เยอรมนี เชก ออสเตรี ย
7วัน 4 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63
แฟรงก์เฟิ ร์ต | เชสกี ้ครุมลอฟ | ปราก | มิวนิค | ฮัลสตัท
เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. แฟรงก์เฟิ ร์ต – จัตรุ ัสโรเมอร์ – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก
วันที่ 3. นูเรมเบิร์ก – คาร์ โลวี วารี – ปราก
วันที่ 4. ปราก – เชสกี ้ ครุมลอฟ – เชสกี ้ บูดาโจวิค
วันที่ 5. เชสกี ้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – มิวนิค
วันที่ 6. มิวนิค – สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพฯ
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

20.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้ าหน้ าที่
คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิ ร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
**คณะที่ออกเดินทางตั ้งแต่วนั ที่ 13 พ.ค. จะออกเดินทางเวลา 23.45 น. และไปถึงแฟรงค์เฟิ ร์ตเวลา 06.15 น.***

23.40 น.

วันที่ 2

แฟรงก์ เฟิ ร์ ต – จัตุรัสโรเมอร์ – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก

05.55 น.

ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว๋ โมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชัว๋ โมงในวันที่
2563) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สาคัญของเยอรมนี รวมทัง้
เป็ นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้ าหุ้นที่สาคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิ ร์ ต ซึ่งถือได้ ว่าเป็ น
สถานีรถไฟต้ นแบบของหัวลาโพงประเทศไทย ครัง้ เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นาเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์
(Romerberg) ซึ่งเป็ น จัตุรัสที่ เก่ า แก่ ที่ สุด ในเมื อง ด้ านข้ างก็ คื อ THE ROMER หรื อ Frankfurt City Hall หรื อ ศาลาว่ า
การเมือง ซึง่ อยู่ทางด้ านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตรุ ัสโรเมอร์

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองแบมเบิร์ก เมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี นาท่านชมมหาวิหารแบมเบิร์ก หรื อ
ชื่อเป็ นทางการว่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์จอร์ จ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มี
ความสาคัญเป็ นที่ตั ้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่ง แบมเบิร์ก สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้ าง
ครัง้ แรกในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรี ที่สอง จากนัน้ เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคาร
บ้ านเรื อนแบบโบราณที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 900 ปี และเมื่อสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ฮิต
เลอร์ ได้ ใช้ สถานที่แห่งนีเ้ ป็ นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุ่มสัมพันธ์
มิตรถล่มเสียหายเกือบทัว่ ทังเมื
้ อง แต่ชาวเมืองก็ได้ ร่วมมือกันบูรณะให้ กลับมาอยู่ในสภาพใกล้ เคียงของเดิมมากที่สดุ นา
ท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lorenz) วิหารสวยประจาเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)

ค่า

2
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ที่พกั

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้ า

3

เดินทางเข้ าสู่ที่พกั LEONARDO HOTEL NURNBERGหรื อเทียบเท่า

นูเรมเบิร์ก – คาร์ โลวี วารี– ปราก
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็ น
เมืองที่มีชื่อเสียงไปทัว่ โลกว่าเป็ นศูนย์กลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดินชมเมืองคาร์ โลวี วารี ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของผู้คน
ทัว่ โลกที่จะมาใช้ บริ การรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่ มน้ าแร่ ซึ่งต้ องดื่มกับแก้ วพิเศษ
โดยเฉพาะ เป็ นแก้ วพอร์ ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (เป็ ดอบโบฮิเมียน)
นาคณะเดินทางสู่กรุ งปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโล
วาเกี ย ซึงได้ สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ นาท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่ า “Powder
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่ าการเมืองหลังเก่ า (Old Town Hall) ที่สร้ างมาตั ้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจดุ เด่น
คือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้ เวลาท่านอิสระเดินเล่น
และช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมย่านเมือง

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั B AND B PRAGUE CITY หรื อเทียบเท่า

ปราก – เชสกี ้ ครุ มลอฟ – เชสกี ้ บูดาโจวิค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ า ชมมหาวิหารเซนต์ วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัย
ศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้ าชาร์ ลที่ 4 โปรดให้ สร้ างขึน้ ในปี ค.ศ.
1344 ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สาคัญในอดีต เช่น พระเจ้ าชาร์ ลที่ 4, พระเจ้ าเฟอร์ ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้ า
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
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แมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้ น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้ รับอณุญาตให้ เข้ าชม) แล้ วชมพระราชวังหลวง (Royal
Palace) ที่เป็ นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้ เป็ นที่ประทับของเจ้ าชายโบฮีเมียนทัง้ หลาย แล้ วเดินชม ย่ าน
ช่ างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปั จจุบนั มีร้านขายของที่ระลึก วางจาหน่ายอยู่มากมาย จากนันน
้ าท่านเดินเล่นบน
สะพานชาร์ ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น ้าวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้ างขึ ้นตั ้งแต่กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 14
สมัยพระเจ้ าชาร์ ลที่ 4 ชมรูปปั น้ โลหะของเหล่านักบุญที่ตั ้งอยู่สองข้ างราวสะพานกว่า 30 องค์
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี ้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเพชรนา้ งามแห่งโบฮีเมีย
เมืองที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี ้ตั ้งอยู่ริมสอง
ฝั่ งของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั ้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้ รับการอนุรักษ์ และขึน้
ทะเบียนไว้ ให้ เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก นาชมปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov) จากบริ เวณรอบนอก ซึง่ สร้ างขึ ้น
เมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี
ซึง่ ตั ้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน ้า ฝั่งตรงข้ ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square
และโบสถ์เก่ากลางเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เชสกี ้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovic)
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั HOTEL METROPOL หรื อเทียบเท่า

เชสกี ้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – มิวนิค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั ้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วยขุนเขา
และป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ เพอร์
ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนีว้ ่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรี ย และเป็ นพืน้ ที่มรดกโลกของ
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรี ย ยังเป็ นเมืองที่ใหญ่
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 6
เช้ า

13.35 น.

เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ ลินและฮัมบูร์ก) และเป็ นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรี ยเคยเป็ นรัฐอิสระปกครองด้ วยกษัตริย์มาก่อน ก่อ นที่จะผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศ
เยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ทัง้ ด้ านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้ แก่ ไส้ กรอก
เยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นาท่าน ชมจัตุรัสมาเรี ยนพลาสท์ (Marienplatz) ถื อว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
ประวัติศาสตร์ และธุรกิจของนครมิวนิค บริ เวณนีเ้ ป็ นที่ตั ้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่
งดงามซึ่งสร้ างขึ ้นในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ใช้ เวลาสร้ างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนกั ท่องเที่ยวรอ
คอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้ นรา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั LEONARDO MUNICH หรื อเทียบเท่า

มิวนิค – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื ้อสินค้ าใน
ร้ านค้ าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG925
**สาหรับคณะที่เดินทางตัง้ แต่ 24 มี.ค. จะออกเดินทางตัง้ แต่ เวลา 14.25 น. และไปถึงกรุ งเทพเวลา 06.05 น.***

วันที่ 7

กรุ งเทพฯ

06.10 น.

ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
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ราคาแนะนาเพียง :
เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน

โดยสารการบินไทย
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

18 – 24 ก.พ. 63

43,900

43,900

43,900

43,900

17,370

4,900

24 – 30 มี.ค. 63

43,900

43,900

43,900

43,900

17,370

4,900

13 – 19 พ.ค. 63

45,900

45,900

45,900

45,900

19,370

5,900

27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 63

45,900

45,900

45,900

45,900

19,370

5,900

9 – 15 มิ.ย. 63

45,900

45,900

45,900

45,900

19,370

5,900

30มิ.ย. – 6 ก.ค. 63

45,900

45,900

45,900

45,900

19,370

5,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

6

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
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5.
6.

การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิน ทางสาหรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั ้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.

7

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
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4.
5.
6.
7.

ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า ประเทศเยอรมนี (ผู้ ยื่ น วี ซ่ า ต้ อ งช าระเงิ น ตรงกั บ ศู น ย์ ยื่ น วี ซ่ า ในวัน ยื่ น เป็ น จ านวนเงิ น
โดยประมาณ 3,500.- บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ( 10 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย ( 21 EURO)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรื อศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่า นจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

8

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
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2.
3.

หากตั๋วเครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยังคณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ านจะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัด จาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ ูเดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
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เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
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4.
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โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (เยอรมนี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
*** ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)***
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทำง ต ้องมีหน ้ำเหลือสำหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซำ่ อย่ำงน ้อย 2 หน ้ำ อำยุกำรใช ้งำนเหลือไม่น ้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และ
หนังสือเดินทำงจะต ้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำนำมำประกอบกำรยืน
่ วีซำ่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน นก
ั ศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร
้ วมไปถึงผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสี หน ้ำตรงขนำด 1.5x2 นิว้ ใบหน้า 90 %
้ ทีร่ ป
ของพืน
ู ถ่าย จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตา

ส ัดส่วนใบหน้า 90%

คอนแทคเลนส ์ หรือเครือ
่ งประด ับ , เปิ ดผมให้เห็นหูทงั้ 2 ข้าง, ห้าม
ตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรี อยแม็ก, ถ่ำยจำกร ้ำนถ่ำยรูปเท่ำนัน
้
แนะน าให้ลู ก ค้า ไปถ่า ยในสถานทู ต 180 บาท จ านวน 4 รูป นะคะ
เพือ
่ ความถูกต้อง
3. หล ักฐานการทางาน
- เป็นพน ักงาน
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หนังสือรับรองกำรทำงำน จำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทำงำน
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่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชือ
่ สถำนทูตทีย
ใช ้คำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
- เจ้า ของกิจ การ หนั ง สือ รั บ รองกำรจดทะเบีย น(DBD)ที่ม ีช ื่อ ของผู เ้ ดิน ทำงเป็ นกรรมกำรหรือ
หุ ้นส่วน อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนกำรค ้ำ(พค.0403)
้ จงกำรทำงำน พร ้อมเอกสำรประกอบ เช่น รูปถ่ำยร ้ำน สัญญำ
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมำยชีแ
เช่ำที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันทีก
- กรณีเป็นน ักเรียน หรือ น ักศก
่ ำลังศึกษำ
อยูเ่ ป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน
้ (สถำนทูตไม่รับเอกสำรทีเ่ ป็ นบัตรนักเรียน ไม่วำ่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมและ
ต ้องมีอำยุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซำ่ )
- กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณำแนบสำเนำบัตรข ้ำรำชกำรบำนำญมำด ้วย
4. หล ักฐานการเงิน
4.1 สำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทั่วไป ส่วนตัวของผู ้เดินทำง ถ่ำยสำเนำ
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้ำทำรำยกำรเดินบัญชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ยอดเงินในบัญชีภำยใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภำษณ์
้ า
4.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
4.2.1. ต ้องทำเป็ นหน ังสอ
่ ยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสำรแสดง
ควำมสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้ำน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น และขอสำเนำหน ้ำพำสปอร์ตหรือ
บัตรประชำชนของผู ้ออกค่ำใช ้จ่ำยให ้ด ้วย
4.2.2ถ่ำยสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่ำใช ้จ่ำย
5. หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำถ่ำยสำเนำมำทัง้ 2 เล่ม
6. หำกในสำเนำบัญชีบ๊ค
ุ แบ๊งค์ของลูกค ้ำมีกำรแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่ำสุด (เดือนต่อเนื่องด ้วย
นะคะ) แนะนำให ้ขอเป็ น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัด
สัมภำษณ์

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
่ นต ัว ถ่ำยเอกสำรเป็ นสำเนำ
7. เอกสารสว
-ทะเบียนบ ้ำน
-บัตรประชำชน
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-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี )
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร (ถ ้ำมี)
่ -นำมสกุล (ถ ้ำมีกำรเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
8. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอำเภอต ้นสังกัด (โดยมำรดำ
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตรประชำชน
หรือหน ้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด ้วย
-หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอำเภอต ้นสังกัด (โดยบิดำ
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตร
ประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำมำด ้วย
-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดำและมำรดำจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จำกอำเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำ
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียด
ว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผู ้มีอำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื่ ร ับรองในแบบฟอร์มสม ัครวีซา
่
**กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องเซ็นชอ
ั
พร้อมก ับเดินทางมาสมภาษณ์
ดว้ ยก ันก ับบุตรทีส
่ ถานทูตด้วย**

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศเยอรมนี
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
่ – นำมสกุล ผู ้เดินทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………….
ชือ
1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
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2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………
่ ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถำนทีเ่ กิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………….
7. สัญชำติปัจจุบัน ...............................สัญชำติโดยกำเนิด หำกต่ำงจำกปั จจุบัน……………………………
8. เพศ

ชำย

9. สถำนภำพ

หญิง
โสด

แต่งงำน (จดทะเบียน)

แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)

หย่ำ

แยกกันอยู่

หม ้ำย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ ตัว นำมสกุล ทีอ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยำว์ กรุณำกรอก ชือ
่ ยู(่ หำกต่ำงจำกผู ้ขอ) และสัญชำติของผู ้มีอำนำจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยำว์
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ทีอ
่ ยูต
่ ำมทะเบียนบ ้ำนของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.....................................................
12. อำชีพปั จจุบัน........................................................................................................
่ บริษัททีท
่ ทีอ
13. ชือ
่ ำงำน ทีอ
่ ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ / สำหรับนักเรียน นักศึกษำ กรุณำกรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถำบันศึกษำ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …….……
14. วีซำ่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลำ 3 ปี ทผ
ี่ ำ่ นมำ
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ......................................ถึงวันที.่ ......................................
15. เคยถูกพิมพ์ลำยนิว้ มือเพือ
่ กำรขอวีซำ่ เชงเก ้นก่อนหน ้ำนี้
ไม่เคย
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่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซำ่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................

17. ควำมรับผิดชอบค่ำใช ้จ่ำยในกำรดำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพำนักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซำ่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญำติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ..............................................
กรุณำระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในกำรดำรงชีพ

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในกำรดำรงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทำง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหำให ้

ชำระค่ำทีพ
่ ักล่วงหน ้ำแล ้ว

ค่ำใช ้จ่ำยทัง้ หมดระหว่ำงพำนักมีผู ้ออกให ้

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน ้ำแล ้ว

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน ้ำแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกีย
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพิน จ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆ
ิ้ ท งั้ นีบ
ท งั้ ส น
้ ริษ ท
ั เป็ นเพีย งต วั กลางและคอยบริก ารอ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทาง
เท่านน
ั้
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