รหัสทัวร B2B2000081
ทัวรฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอรแลนด 7 วัน 4 คืน (EK)
ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ลองเรือบาโตมุช – ชอปปﻤง – พระราชวังแวรซาย – บรัสเซลส
OUTLET – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอรคูเซน– หมูบานกีธูรน - เทศกาลดอกไม
KEUKENHOF - อูเทรคต - อัมสเตอรดม
ั – ลองเรือหลังคากระจก – หมูบ
 า นกังหันซานสคันส

อัมสเตอร์ดัมครองเมือง 2020 & TULIP FESTIVAL
ฝรังเศส เบลเยียม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 63

หอไอเฟล | พระราชวังแวร์ซาย | ล่องเรือบาโตมุช | จัตรุ สั กรองด์ปลาซ

กีธูรน์ | โคโลญ | เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOP | ล่องเรือหลังคากระจก
ราคาแนะนําเพียง

45,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที 1. กรุงเทพฯ
วันที 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปปิ ง
วันที 3. ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – บรัสเซลส์
วันที 4. บรัสเซลส์ – OUTLET – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอร์คเู ซน
วันที 5. เลเวอร์คเู ซน – หมู่บา้ นกีธูรน์ - เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (ระหว่างวันที 21 มี.ค.-10 พ.ค. 63 ) - อูเทรคต์
วันที 6. อูเทรคต์ - อัมสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บา้ นกังหันซานสคันส์ – สนามบิน
วันที 7. ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

วันที 1 กรุ งเทพฯ
17.30 น.
20.35 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการ
บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 373
คณะเดินทางวันที 10 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น.

วันที 2 กรุ งเทพฯ – ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปปิ ง
00.50 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปลียนเครือง

03.20 น.

ออกเดินทางต่อสูก่ รุงปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบิน EK 71

08.00 น.

คณะเดินทางวันที 10 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 04.05 น. และถึงปารีส เวลา 09.25 น.
ถึง สนามบิ น ถึ งท่ าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรังเศส นําท่ านผ่ านพิ ธี ต รวจคนเข้าเมื อ งและ
ศุลกากร (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง) นําท่านเดินทางเข้าสู่ม หานครปารีส (Paris) เมือง
หลวงของประเทศฝรังเศส เมืองทีมีมนต์เสน่หอ์ ันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนักท่องเทียวอยาก
มาเยือนมากทีสุด ปั จจุบันกรุ งปารีสเป็ นหนึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒ นธรรมทีลําสมัยแห่งหนึง
ของโลก ทีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สือ แฟชัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุ ง
ปารีส เป็ นหนึ งในเมื อ งที สําคัญ ที สุดแห่ งหนึ งของโลกนําท่ านผ่ านลานประวัติศ าสตร์จั ตุ รัส คองคอร์ด
(Place de la Concorde) ทีพระเจ้าหลุยส์ที

และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสิ นประหารชี วิตโดยกิ

โยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรังเศส แล้วผ่านเข้าสูถ่ นนสายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึงทอดยาว
จากจั ตุ รัส คองคอร์ด ตรงสู่ ป ระตู ชั ย นโปเลี ย น นํา ชมและถ่ า ยรู ป คู่ กั บ ประตู ชั ย นโปเลี ย น (Arc de
Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริมสร้างขึน
ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วจากนันนําถ่ายรู ปเป็ นทีระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour
Eiffel) สัญลักษณ์ทีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึงสร้างขึนในปี ค.ศ.1889 ที
บริเวณจัตรุ สั ทรอคคาเดโร่

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่นาแซนด์
ํ
ทีไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส
ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิ ค ของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั งแม่ นาํ เป็ น อีกหนึ ง
ประสบการณ์ทีน่าประทับใจ จากนันเชิญเลือกซือสินค้าแฟชันราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Paris Look
Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครืองสําอาง นําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า จากนันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศ
ทีเต็มไปด้วยนักช้อปปิ งจากทัวทุกมุม โลกในห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ ใจกลางกรุ งปารีส ทีแกลเลอรี ลาฟา
แยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส
ทีมีสาขาเปิ ดอยู่ใจกลางกรุ งปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ยีห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น

คํา
ทีพัก

อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย
เข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรม BEST WESTERN PLUZ PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที 3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – บรัสเซลส์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซาย เพือนําเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versaille Palace) อัน
ยิงใหญ่ (มีไกด์ทอ้ งถินบรรยายในพระราชวัง) ทีสร้างขึนตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที 14 ภายใน
ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทังจิตรกรรมฝาผนัง รู ปปั น รู ปแกะสลักและเครืองเรือน ซึงเป็ นการใช้เงินอย่าง
มหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง,ท้องพระโรงทีตกแต่งอย่าง

วิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ทีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึงเป็ นห้อง
ทีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที 14
แห่งฝรังเศส อีกทังยังเป็ นห้องทีใช้สาํ หรับจัดงานเลียงและเต้นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระ
เจ้าหลุยส์ที 16 ชมห้องบรรทมพระราชินีทีตกแต่งอย่างงดงาม ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป
เลียนทียิงใหญ่

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่กรุ งบรั สเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานทีตังสํานักงานใหญ่
องค์การสนธิ สัญ ญาป้องกันแอตแลนติกเหนื อ หรือนาโต้ จากนันนําท่านชมและถ่ายรู ปเป็ นทีระลึกกับ
อนุสรณ์อะโตเมียม(Atomium) ซึงเป็ นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมือปี ค.ศ.1958
ถูกสร้างขึนโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้าน
เท่า จากนันเข้าสูจ่ ตั รุ สั กลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place) ทีมีชือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยทีสุด
แห่งหนึงในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารทีสวยงามโดยรอบจัตุรสั นําชมและถ่ายรู ปกับเมเนเก้น
พีส (Manneken pis) ซึงเป็ นประติม ากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ผูส้ ร้าง
ประวัติศาสตร์แ ละตํานานพื นเมื องของชาวเบลเยียมซึงมี การเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เช่ น มี
เด็กชายชือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปั สสาวะรดเพือดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้
ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี เพือระลึกถึงความกล้าหาญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรม HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที 4 บรัสเซลส์ – OUTLET – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอร์คูเซน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
เอาท์เลทขนาดใหญ่ ทีเป็ นแหล่งช๊อปปิ งของคนเนเธอร์แลนด์, เยอรมัน และ เบลเยียม ทีนิยมมาเลือกซือ
สินค้าราคาย่อมเยานานาชนิด อิสระให้ ท่านได้เลือกซือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิเช่น GUCCI, PRADA,
BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX, GEOX, GUESS,
LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืนๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่ านเดิ น ทางสู่เมื อ งโคโลญ (Cologne) เมื อ งสําคัญ ริม แม่ น ําไรน์ และเป็ น เมื อ งใหญ่ อัน ดับ ของ
ประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทังยังเป็ นแหล่งผลิตนําหอมออดิโคโลญ
อันลื อชือ เทียวชมตัวเมืองโคโลญ เมื องเก่าสมัยโรมันเรืองอํานาจ นําท่านถ่ายรู ปคู่กับมหาวิห าร
โคโลญ (Cologne Cathedral) ซึงเริมก่อสร้างมาตังแต่ปี
แต่มีเหตุทาํ ให้ตอ้ งหยุดพักการก่อสร้างไป
บ้างส่งผลให้ตอ้ งใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปี จึงเสร็จสมบูรณ์ ทังนีจึงแล้วเสร็จในปี
มหาวิหารโคโลญ
เป็ นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็ นวิหารทีใหญ่และสูงทีสุดในโลกในสมัยนัน ลักษณะ
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค เป็ นหอคอยแฝดสูงถึง
เมตร กว้าง เมตร ยาว
เมตร จุดประสงค์เพือ
อุทศิ ให้นกั บุญปี เตอร์และพระแม่มารี

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง(ขาหมูเยอรมัน ,Pork Knuckle)
เข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรม BEST WESTERN LEOSO LEVERKUSEN หรือเทียบเท่า

เลเวอร์ คู เ ซน – หมู่ บ้ า นกี ธู ร์ น - เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF
วันที 5
(ระหว่างวันที 21 มี.ค.-10 พ.ค. 63 ) - อูเทรคต์
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเยียมชมหมู่บ้านกีธูรน์ (Giethoorn Village) เมืองทีได้รบั ฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมือง
เล็ ก ๆที มี ผู้ค นอาศัย อยู่ ป ระมาณ ,
คน เป็ น หมู่บ้า นที ปราศจากถนนหมู่ บ้านที เต็ ม ไปด้ว ยคลอง
ทะเลสาบ จึงทําให้ปราศจากมลพิษ ผูค้ นในหมู่บา้ นจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็ นพาหนะโดยลัดเลาะคลอง
ทีมีความยาวประมาณ . กิโลเมตร
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ ทีสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ระหว่างวันที 21 มีนาคม – 10
พฤษภาคม 2563 บนพืนทีกว่า 200 ไร่ เชิญ อิสระตามอัธยาศัยกับการชืน ชมความสวยงามของดอกไม้
นานาพันธุห์ ลากสีที ท่านจะชืนชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนั
และไม้ดอกนานาพันธุ์ทีบานสะพรังอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี เป็ นต้น
จ า ก นั น นํ า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่ เมื อ ง อู เท ร ค ต์ (Utrecht) เพื อ ให้ ท่ า น ได้ พั ก ผ่ อ น ใน คํ า คื น นี

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ทพั
ี ก VAN DER VALK BREUKELEN หรือเทียบเท่า

วันที
เช้า

กลางวัน
บ่าย

17.00 น.
22.00 น.

อู เทรคต์ - อั ม สเตอร์ดั ม – ล่ อ งเรื อ หลั ง คากระจก – หมู่ บ้ า นกั ง หั น
ซานสคันส์ – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดมั โดยการล่องเรือหลังคากระจก (Lovers Canal Cruises) ลัดเลียวเข้าตามลํา
คลอง สัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ รวมทังสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตังแต่สมัยศตวรรษที
และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ จากนันนําเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไน
เพชรทีมีชือเสียงท่านจะได้สมั ผัสและเรียนรู พ้ ืนฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรู ปแบบต่างๆ พร้อม
กันนันยังได้มีโอกาสเลือกซือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอืน อย่างนาฬิกา
ยี ห้ อ ดั ง ม ากมาย อาทิ เช่ น Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, Omega, Tissot,
Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟชันอย่าง Gucci, Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ
นําท่านสู่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองให้เวลาท่านเดินเล่นอิสระย่าน Red
light district ใจกลางกรุงอัมเตอร์ดมั ย่านการค้าเพศพาณิชทีถูกกฎหมาย อยู่กลางเมืองอัมเตอร์ดมั
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ห มู่ บ้ านกั งหัน ซานสคั นส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านที มี การอนุรกั ษ์ กังหัน ลม และ
บ้านเรือนดังเดิมของฮอลแลนด์ ซึงปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวดัชต์
ทีใช้กงั หันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตังแต่ศตวรรษที - โดยทําหน้าทีผลิตนํามันจากดอก
มัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนีภายในหมู่บา้ นแห่งนียังมียงั มีโรงสาทิตวิธีการทําชีส ทําขนม ทํารองเท้า
ไม้ ทีน่าสนใจ
ถึงเวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติสคิปโพ อัมสเตอร์ดัม ให้ท่านมีเวลาทําคืนภาษี
(Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK150
คณะเดินทางวันที 25 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.50 น. และถึงดูไบ เวลา 06.30 น.

วันที

ดูไบ – กรุ งเทพ ฯ

07.45 น.
09.30 น.

ถึงสนามบินดูไบ เพือรอเปลียนเครือง
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 372
คณะเดินทางวันที 25 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

18.40 น.

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

ราคาแนะนําเพียง
อัมสเตอร์ดัมครองเมือง 2020 & TULIP FESTIVAL 7 วัน 4 คืน
ฝรังเศส เบลเยียม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
- ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตัว
ท่านละ

พักเดียวเพิม
ท่านละ

25,100.18 – 24 มี.ค. 63
45,900.45,900.45,900.25,100.25 – 31 มี.ค. 63
47,900.47,900.47,900.10 – 16 เม.ย. 63
55,900.55,900.55,900.29,100.01 – 07 พ.ค. 63
49,900.49,900.49,900.27,100.03 – 09 พ.ค. 63
49,900.49,900.49,900.27,100.***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล***

เงือนไขการให้บริการ

1.
2.

3.
4.

5.

6.

6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.-

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีนังจะยืนยันเมือได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านัน
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมือได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั
นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั

อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจํานวน
วัน และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( ดาว – ดาว)
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ , , บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ , บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **
เบียประกันเริมต้น
บาท [ระยะเวลา - วัน]
เบียประกันเริมต้น
บาท [ระยะเวลา - วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุตังแต่แรกเกิด ถึง ปี **
[รักษาพยาบาล ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ . ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7%

อัตราค่าบริการนีไม่รวม

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านําหนักเกินจากทางสาย
การบินกําหนดเกินกว่า ก.ก.และมากกว่า ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีคา่ ทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศฝรังเศส (ผูย้ ืนวีซา่ ต้องชําระเงินตรงกับศูนย์ยืนวีซ่าในวันยืน เป็ นจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ทอ้ งถิน (14 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร)

เงือนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจริง
ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยืนวีซ่าและการยืนวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน
2. กรณี ท่านใดต้องใช้พ าสปอร์ตเดิน ทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
3. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีตนพํานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน โดยนับวันเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน
คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนืองจากประวัติการเดินทาง
ของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตากว่
ํ า3
หน้า
5. ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สาํ รองทีนังพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ , – , บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ - เดือนเป็ นอย่างน้อย
นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ จะนั
ี งต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ทีมี ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือ ผู้อืนได้อ ย่างรวดเร็วในกรณี ทีเครืองบิน มีปั ญ หา เช่ น สามารถเปิ ด ประตูฉุก เฉิ นได้ (นําหนัก
ประมาณ กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
แจ้งยกเลิกภายใน - วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
แจ้งยกเลิกภายใน - วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที บริษัทฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียนวี
ื ซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณี ออกตัว
เครืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
ั
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
1.

2.
3.
4.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ ท่าน/ เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพัก
แบบ ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น เตียงใหญ่กับ เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตาํ
กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ
ปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํา ซึง
ขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (ฝรงเศส)
เอกสารประกอบการขอวีซา
ั
่ น ับจากว ันยืนประมาณ 7-10 ว ันทําการ
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศูนย์ยนวี
่ TLS Contact
ยืนวีซา
ื ซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืนวีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ รือย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน้อย หน้า อายุ
การใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชาํ รุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นํามาประกอบการยืนวีซ่าด้วย)
***ในกรณีทีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานั กอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนั กเรียน นักศึกษา
ศึก ษาอยู่ต่ างประเทศ กรุ ณ าแจ้ งเจ้าหน้ าทีของทางบริษั ท ให้ ท ราบทั น ที เพราะการยื นขอวีซ่ าจะมีเงือนไข และ
ข้ อ กํา หนดของทางสถานทู ต ต้ อ งการเพิ มเติ ม และ บางสถานทู ต อาจไม่ ส ามารถยื นขอวีซ่ าในประเทศไทยได้
ข้อกําหนดนีรวมไปถึงผู้เดินทางทีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด . x นิว จํานวน ใบ (พืนหลังขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว ห้าม
สวมแว่นตาหรือเครืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึกและไม่มีรอ่ งรอยชํารุด )

ตัวอย่างรูป

3. หลักฐานการเงิน
- กรณีผ้เู ดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัวไป ย้อนหลัง เดือน ที
ออกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน - วัน แล้ว ค่อยขอ Statement

เพือให้อพั เดทไม่เกิน

วันหรืออยู่ในเดือนทียืนวีซ่า

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สาํ เนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง เดือน(ของผูท้ ออกค่
ี
าใช้จ่าย)
- **Bank Statement จะต้องสะกดชือ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบัญชีครบทุกตัว และจะต้องมีแสดงทังหมดในทุก
ๆ หน้า
- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเป็ นตัวครึงกระดาษ A4 ไม่สามารถใช้ยืนได้ รบกวน
แจ้งธนาคารให้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเต็ม

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสิน**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชือของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค. )
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทํางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที โฉนดทีดิน เป็ นต้น
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน เดือนนับจากวันทีออกเอกสาร ชือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาํ ว่า “TO WHOM
IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน เดือนนับจากวันทีออกเอกสาร ชือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาํ ว่า “TO WHOM
IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
5. เอกสารส่วนตัว
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
ํ า ปี )
- สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุตากว่
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
- ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลียน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บตุ รเดินทางไป

ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต
บิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
***กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า

เอกสารยืนวีซา่ อาจมีการปรับเปลียนและขออัพเดทเพิมเติมได้ทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิมเติม

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืนวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรังเศส

(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริง เนืองจากทางเราจะใช้ขอ้ มูลนีในการจองคิวนัดหมายให้ท่านก่อนและไม่
สามารถแก้ไขได้อีก เพราะฉะนันเอกสารทีท่านส่งตามมาทีหลังจะต้องตรงกับข้อมูลทีท่านกรอกให้มาเท่านัน)
ชือ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..

. สถานทีเกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
. ประเทศทีเกิด……………………………………………………………………………….…………………
. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั …………………………..
. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)

อืนๆ (โปรดระบุ)…………….
. ในกรณีทผูี ส้ มัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุตากว่
ํ า

ปี บริบรู ณ์ ให้ใส่ชือ และทีอยู่ ผูป้ กครอง

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

………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
. ทีอยู่ปัจจุบนั ของ ผู้ขอวีซ่า
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือทีติดต่อได้..................................................................
. อาชีพปัจจุบนั (หากค้าขาย ให้ระบุดว้ ยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสือผ้า ขายอาหาร เป็ นต้น)
.......................................................................................................
. ชือบริษัทหรือร้านค้า และทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ ทีอยู่ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
. วีซา่ เชงเกนทีเคยได้รบั ในระยะเวลา ปี ทผ่ี านมา
ไม่เคย

เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั วนั ที.......................ถึงวันที..........................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวนั ที หากทราบ)..........................................
**กรณีลกู ค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย**

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

มีผอู้ ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชือ ......................................................

สิงทีช่วยในการดํารงชีพ

…………………………………………………..…

เงินสด

สิงทีช่วยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพักทีมีผจู้ ดั หาให้

ชําระค่าทีพักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทังหมดระหว่างพํานักมีผอู้ อกให้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อืนๆ (โปรดระบุ)

อืนๆ (โปรดระบุ)
************************************************

หมายเหตุ การอนุ มั ติวีซ่าเป็ นดุลพิ นิจของทางสถานทูต ทางบริษั ทไม่ มีส่วนเกียวข้องใดๆทังสิน ทั งนี บริษัทเป็ นเพีย ง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน

