อัมสเตอร์ดัมครองเมือง 2020
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

เดินทาง กรกฎาคม 63
หอไอเฟล | พระราชวังแวร์ซาย | ล่องเรือบาโตมุช | จัตรุ สั กรองด์ปลาซ
กีธูรน์ | โคโลญ | ล่องเรือหลังคากระจก |
ราคาแนะนาเพียง

49,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปปิ ้ง
วันที่ 3. ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – บรัสเซลส์
วันที่ 4. บรัสเซลส์ – OUTLET – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอร์คเู ซน
วันที่ 5. เลเวอร์คเู ซน – หมูบ่ า้ นกีธรู น์ - ล่องเรือหลังคากระจก - อัมสเตอร์ดมั
วันที่ 6. อัมสเตอร์ดมั – หมูบ่ า้ นกังหันซานสคันส์ – สนามบิน
วันที่ 7. ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

17.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการ
บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 373
คณะเดินทางวันที่ 10 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น.

20.35 น.

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ – ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปปิ้ ง

00.50 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

03.20 น.

ออกเดินทางต่อสูก่ รุงปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบิน EK 71

08.00 น.

คณะเดินทางวันที่ 10 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 04.05 น. และถึงปารีส เวลา 09.25 น.
ถึง สนามบิ น ถึ ง ท่ าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่ง เศส น าท่ านผ่านพิ ธี ต รวจคนเข้าเมื องและ
ศุลกากร (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นาท่านเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส (Paris) เมือง
หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ นักท่องเที่ ยวอยาก
มาเยือนมากที่สดุ ปั จจุบันกรุ งปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมที่ ลา้ สมัยแห่งหนึ่ง
ของโลก ที่ ทรงด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึกษา บันเทิ ง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุ ง
ปารีส เป็ น หนึ่ ง ในเมื องที่ ส าคัญ ที่ สดุ แห่ ง หนึ่ งของโลกน าท่ านผ่านลานประวัติ ศาสตร์จั ตุ รัส คองคอร์ด
(Place de la Concorde) ที่ พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีองั ตัวเนต ถูกตัดสินประหารชี วิตโดยกิ
โยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสูถ่ นนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาว
จากจัต ุรัส คองคอร์ด ตรงสู่ป ระตูชัย นโปเลี ย น น าชมและถ่ า ยรู ป คู่กับ ประตู ชั ย นโปเลี ย น (Arc de
Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึน้
ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วจากนั้นนาถ่ายรู ปเป็ นที่ ระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour
Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคูน่ ครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 ที่
บริเวณจัตรุ สั ทรอคคาเดโร่
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กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านล่ องเรือบาโตมุ ช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่นา้ แซนด์ ที่ ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส
ชมความสวยงามของสถาปั ต ยกรรมอัน คลาสสิ ค ของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่ งแม่น ้า เป็ นอี ก หนึ่ ง
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จากนัน้ เชิญเลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Paris Look
Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสาอาง นา้ หอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า จากนัน้ พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศ
ที่ เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ ้ ง จากทั่วทุก มุมโลกในห้างสรรพสิน ค้าใหญ่ ใจกลางกรุ งปารีส ที่ แกลเลอรี่ ลาฟา
แยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส
ที่มีสาขาเปิ ดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ยี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น

คา่
่ ัก
ทีพ

วันที่ 3
เช้า
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อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม BEST WESTERN PLUZ PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – บรัสเซลส์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแวร์ซาย เพื่อนาเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versaille Palace) อัน
ยิ่งใหญ่ (มีไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายใน
ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้ จิตรกรรมฝาผนัง รู ปปั้ น รู ปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็ นการใช้เงิ นอย่าง
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มหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง ,ท้องพระโรงที่ ตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็ นห้อง
ที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ ยังเป็ นห้องที่ใช้สาหรับจัดงานเลีย้ งและเต้นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 16 ชมห้องบรรทมพระราชิ นีที่ตกแต่งอย่างงดงาม ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป
เลียนที่ยิ่งใหญ่

กลางวัน
บ่าย

คา่
่ ัก
ทีพ
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่กรุ งบรั สเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ ยม สถานที่ ตงั้ สานักงานใหญ่
องค์การสนธิ สญ
ั ญาป้ องกัน แอตแลนติ กเหนื อ หรือนาโต้ จากนั้น น าท่ านชมและถ่ ายรู ปเป็ นที่ ระลึก กับ
อนุสรณ์อะโตเมี่ยม(Atomium) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958
ถูกสร้างขึน้ โดยจาลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้าน
เท่า จากนัน้ เข้าสูจ่ ตั รุ สั กลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สดุ
แห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่ สวยงามโดยรอบจัตรุ สั นาชมและถ่ายรู ปกับ เมเนเก้ น
พีส (Manneken pis) ซึ่งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกาลังยื นแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ผูส้ ร้าง
ประวัติศ าสตร์และต านานพื ้นเมื องของชาวเบลเยี่ ย มซึ่ ง มีก ารเล่าขานกัน มาหลากหลายตานาน เช่น มี
เด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกาลังติดไฟ จึงปั สสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้
ชาวเมืองจึงทารูปแกะสลักนี ้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่
่ ัก
ทีพ
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บรัสเซลส์ – OUTLET – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอร์คูเซน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
เอาท์เลทขนาดใหญ่ ที่เป็ นแหล่งช้อปปิ ้ งของคนเนเธอร์แลนด์, เยอรมัน และ เบลเยี่ ยม ที่ นิยมมาเลือกซื อ้
สินค้าราคาย่อมเยานานาชนิด อิสระให้ ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิ เช่น GUCCI, PRADA,
BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX, GEOX, GUESS,
LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่ านเดิ นทางสู่เ มื องโคโลญ (Cologne) เมื องส าคัญ ริม แม่น ้าไรน์ และเป็ น เมืองใหญ่ อันดับ 4 ของ
ประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ ยังเป็ นแหล่งผลิตนา้ หอมออดิโคโลญ
4711 อัน ลือชื่ อ เที่ ยวชมตัวเมื องโคโลญ เมืองเก่าสมัย โรมันเรืองอานาจ น าท่านถ่ายรู ป คู่กับ มหาวิหาร
โคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตัง้ แต่ปี 1248 แต่มีเหตุทาให้ตอ้ งหยุดพักการก่อสร้างไป
บ้างส่งผลให้ตอ้ งใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปี จึงเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี จ้ ึงแล้วเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญ
เป็ นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็ นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในโลกในสมัยนั้น ลักษณะ
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค เป็ นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์เพื่ อ
อุทิศให้นกั บุญปี เตอร์และพระแม่มารี

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง(ขาหมูเยอรมัน ,Pork Knuckle)
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม BEST WESTERN LEOSO LEVERKUSEN หรือเทียบเท่า
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วันที่ 5

เลเวอร์คูเซน – หมู่บ้านกีธูรน
์ – ล่องเรือหลังคากระจก – อัมสเตอร์ดัม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านกีธูรน
์ (Giethoorn Village) เมืองที่ได้รบั ฉายาว่า “เวนิ สแห่งเนเธอร์แลนด์” เมือง
เล็ก ๆที่ มี ผคู้ นอาศัย อยู่ป ระมาณ 2,600 คน เป็ นหมู่บ ้านที่ ป ราศจากถนนหมู่บ ้านที่ เ ต็ม ไปด้วยคลอง
ทะเลสาบ จึงทาให้ปราศจากมลพิษ ผูค้ นในหมูบ่ า้ นจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็ นพาหนะโดยลัดเลาะคลอง
ที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดมั โดยการล่องเรือหลังคากระจก (Lovers Canal Cruises) ลัดเลีย้ วเข้าตามลา
คลอง สัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ รวมทัง้ สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17
และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก VAN DER VALK หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คา่
่ ัก
ทีพ

วันที่ 6
เช้า

กลางวัน
บ่าย

17.00 น.
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อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันซานสคันส์ – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรทีม่ ีชื่อเสียงท่านจะได้สมั ผัสและเรียนรูพ้ ืน้ ฐานในการดูและการ
เจียระไนเพชรในรู ปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื อ้ เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่าน
สามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ หอ้ ดังมากมาย อาทิ เช่น Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC,
Piaget, Longines, Omega, Tissot, Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง Gucci,
Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ
นาท่านสูบ่ ริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองให้เวลาท่านเดินเล่นอิสระย่าน Red
light district ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดมั ย่านการค้าเพศพาณิชที่ถกู กฎหมาย อยู่กลางเมืองอัมสเตอร์ดมั
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่หมู่ บ้านกั งหันซานสคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บา้ นที่ มีการอนุรกั ษ์กังหันลม และ
บ้านเรือนดัง้ เดิมของฮอลแลนด์ ซึ่งปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวดัชต์
ที่ใช้กงั หันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทาหน้าที่ ผลิตนา้ มันจากดอก
มัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนีภ้ ายในหมูบ่ า้ นแห่งนีย้ งั มียงั มีโรงสาทิตวิธีการทาชีส ทาขนม ทารองเท้า
ไม้ ที่น่าสนใจ
ถึงเวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติสคิปโพ อัมสเตอร์ดัม ให้ท่านมีเวลาทาคืนภาษี
(Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
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22.00 น.

ออกเดินทางกลับสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK150
คณะเดินทางวันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.50 น. และถึงดูไบ เวลา 06.30 น.

วันที่ 7

ดูไบ – กรุ งเทพ ฯ

07.45 น.
09.30 น.

ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372
คณะเดินทางวันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

18.40 น.

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

ราคาแนะนาเพียง
อัมสเตอร์ดัมครองเมือง 2020 7 วัน 4 คืน
ฝรั่งเศส เบลเยีย่ ม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

09 – 15 ก.ค. 63
49,900.49,900.49,900.28,100.6,900.***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล***

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

7

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจั งหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
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5.

6.

การยื่ นวี ซ่า ในแต่ละสถานทูต มีก ารเตรียมเอกสาร และมี ขั้น ตอนการยื่ นวี ซ่ าไม่เ หมื อนกัน ทั้ง แบบหมู่คณะและยื่ น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่ สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่ า 4-5 ชั่วโมงติดต่ อกัน ท่านและครอบครัวต้อ งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี ้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้อง
ไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
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ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
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6.
7.

ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น (14 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
่ วีซ่าและการยืน
่ วีซ่า
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึน้
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัท
ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและ
อาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศกึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานัก
หรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กั บทางบริษัท
ด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือ
เดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดิ นทางนั้นๆ
และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ่ังบนเครื่องบิน
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.
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ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่ี
นั่ง Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
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
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทาง
้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษั ทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่ นวีซ่ าแล้ วไม่ ได้รั บการอนุ มัติวี ซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่า ไม่ผ่ าน) และท่า นได้ชาระค่า ทัวร์หรือ มัดจ า
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน
หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ กั
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อ งเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มี
อ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรง
่ ั เศส)
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 7-10 ว ันทาการ
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า TLS Contact
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในระหว่างยืน
่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ
การใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
***ในกรณีที่ ถือพาสปอร์ต สั ญชาติไทย แต่พานั ก อยู่ต่ างประเทศ, ท างานอยู่ ต่างประเทศ หรือนั กเรี ยน นั กศึ กษา
ศึ ก ษาอยู่ ต่ า งประเทศ กรุ ณ าแจ้ง เจ้า หน้ า ที่ ข องทางบริ ษั ท ให้ ท ราบทั น ที เพราะการยื่ น ขอวี ซ่ า จะมี เ งื่อ นไข และ
ข้ อ ก าหนดของทางสถานทู ต ต้ อ งการเพิ่ ม เติ ม และ บางสถานทู ต อาจไม่ ส ามารถยื่ น ขอวี ซ่ า ในประเทศไทยได้
ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางที่ถอื พาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
2. รู ปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน้ หลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้าม
สวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึกและไม่มีรอ่ งรอยชารุด )

ตัวอย่างรู ป

3. หลักฐานการเงิน
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จา่ ยเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย้อนหลัง 3 เดือน ที่
ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement
เพื่อให้อพ
ั เดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ย่นื วีซ่า
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-

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง ใช้สาเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน(ของผูท้ ่ีออกค่าใช้จ่าย)

-

**Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และจะต้องมีแสดงทั้งหมดในทุก
ๆ หน้า

-

***Bank Statement ของธนาคารกรุ งเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบที่เป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4 ไม่สามารถใช้ย่นื ได้ รบกวน
แจ้งธนาคารให้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4. หลักฐานการทางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่อื ของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
-

กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ้ จงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็ นต้น
เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ -สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่นื )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ -สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่นื )
5. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต
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-

บิดาและมารดา
กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
***กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส
(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริง เนื่องจากทางเราจะใช้ข้อมูลนี ้ในการจองคิวนัดหมายให้ท่านก่อนและไม่
สามารถแก้ไขได้อีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ท่านส่งตามมาที่หลังจะต้องตรงกับข้อมูลที่ท่านกรอกให้มาเท่านั้น )
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั …………………………..
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)

อื่นๆ (โปรดระบุ) …………….
10. ในกรณีท่ีผสู้ มัครขอวีซ่า เป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให้ใส่ช่อื และที่อยู่ ผูป้ กครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
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11. ที่อยู่ปัจจุบนั ของ ผู้ขอวีซ่า
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้..................................................................
12. อาชีพปั จจุบนั (หากค้าขาย ให้ระบุดว้ ยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสือ้ ผ้า ขายอาหาร เป็ นต้น)
.......................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุ ณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา
ไม่เคย

เคยได้ ใช้ได้ตงั้ แต่วนั ที่.......................ถึงวันที่..........................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)..........................................
**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย**

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

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

สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ
เงินสด
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เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พกั ที่มีผจู้ ัดหาให้

ชาระค่าที่พกั ล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพานักมีผอู้ อกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************

้ ทั้ง นี ้บ ริ ษั ท เป็ นเพี ย ง
หมายเหตุ การอนุ มั ติ วี ซ่า เป็ นดุล พิ นิ จ ของทางสถานทู ต ทางบริ ษั ท ไม่ มีส่ ว นเกี่ย วข้ อ งใดๆทั้ง สิน
ตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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