจต
ิ รอลังการ ทั้ง

จิตรกรรมฝาผนัง รูปปﻤน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึง่ เปนการใชเงินอยางมหาศาล

พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่

ตกแตงอยางวิจต
ิ รบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี,่ หองกระจก (Hall of Mirror)
ที่มค
ี วามยาวถึง 73 เมตร ซึง่ เปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ
นารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่14 แหงฝรั่งเศส อีกทัง้ ยังเปน

หองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจา
หลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินท
ี ี่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษก
กลางวัน
บาย

ของจักรพรรดินโปเลียนที่ยงิ่ ใหญ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

เชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน
เครื่องสําอาง นํ้าหอม นาฬิกาหรือกระเปา จากนั้นพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็ม

ไปดวยนักชอปปง ﻤจากทัว่ ทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอ
รี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจาก
ราน Bucherer รานดังของสวิส ทีม
่ ีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา

มากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex,
คํ่า

ที่พก
ั

Omega, Tag Heuer เปนตน
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั MERCURE ROISSY หรือเทียบเทา

วันที่ 7
เชา

ปารีส – พิพิธภัณฑลูฟร – ลองเรือบาโตมุช

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเขาชม พิพธ
ิ ภัณฑลฟ
ู ร (Louvre Museum) เปนพิพิธภัณฑทม
ี่ ีชื่อเสียงโดง
ดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จด
ั แสดงไปจนถึงความเกาแกและยิ่งใหญของ

สถานทีท
่ ําใหเปนพิพธิ ภัณฑทม
ี่ ค
ี วามสําคัญระดับโลก กอตั้งขึ้นโดยพระเจาฟลป
ิ ที่ 2
กอนที่จะถูกขยายใหเปนพระราชวังหลวง ในปจจุบันพิพิธภัณฑลูฟร (Louvre

Museum) เปนสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณคาไวมากกวา 400,000 ชิ้น
กลางวัน
บาย

แตนํามาจัดแสดงใหชมเพียง 40,000 ชิ้นเทานั้น

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมนํ้าแซนด ที่

ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคาร
ตางๆตลอดสองฝากฝง ﻤแมนาํ้ เปนอีกหนึง่ ประสบการณที่นาประทับใจ นําทานเขาชม
พิพิธภัณฑนํ้าหอม Fragonard พิพธิ ภัณฑทจี่ ัดแสดงประวัติความเปนมาและจัด

แสดงวิธก
ี ารผลิตนํ้าหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิตนํา้ หอมยี่หอ
 Fragonard ยี่หอ

นํ้าหอมอันโดงดัง ทีม
่ ีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ไดชื่อวาเปน

เมืองหลวงของโลกนํา้ หอม โดยพิพิธภัณฑแหงนี้กอ
 ตัง้ ขึ้นมาในป 1983 ตัวอาคารเปน
ที่อยูเดิมของ นโปเลียน โบนาปารตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต

ละหองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุนํ้าหอมตัง้ แตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน

และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นนํ้าหอมใหมีเอกลักษณอันรัญจวนใจ และหาก
ทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร ทานสามารถเลือกซื้อนํ้าหอมจาก
คํ่า

ที่พก
ั

วันที่ 8
เชา

11.30 น.
13.40 น.

โรงงานของ Fragonard ไดโดยตรงตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน
้ เมือง (หอยเอสคาโก)
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั MERCURE ROISSY หรือเทียบเทา

ปารีส – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางสู สนามบินบรัสเซลล เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund)
และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก
 รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 9

05.55 น.

กรุงเทพฯ

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ
ราคาแนะนําเพียง ROMANTIC KEUKENHOF
เบลเยีย
่ ม – เนเธอแลนด – ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

กําหนดการเดินทาง
10 – 18 เม.ย. 63

โดยสายการบินไทย

ผูใหญพก
ั 2-3

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

ทานละ

ทานละ

ทานละ

ทาน

75,900.-

(เสริมเตียง)
75,900.-

(ไมเสริมเตียง)

ไมรวมตั๋ว

พักเดี่ยวเพิม
่

39,930

12,900

75,900.-

ทานละ

ทานละ

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน
เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3.

เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา

4.

หากทานที่ตอ
 งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูต
 างจังหวัด)

5.

6.

ไดทันที

ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน
้

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม

เหมือนกัน ทั้งแบบหมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก,

ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา

เกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด

อัตราคาบริการนี้รวม
1

คาตัว๋ เครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4.

คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

3.
5.

6.
7.

คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม
ไดจากเจาหนาที่)

คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ
1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท

(ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
8.
9.

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

2.

คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครือ
่ งดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด,

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน

กวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจาก

โรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคา ที่สูญหายในระหวางการ
3.
4.
5.
6.
7.

เดินทาง เปนตน

คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวย
ตัวทานเอง

คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรั่งเศส (ประมาณ 3,000 บาท ชําระพรอมเงินมัด

จํา)

คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (18 EURO)
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 EURO)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผา นการอนุมต
ั ิวีซา หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.

2.

การพิจารณาวีซา เปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียม

เอกสารที่ดแี ละถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

กรณีทา นใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทาง
กับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษท
ั ฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการ

ขอวีซา ของทาน ซึง่ บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซา ทีค
่ อนขางนานและ
อาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัตวิ ีซาได

3.

สําหรับผูเดินทางที่ศก
ึ ษาหรือทํางานอยูตา งประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอ

4.

หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม
่ เดินทางออกนอก

วีซาดวยตนเองในประเทศทีต
่ นพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น

ประเทศ หากนับแลวตํา่ กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษท
ั

ดวย เนื่องจากประวัตก
ิ ารเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ ในการยื่น

คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซา ไม
5.

ตํ่ากวา 3 หนา

ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครือ
่ งบินแลว หากทาน

ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัด
จําตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีคา ใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสาย

2.

3.

การบินและชวงเวลาเดินทาง

หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจา ยตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมี
คุณสมบัตต
ิ รงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มรี างกายแข็งแรง

และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถ

เปดประตูฉก
ุ เฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูก
 ับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง

คืนคาใชจา ยทัง้ หมด

2.

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจา ย ทานละ

3.

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจา ย ทานละ

4.

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ

10,000 บาท

20,000 บาท

คาใชจา ยทัง้ หมด

5.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง

และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษท
ั ฯกําหนดไว (30ทาน

ขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษท
ั และผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ

6.

ทาน

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะ
ตอไปแตทั้งนีท
้ านจะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ

คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซา ตามที่ สถานทูตฯ เรียก
7.

เก็บ

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั วิ ีซาจากทางสถานทูต (วีซา ไมผาน) และ

ทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษท
ั ฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่

เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือคา
ตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน

8.

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวน

9.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหาม

สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทงั้ หมด

ของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมตด
ิ กันและบาง

โรงแรม อาจจะไมมห
ี องพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบ
ั 1
2.

เตียงพับเสริม

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมต
ิ ํ่า

3.

4.

กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองทีม
่ ขี นาดกะทัดรัตและไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส)

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 7-10 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด
และสําเนา 1 ชุด

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ

ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ

นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะ
การยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บาง

สถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือ
พาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ

***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไม
เกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส
รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด***
ตัวอยางรูป

3. หลักฐานการทํางาน
-

เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน

-

กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชา

-

เปนพนักงาน

อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

ที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน
ลา

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน, วัน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

-

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

4. หลักฐานการเงิน
-

กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ

ฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือน
ที่ยื่นวีซา

-

กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3

-

**Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว

-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวครึ่งกระดาษ

เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)

และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา

A4 ไมสามารถใชยน
ื่ ได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีกระแสรายวัน
พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**

5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน
บัตรประชาชน

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป)

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ

หนาพาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา

พาสปอรตบิดามาดวย
-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพิ่มเติม

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากทางเราจะใชขอมูลนี้ในการจองคิวนัด

หมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ทานสงตามมาที่หลังจะตองตรง
กับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทานั้น)

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………

7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………..

8. เพศ

9. สถานภาพ

ชาย

โสด

หญิง

หยา

แตงงาน (จดทะเบียน)
แยกกันอยู

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….

หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..…
11. ที่อยูป
 จจุบันของผูขอวีซา

………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 …………..……………

E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................

หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได..................................................................

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)
.......................................................................................................

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของ
สถาบันศึกษา

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……….……
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย

เคยได ใชไดตั้งแตวันที่.......................ถึงวันที่............................

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซา เชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

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

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

เช็คเดินทาง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)

กรุณาระบุชื่อ .................................................... สิ่งที่

…………………………………………………..…
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจัดหาให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

คาใชจายทัง้ หมดระหวางพํานักมีผูออกให

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

