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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  
วนัท่ี 2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– โคโลญ 
วนัท่ี 3. โคโลญ – รอตเตอรด์มั – เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ (คณะเดินทางระหวา่งวนัท่ี 12 พ.ค. – 18 พ.ค. 63  
            เทศกาลดอกไมปิ้ดแลว้ น าท่านเดินทางไปกรุงเฮกแทน) – อมัสเตอรด์มั 
วนัท่ี 4. อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกีธรูน์ – อมัสเตอรด์มั 
วนัท่ี 5. อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – บรสัเซลส ์
วนัท่ี 6. บรสัเซลส ์– สนามบิน 
วนัท่ี 7 กรุงเทพฯ 

 

BEAUTIFUL TULIP  AND GIETHOORN VILLAGE 
เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม 7 วัน 4 คืน 

 

 
ราคาแนะน าเพยีง 45,900.- 

เดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 2563 
แฟรงกเ์ฟิรต์ | โคโลญ | รอตเตอรด์มั | เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ | หมูบ่า้นกีธรูน์ | บรสัเซลส ์
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

  
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 

วันที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตุรัสโรเมอร ์– โคโลญ 
06.15 น. ถงึสนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น  าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร น  าท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์ี่ส  าคัญของ
เยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ที่ส  าคญัของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ่งถือ
ไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล  าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลที่ 5 และน าเที่ยวชม
จตัุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรสัที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือ
ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรุสัโรเมอร ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส  าคัญริมแม่น  า้ไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี 

ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อันเลื่องชื่อ น  าเที่ยวชมตัว
เมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรอืงอ  านาจน าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสรา้งมา
ตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตทุ  าใหต้อ้งหยดุพกัการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่า 600 ปี จึงแลว้เสร็จสมบูรณ ์ทั้งนี ้
แลว้เสรจ็ในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ นบัเป็นวิหารที่ใหญ่และสงูที่สดุในโลก
ในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสงูถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์
เพื่ออทุิศใหน้กับญุปีเตอรแ์ละพระแม่มาร ี

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก 

 
เดินทางเขา้สูท่ี่พกั LEONADO HOTEL KOLN หรอืเทียบเท่า   
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วันที ่3 
โคโลญ – รอตเตอรด์ัม – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ (คณะเดนิทาง
วันที ่12 พ.ค. – 18 พ.ค. 63  เน่ืองจากเทศกาลดอกไม้ปิดแล้ว ขอน า
ท่านเดนิทางไปกรุงเฮกแทน) – อัมสเตอรด์ัม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูร่อตเตอรด์ัม (Rotterdam) เมืองท่าหลกั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตั้งอยู่ริม

ฝ่ังแม่น  า้มาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007 เมืองนีไ้ดร้บัการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบัน
เมืองรอตเตอรด์ัมเป็นศูนยก์ลางการคา้โลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ท  าใหท้ี่นี่มีระบบการขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการ
ขนสง่ระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใตดิ้น รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตอ้งสะอาดและตรงเวลา น  าท่าน
ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคกคู์มูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลกูเต๋า 39 หลงั ซึ่งไดร้บั
รางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลงังาน โดยสถาปนิกนามว่า Piet Bloem  แวะถ่ายรูป ศาลาว่าการประจ า
เมืองรอตเทอรด์าม (City Hall of Rotterdam) หนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ของเมือง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย ***คณะเดินทางระหว่างวันท่ี 12 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 จะปรับโปรแกรมเป็น น าท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ท่ี

สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof)  มีพืน้ท่ีกว่า 200 ไร่ ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยช่ืนชมและเพลิดเพลินกับความ
สวยงามของหมู่มวลของดอกทิวลิปหลากหลายสีสันและดอกไม้นานาพันธุท่ี์บานสะพร่ังอยู่ในสวนสวยและเรือน
กระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จเิรเนียม ลิลลี่ เป็นต้น*** 
***งานเทศกาลดอกไม้ท่ีเนเธอรแ์ลนด ์มีตัง้แต่วันท่ี 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563*** 
 น าท่านเดินทางสู่กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของเนเธอรแ์ลนด ์รองจากกรุงอัมสเตอรด์ัมและรอตเตอร์
ดมั ปัจจบุนักรุงเฮก เป็นที่ตัง้ของรฐับาลดตัช ์อาคารรฐัสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรฐั รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระ
ราชินีแห่งเนเธอรแ์ลนดอ์ีกดว้ย น  าท่านผ่านชมอาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (Binnenhof) ที่กษัตรยิใ์นอดีตใชเ้ป็นที่ว่าราชการ
กับข้าราชส  านัก ภายในเป็นลานกวา้งลอ้มรอบดว้ยอาคาร ตรงกลางมีน  ้าพุสีทองสวยงาม ซึ่งเป็นที่ประชุมของอัศวินใน
สมยัก่อน จากนัน้น  าท่านถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) เป็นที่เก็บรกัษากฎหมาย
ระหว่างประเทศ (Seat of International law) ที่ตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการ
ถาวร และเนติบณัฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมุดอนัล  า้ค่า 
จากนัน้น  าท่านเดินทางสูก่รุงอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ เมืองแห่งแสงสี และอิสระ เสรีภาพ 
ของนกัท่องเที่ยวจากทั่วโลก น  าท่านผ่านชมเมืองที่มากมายไปดว้ยพิพิธภัณฑร์ะดบัโลกต่างๆ มากมาย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE AMSTERDAM WEST หรอืเทียบเท่า   
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วันที ่4 อัมสเตอรด์ัม – หมู่บ้านกีธูรน์ - อัมสเตอรด์ัม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมหมู่บ้านกีธูรน์ (Giethoorn Village) เมืองที่ไดร้บัฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด”์ เมืองเล็กๆ ที่มีผูค้นอาศัย
อยู่ประมาณ 2,600 คน เป็นหมู่บ้านที่ปราศจากถนนแต่เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงท  าให้ปราศจากมลพิษ ผูค้นใน
หมู่บา้นจะเดินทางโดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นน  าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอัมเตอรด์ัมเพื่อเที่ยวชมและเลือกซือ้สินคา้ที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) 

ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อร  าลกึถึงทหารที่ เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่
หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่จกัรพรรดินโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรอืงอ  านาจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE AMSTERDAM WEST หรอืเทียบเท่า  
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วันที ่5 อัมสเตอรด์ัม – ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลส ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชมเมืองอัมสเตอรด์ัม(Amsterdam) โดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล  าคลอง สมัผัสชีวิตความ
เป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเก่าแก่อนังดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอันสวยงาม
อย่างมีเอกลกัษณ ์น าเขา้ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะไดส้มัผัสและเรียนรูพ้ืน้ฐานในการดูและการ
เจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนั้นยังไดม้ีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชม
สินค้าอื่น อย่างนาฬิกาย่ีห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, 
OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, 
CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม(Belgium) สถานที่ตั้งส  านักงานใหญ่องคก์าร

สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นน  าท่านถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเม่ียม (Atomium) เป็น
สถาปัตยกรรมลกูเหลก็ทรงกลม ชึ่งเป็นสญัลกัษณรู์ปโครงสรา้งอะตอมที่ขยายใหญ่หลายลา้นเท่าและสรา้งขึน้เป็นหอแสดง
นิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 ซึ่งตอนนีไ้ดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์ใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมที่ควรมาเยือนอย่าง
มาก  จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่จัตุรสักลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ลาซ (Grand Place)  เป็นลานกวา้งลอ้มรอบทั้งสี่ดา้นดว้ย
ตกึโบราณ ตกึสว่นใหญ่ลว้นมีลวดลายปนูวิจิตรแตม้ทอง เป็นอาคารสไตลบ์ารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์
ประจ าเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่าง เป็นตน้  จากนั้นถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken Pis) ซึ่งเป็นประติมากรรม
รูปเด็กชายยืนฉ่ี ซึ่งจะเป็นจดุเด่นในย่านจตัรุสักรองดป์ลาซที่ซึ่งมีผูค้นเขา้มาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าใหส้รา้งความสนใจ
ใหก้บันกัท่องเที่ยวจ านวนไม่นอ้ยเป็นประติมากรรมที่มีมาตัง้แต่ปี 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูร ี
ใหท้่านเดินเลน่อิสระชมเมืองหรอืเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมืองตามอัธยาศัย รวมทั้งเลือกซือ้ ชิม ช็อกโกแลต ซึ่งประเทศเบลเยียม
ยงัเป็นที่ยอมรบัไปทั่วโลกว่ามีช็อกโกแลตรสชาติเขม้ เป็นสวรรคข์องคนรกัช็อกโกแลต 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยอบไวน)์ 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE หรอืเทียบเท่า 
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วันที ่6 บรัสเซลส ์– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.30 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน TG935 

 

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
05.35 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดิภาพ   

 

ราคาแนะน าเพียง FRANKFURT AMSTERDAM BRUSSELS 
เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม 7 วัน 4 คืน 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

12 เม.ย. – 18 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 25,395.- 7,900.- 

23 เม.ย. – 29 เม.ย. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 25,205.- 7,900.- 

02 พ.ค. – 08 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,205.- 7,900.- 

12 พ.ค. – 18 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,205.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก

วนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ 
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5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (10 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 EURO) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่ นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัท ฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เนเธอรแ์ลนด)์  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 29) *** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้ 

                                                                      

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ**                                                               

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อย่าง

นอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด 

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ , ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่

ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใช ้

ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 
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- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใช ้

ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- กจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป 

ยอ้นหลงั 3 เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิ

ในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนักอ่นวนันดัยืน่วซีา่ 

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี   

(ผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ และบุคคลที่เจา้ของบัญชีออก

คา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสมัพันธม์าโดย

ชดัเจนวา่เกีย่วขอ้งกนัอย่างไร เป็นฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.2.2. ถา่ยส าเนา Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย แนบมากบัเอกสารของผูเ้ดนิทาง 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………….……………………… 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้

มอี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมายืน่วซีา่กบั

บุตรดว้ย ท ัง้สองทา่น 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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7. สญัชาตปัิจจุบัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                    แตง่งาน (จดทะเบยีน)            แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่               แยกกันอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ…………………………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................อเีมล

........................................................ 

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่....................................ถงึวันที่

.......................................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย       เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                       เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่..................................................

       ................................................................... 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    

   เงนิสด       เงนิสด 

   เชค็เดนิทาง      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้  

   บัตรเครดติ      คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้   

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ       

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 

 


