
 

 

รหัสทัวร B2B1901642 

ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส 
CHILL CHILL AT SCHILTHORN 8 วัน 5 คืน (TG)  
มหาวิหารแหงเมืองมิลาน   แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล   สิงโตหินแกะสลัก  
สะพานไมชาเปล   แมน้ํารอยส   หมูบาน Stechelberg   ยอดเขาชิลธอรน 
ทะเลสาบทูน   ทะเลสาบเบรียนซ   นาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม 
โบสถ Munster Cathedral Square   พระราชวังแวรซายส 
ลองเรือบาโตมุช   หอไอเฟล   รานคาปลอดภาษี Paris Look 

แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต 

 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่  13-20 ก.ย. 62  59,900 
วันที่  8-15 พ.ย. 62 (ยอดเขาทิตลิส) 59,900 
วันที่  2-9 , 3-10  ธ.ค. 62 (ยอดเขาทิตลิส) 58,900 
วันที่  9-16 , 16- 23 , 17-24 ธ.ค. 62  59,900 
วันที่  29 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 63,900 
 

 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู 3 เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ลูเซิรน  
00.40 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 940  

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 8 พ.ย. 62 เปนตนไปจะออก
เดินทางเวลา 00.35 น. และไปถึงมิลานเวลา 07.10 น. *** 

07.35 น. 
 
  
 
 

ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 
27 ตุลาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นํา
ทานเดินทางสูเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวง
แหงแฟชั่นของโลก นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารแหงเมืองมิ
ลาน (Duomo di Milano) ที่ สรางด วย ศิลปะแบบนีโอโกธิค  ที่
ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ 
ช ม แ ก ล เล อ รี  วิ ค เต อ ร  เอ็ ม ม า นู เอ ล  (Galleria Vittorio 
Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแก
ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู
ริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อดัง



 

 

ในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณ
ดานหนาของโรงละครสกาลา มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนํา
จากทั่วทุกมุมโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึง

ของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ัน
พาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลัก
บนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญ
ของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชม
สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร 
ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดใน
ยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากน้ันใหทานไดอิสระ
เลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ยี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นํ าท าน เดิ น ท าง เข าสู ที่ พั ก  IBIS STYLES LUZERN ห รื อ

เทียบเทา  
วันที่ 3 ลูเซิรน – ยอดเขาชิลธอรน - อินเทอรลาเกน - กรุงเบิรน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูหมูบาน Stechelberg เพื่อขําทานขึ้นกระเชาที่ยาว

ที่สุดในสวิตเซอรแลนดสูยอดเขาชิลธอรน (Schilthorn) โดยยอดเขา
แหงน้ีตั้งอยูในแถบบริเวณเทือกเขาแอลป� เปนยอดเขาที่มีความสูงกวา 
2,970 เมตร และเปนหน่ึงในแลนดมารกที่มีช่ือเสียงของสวิตเซอรแลนด 
ยอดเขาแหงน้ีน้ันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการที่เคยถูกใชเปนสถานที่ถาย
ทําเจมส บอนด 007 ภาค “On her majesty’s secret service” 



 

 

หรือในชื่อไทย "ยอดพยัคฆราชินี" ดานบนของยอดเขาน้ันเปนที่ตั้งของ
ภัตตาคารห มุนได  360  องศา พิ ตซ  กลอเรีย  (Piz Gloria) 
ภัตตาคารแหงน้ีสามารถหมุนไดเปนวงกลม เพื่อใหลูกคาสามารถชม
ทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ไดรอบทิศทาง นอกจากน้ันแลวชั้นลางของ
ภัตตาคารยังจัดเปนที่แสดงนิทรรศการของเจมสบอนด หรือ เรียกวา 
Bond World 007 อีกดวย โดยในวันที่อากาศดี น้ันจากยอดเขา
ชิลธอรน สามารถมองเห็นยอดเขาตางๆของสวิตเซอรแลนดไดหลาย
ยอดเขาเลยทีเดียว เชน ยอดเขาไอเกอร , ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขา
เมินซ รวมถึง ยอดเขาจุงฟราวดดวย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิตซ กลอเรีย อาหาร
พื้นเมือง 

บาย 
 
 
 
 
 

หลังอาหารกลางวันนําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะที่สถานี Birg 
ที่มีทางเดินเรียบหนาผา มีท้ังสวนที่เปนพื้นกระจก สวนที่เปนทางเดินเสน
ลวดสลิงเสนเดียว สวนที่เปนอุโมงคตาขายลวดพาดริมผา รวมท้ังตื่นเตน
กับระเบียงวัดใจ Skyline walk เปนระเบียงชมวิวที่มีพื้นเปนกระจกใส
มองทะลุลงไปยังเบื้องลาง *** ในกรณีที่ยอดเขาชิลธอรนปดซอม
บํารุงวันที่ 11 พ.ย. – 6 ธ.ค. จะเปลี่ยนไปขึ้นยอดเขาทิตลิสแทนโดย
นําทานขึ้นกระเชาลอยฟ�าทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน 360 องศา 
รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดรอบทิศทางตามเสนทาง
ขึ้นสูยอดเขาทิตลิส (Titlis) เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Grotto) ที่ไม
เคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะบนลานสกี 
สุดแสนประทับใจเปนอยางย่ิง ชมทิวทัศนของยอดเขาตางๆ ที่ปก
คลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลนสรางความงดงามใหกับขุนเขาเปนอัน
มาก *** นําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปน
เมืองที่ตั้งอยูระหวางทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ
เบรียนซ (Lake Brienz) อันเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และ มี
ความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพของ
ยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง มีเวลาใหทานเดินเลนชมเมืองที่นารักแหงน้ี 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรน
ยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลก
ในป ค.ศ.2010 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BERN WESTSIDE 

หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 เบิรน – ดีจอง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบอหมีสีนํ้าตาล (Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุง

เบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยราน
ดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชม
อาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ 
ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดวยราน
ภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเค
นทรัม Clock Tower (Zytglogge)  อายุ 800 ป ที่มี “โชว” ใหดู
ทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ 
Munster Cathedral Square (Münsterplatz) สิ่งกอสรางทาง
ศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 
1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดทายของพระเจา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

จากน้ันเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวง
แหงแควนเบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดชื่อดัง 
อีกทั้งยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวนชั้นเลิศอีกดวย ผานชมอาคารบานเรือน
สมัยเรเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเดนคือ 
การมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL DIJON หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 5 ดีจอง – พระราชวังแวรซายน – ปารีส - ลองเรือบาโตมุช 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศ

ฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือน
มากที่สุด กรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงใน
เมืองที่ สํ าคัญที่ สุดแห งห น่ึงของโลก เดินทางสู เมืองแวรซายส  
(Versailles) เมืองที่เปนที่ตั้งของพระราชวังแวรซายนอันยิ่งใหญของ
ประเทศฝรั่งเศส 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) 
อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราช
ประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเปนการใชเงิน
อยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวง
ประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, 
หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร 
ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ
มหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสท่ี 14 แหงฝร่ังเศส อีกทั้งยัง
เปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต 
มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยาง
งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ  
จากน้ันนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไป
ตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปน
อีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก) 



 

 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CDG AIRPORT 
หรือเทียบเทา 

วันที่ 6  ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัส

คองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และ
พระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติ
ฝรั่งเศส ถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่ง
ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถายรูป
คูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะ
ของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเร่ิมสรางขึ้น
ในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซื้อ
สินคาชั้นนําบนถนนชองป�เอลิเซ ที่เต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา สินคา
แฟชั่นมากมาย นําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 
สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต 
ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บาย จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี Paris 

Look (Duty Free Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกา
หรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�ง
จากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ 
ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อ
สินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจ
กลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, 
มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปน
ตน 
 
 



 

 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CDG AIRPORT

หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ปารีส – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสู สนามบินชารล เดอ โกล เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืน

ภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอด
ภาษีภายในสนามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG931  
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 9 พ.ย. 62 เปนตนไปจะออก
เดินทางเวลา 12.30 น. และไปถงึมิลานเวลา 06.00 น. *** 

วันที่ 8 กรุงเทพ 
05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิดดยสวัสดิภาพ 
 
โปรแกรม :  CHILL CHILL AT SCHILTHORN 
อิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส 
8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินไทย (TG) 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

13-20 ก.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 10,900 
8-15 พ.ย. 62 
(ยอดเขาทิตลิส) 58,900 58,900 58,900 58,900 35,900 9,900 

2-9 ธ.ค. 62 
(ยอดเขาทิตลิส) 58,900 58,900 58,900 58,900 35,900 9,900 



 

 

3-10  ธ.ค. 62 
(ยอดเขาทิตลิส) 58,900 58,900 58,900 58,900 35,900 9,900 

9-16 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 9,900 
16- 23 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 9,900 
17-24 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 9,900 

29 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 43,900 13,900 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.      ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซาภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรยีมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 



 

 

4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (14 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 



 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา
วีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพัก
แบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทาง
บริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทย
ได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทานัน้ 
ถายไมเกิน 6 เดอืน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใส
คอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
 
 
 



 

 

ตัวอยางรูป 

 
 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา

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

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

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ียื่นวีซา 

 



 

 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 3 เดือน(ของผูท่ีออกคาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตวัครึง่
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 



 

 

                                                                               
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
 

    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลนี้ในการจอง
คิวนัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ทานสงตามมาที่
หลังจะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทานั้น) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด           แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
 



 

 

11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 
………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..…………… 

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรณุากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย                   เคยได 
                                              ใชไดตัง้แตวันที่..........................ถึงวันที.่........................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................... 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 
 
 
 
 



 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 

 


