
 

 

รหัสทัวร GQH1901825 
ทัวรยุโรป The Majestic Mont Saint-Michel and Titlis  
ฝร่ังเศส – สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน  
มหาวิหารนอเทรอดามแหงรูอ็อง  - หอนาฬิกาดาราศาสตร – เขามหาวิหารมงตแซงตมิเชล  

เขาปราสาทเชอนงโซ - ปราสาทชอมบอรด – พระราชวังแวรซายน – หอไอเฟล   

รถไฟดวน TGV - ยอดเขาทิตลิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The Majestic Mont Saint-Michel and Titlis  
ฝรั� งเศส – สวิตเซอร์แลนด์  

8 วัน 5 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก  

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล – แซ็ง มาโล  
00.05 น. ออกเดินทางสูปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 930  
07.10 น. ถึง สนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝร่ังเศส นําทานผานพิธีตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากร  (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 5 ช๋ัวโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 
ช่ัวโมงในวันท่ี 28 ตุลาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองรูอ็อง (Rouen) อดีตเมืองหลวงแหงแควนนอรมังดี เมือง
ท่ีผูนํากองทัพฝร่ังเศส โจนออฟอารค ถูกตัดสินใหถูกเผาทั้งเปนในป ค.ศ. 1431 ขอหา
เปนพวกนอกรีต นําทานชม มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอ
เทรอดามแหงรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) เปนมหาวิหารใน
นิกายโรมันคาทอลิกที่สรางข้ึนอยางสวยงามในสไตลโกธิค โดยในชวงระหวางป ค.ศ. 
1876 ถึง ป ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเปนส่ิงกอสรางท่ีสูงที่สุดในโลก เม่ือป ค.ศ. 
1944 ระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2มหาวิหารถูกระเบิดซ่ึงเกือบทําลายหอกลางของ
มหาวิหารไป แตภายหลังไดมีการบูรณะใหมจนสวยงามเชนเดิม หลังจากน้ันนําทานเดิน
ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร (Gros Horloge) ที่มีความเกาแกยอนกลับไปในศตวรรษที่ 
16 ปจจุบันน้ันถือวาเปนหน่ึงในอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรที่ดีท่ีสุดของเมืองรูอ็อง 
ต้ังอยูบนถนน Rue du Gros Hologe  อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาและของที่ระลึก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
         
บาย 

นําทานเดินทางสูเมืองโดวิลล (Deauville) เปนเมืองพักผอนไฮโซริมทะเล ท่ีมีทาเรือ รี
สอรทระดับ 5 ดาว คาสิโน และรานคา และเมืองน้ีมีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกใหเปน 
"Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปดวยบานไฮโซริมทะเล โดยถูก
ขนานนามวา Parisian Riviera ต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 19 เมืองโดวิลลแหงน้ีได
กลายเปนเมืองพักผอนของชนช้ันสูง คนรวย และคนมีช่ือเสียง อีกท้ังยังเปนเมืองแรกที่ 
Coco Chanel มาเปดรานคาของตนเอง ทั้งยังเปนสถานที่ถายภาพยนตช่ือดัง The 
Devil Wears Prada จากน้ันอิสระใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัย
บนถนน Deauville mail street อยางจุใจ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแซ็ง มาโล 
(St. Malo) เปนเมืองทาในกําแพง บนเกาะที่ปากแมน้ํารองซในมหาสมุทรแอตแลนติก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 



 

 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE ST. MALO FRONT DE MER หรือเทียบเทา   
วันท่ี 3 แซ็ง มาโล – เขามหาวิหารมงตแซงตมิเชล – ตูร  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูมงตแซงตมิเชล (Mont Saint-Michel) เดินทางข้ึนสูศาสนสถานท่ีย่ิงใหญ

ท่ีสุดแหงหน่ึงในยุโรป ต้ังอยูบนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ เปนสถานท่ีทองเที่ยวยอด
นิยมอันดับ 3 ของฝร่ังเศส รองลงมาจากหอไอเฟล และพระราชวังแวรซายน และยัง
ไดรับการประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปนหน่ึงในมรดกโลกอีกดวย นําทานเขาชม
มหาวิหารมงตแซงตมิเชล (Mont Saint Michel Abbey) เปนวิหารท่ีตั้งอยูบนเกาะ
โดดเดนเปนสงา กลางทะเลชายฝم�งตะวันตก บริเวณแควนนอรมองดี สูงจาก
ระดับน้ําทะเล ความสูงรวมฐานและตัววหิารสูงถึง 155 เมตร ใหทานไดเดินข้ึนไปสูบน
ยอดวิหารเพ่ือชมรูปปم�นทองของนักบุญมิเชล (ไมเคิล) สรางโดย เอมานูแอล เฟรมีเย 
(Emmanuel Frémiet) ระหวางทางเดินบนเนินเขา ในอดีตเปนหมูบานชุมชน 
บานเรือนไดรับการอนุรักษยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลางใหบรรยากาศคลาสสิก 
ปจจุบันสวนดัดแปลงเปนรานรวงขายของท่ีระลึกเปดรับนักทองเที่ยวใหเลือกซ้ือสินคาได
อยางเพลิดเพลิน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองตูร (Tours) เมืองประวัติศาสตรแหงลุมแมน้ําลัวร (Loire) 

ต้ังอยูระหวางแมน้ําลัวรทางตอนเหนือ และแมน้ําแชรทางตอนใต ลุมแมน้ําลัวรเปนเสน
เลือดหลอเล้ียงแควนลัวร และเปนแมน้ําสายยาวที่สุดของฝร่ังเศส คือ 1,013 กิโลเมตร
หลอเล้ียงตนองุนหลายรอยตําบลในหลายแควน สองฟากฝم�งมีปราสาทหรือชาโตสําคัญ
ของกษัตรยฝร่ังเศส และเช้ือพระวงศที่สวยงามนับพันแหง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL TOURS CENTRE GARE หรือเทียบเทา  
วันท่ี 4 ตูร – เขาปราสาทเชอนงโซ – ปราสาทชอมบอรด –  

เขาพระราชวังแวรซายน –  ปารีส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) เขาชมความงาม

ของปราสาทที่สรางบนฝم�งแมน้ําแชร ออกแบบโดยฟลแบรตเดอลอรม สถาปนิกเรอเน
ซองสตระกูลเมเนียร (Menier) ลักษณะของสถาปตยกรรมของเชอนงโซ เปนแบบผสม
ระหวางสถาปตยกรรมโกธิคและสถาปตยกรรมเรอเนซองสตอนตน ลานดานหนาวาง
แบบลานปราสาทยุคกลางลอมรอบดวยคูน้ํา ประตูทางเขาขนาดใหญทําจากไมแกะสลัก 
ดานในเปนชาเปล (Chapel) โดดเดนดวยหนาตางประดับ กระจกสี, หองบรรทม, หอง



 

 

กรีน (Green) เปนลักษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส หองรับรอง, หองบรรทม
พระเจาฟรองซัวสที่ 1, หองพระเจาหลุยสท่ี 14 และหองโถงตกแตงดวยเพดานโคงสันที่
มีหินหลักแยกจากกันเปนเสนขาด ถือวาเปนหองท่ีแกะสลักท่ีสวยท่ีสุดหองหน่ึงในการ
ตกแตงแบบเรอเนซองสแบบฝร่ังเศส  แลว จากน้ันนําทานเดินทางสูปราสาทชอมบอรด 
(Château de Chambord) มหาปราสาทแหงลุมน้ําลัวร ใหเวลาทานถายรูปคูกับ
ความงามของสถาปตยกรรมแหงฝร่ังเศส ที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุม
แมน้ําลัวรและกษัตริยฝร่ังเศสหลายพระองคเคยเสด็จมาประทับแรมท่ีน่ี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ี

มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเท่ียวอยากมาเยือนมาก
ท่ีสุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหง
หน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน 
วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก 
แวะเขาเมืองแวรซายส เพ่ือนําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส 
(Versailles Palace) อันย่ิงใหญ (มีไกดทองถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ท่ีสรางข้ึน
ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสท่ี 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเปนการใชเงินอยางมหาศาล 
พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงท่ี
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) 
ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ
นารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส อีกทั้งยังเปน
หองที่ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจา
หลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษก
ของจักรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 5 ปารีส – หอไอเฟล – รถไฟดวน TGV – สตราสบูรก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานผานชมลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) 

ลานประหารพระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต อันเปนจุดเร่ิมตนแหงการ
เปล่ียนแปลงการปกครองประเทศของฝร่ังเศส  นําทานเดินทางผายชมถนนสายโรแมน



 

 

ติก ชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของปารีสและเปน
ตนแบบถนนราชดําเนิน พรอมชมความย่ิงใหญของประตูชัย (Arc de Triumphe) 
อนุสรณสถานท่ีสําคัญของปารีส ไดรับการยอมรับใหเปนประตูชัยที่ย่ิงใหญเปนอันดับ
สองของโลก รวมท้ังยังมีความละเอียดออนในการออกแบบสถาปตยกรรมสไตลศิลปะนี
โอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเปนผลงานช้ันยอดจากศิลปนช้ันเย่ียม ที่มี
เลาเหตุการณการปฏิวัติและจักรวรรดิฝร่ังเศสผานผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ 
จากน้ันนําทานถายภาพเปนสุดประทับใจกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) หอคอยโครงสราง
เหล็กประติมากรรมเหล็กขนาดใหญที่สรางข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป หลังการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมของฝร่ังเศสและเพ่ือเปนสัญลักษณแหงงาน World Fair ป ค.ศ 
1889 สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร หอไอ
เฟลเปนสัญลักษณของประเทศฝร่ังเศสที่เปนที่รูจักกันท่ัวโลก ท้ังยังเปนหน่ึงใน
ส่ิงกอสรางท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดวย จากน้ันนําทานสูศูนยกลางการชอปปم�ง  

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย 
 
 
 
17.00 น. 

อิสระเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน 
เคร่ืองสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไป
ดวยนัก ชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอร่ี 
ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette)  
นําคณะน่ังรถไฟความเร็วสูง TGV วิ่งดวยความเร็ว 300 กิโลเมตร ตอช่ัวโมง จนถึง
เดินทางมาถึงสถานีรถไฟเมืองสตราสบูรก (Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส เมืองหลวง



 

 

แหงแควนอัลซาส (Alszce) ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลัด
กันอยูภายใตการปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลับกันไปมา สตราสบูรก เปนเมืองใหญมี
สถาปตยกรรมสมัยโบราณเปนรองรอยประวัติศาสตรใหชาวเมืองปจจุบันไดช่ืนชม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE STRASBOURG AEROPORT  หรือ

เทียบเทา 
วันท่ี 6 สตราสบูรก – ลูเซิรน – ยอดเขาทิตลิส – แองเก้ิลเบิรก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณ
รําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือป 
ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge)    ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร 
ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River)  อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของ
เมืองลูเซิรน เปนสะพานไมท่ีมีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางข้ึนเมื่อป ค.ศ.1333 
โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  
จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง,   มีดพับ, 
นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันเดินทางเขาสูหมูบานแองเก้ิลเบิรก (Engelberg) ซ่ึงต้ังอยูเชิงขุนเขาท่ีสวยงาม

มีระดับอีกแหงหน่ึงของเทือกเขาแอลป�  ผานเสนทางไฮไลทของสวิตเซอรแลนด และวิว
ทิวทัศนสวยงามของทุงหญาตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา นําทานข้ึนกระเชา
ลอยฟ�าทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการ
ตาไดรอบทิศทางตามเสนทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส (Titlis) เขาชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice 
Grotto) ท่ีไมเคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะบนลานสกี สุดแสน
ประทับใจเปนอยางย่ิง ชมทิวทัศนของยอดเขาตางๆ ท่ีปกคลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลน
สรางความงดงามใหกับขุนเขาเปนอันมาก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL TERRACE หรือเทียบเทา  
วันท่ี 7 แองเก้ิลเบิรก – ซูริค – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

08.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปم�งสินคา
ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971  
วันท่ี 8 กรุงเทพ 
05.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ  

 

อัตราคาบริการ   

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

5-12 กันยายน 
62 64,900 64,900 64,900 42,900 9,900 

19-26 กันยายน 
62 64,900 64,900 64,900 42,900 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 



 

 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (16 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ



 

 

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

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

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง



 

 

เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 



 

 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ข้ึนอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถาย
ไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
ตัวอยางรูป 



 

 

 
 

3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

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

สัญญาเชาที่ โฉนดท่ีดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํา

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

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ



 

 

ธนาคารท่ัวไป ยอนหลัง 3 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ีย่ืนวีซา 

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

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบ
ทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวคร่ึง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชย่ืนได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

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

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร



 

 

ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

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

 
                                                                               

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง
ขอเพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝร่ังเศส 

 
    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัด

หมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารที่ทานสงตามมาท่ีหลังจะตอง
ตรงกับขอมูลท่ีทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 



 

 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [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. ในกรณีท่ีผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
11. ท่ีอยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 



 

 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
ช่ือ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

 

14. วีซาเชงเกนท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี..........................ถึงวันที่
............................ 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   



 

 

ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   
************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 


