
 

 

รหัสทัวร GOH1903720 
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส CHILL OUT AT SCHILTHORN 
8 วัน 5 คืน (TG) 
ยอดเขาชิลธอรน   อินเทอรลาเกน   เบิรน   พระราชวังแวรซายน 
ปารีส   ลองเรือบาโตมุช 
 

 



 

 

 
 
 

 
  

 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

21.30 น 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

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

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 8 พ.ย. 62 เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 
00.35 น. และไปถึงมิลานเวลา 07.10 น. *** 

07.35 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นํา
ทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสูเมืองมิลาน (Milan) 
เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก นําทานถายรูปดานนอกกับ มหา
วิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่

เดนิทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 62 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ลเูซิรน์ 
วนัที� �. ลเูซิรน์ – ยอดเขาชิลธอรน์ - อินเทอรล์าเกน - เบิรน์ 
วนัที� �. เบิรน์ – ดีจอง 
วนัที� �. ดีจอง – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ปารีส - ล่องเรือบาโตมชุ 
วนัที� �. ปารีส – ประตชูยันโปเลียน - หอไอเฟล – ชอ้ปปิ�ง 
วนัที� �. ปารีส – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 

เริ�มต้นเพยีง 58,900.- 



 

 

ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี 
วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปم�ง
มอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร 
เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปน
ชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณดานหนาของ
โรงละครสกาลา มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาแฟช่ันชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

เดินทางสูเมืองลู เซิรน  (Lucerne) เมืองทองเที่ ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ
สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 
204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาท่ีเกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อ
ป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอด
แนวสะพาน จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่อง
หนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 ลูเซิรน – ยอดเขาชิลธอรน - อนิเทอรลาเกน - เบิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูหมูบาน Stechelberg เพื่อขําทานขึ้นกระเชาที่ยาวที่สุดใน
สวิตเซอรแลนดสูยอดเขาชิลธอรน (Schilthorn) โดยยอดเขาแหงน้ีตั้งอยูในแถบ
บริเวณเทือกเขาแอลป� เปนยอดเขาที่มีความสูงกวา 2,970 เมตร และเปนหน่ึงใน
แลนดมารกที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอรแลนด ยอดเขาแหงน้ีน้ันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจาก
การที่เคยถูกใชเปนสถานที่ถายทําเจมส บอนด 007 ภาค “On her majesty’s 
secret service” หรือในชื่อไทย "ยอดพยัคฆราชินี" ดานบนของยอดเขาน้ันเปนที่ต้ัง
ของภัตตาคารหมุนได 360 องศา พิตซ กลอเรีย (Piz Gloria) ภัตตาคารแหงน้ี



 

 

สามารถหมุนไดเปนวงกลม เพ่ือใหลูกคาสามารถชมทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ไดรอบ
ทิศทาง นอกจากน้ันแลวชั้นลางของภัตตาคารยังจัดเปนที่แสดงนิทรรศการของเจมส
บอนด หรือ เรียกวา Bond World 007 อีกดวย โดยในวันที่อากาศดีน้ันจากยอดเขา
ชิลธอรน สามารถมองเห็นยอดเขาตางๆของสวิตเซอรแลนดไดหลายยอดเขาเลย
ทีเดียว เชน ยอดเขาไอเกอร , ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ รวมถึง ยอดเขาจุงฟ
ราวดดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิตซ กลอเรีย อาหารพื้นเมือง 
บาย หลังอาหารกลางวันนําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะที่สถานี Birg ที่มีทางเดิน

เรียบหนาผา มีทั้งสวนที่เปนพื้นกระจก สวนที่เปนทางเดินเสนลวดสลิงเสนเดียว สวนที่
เปนอุโมงคตาขายลวดพาดริมผา รวมทั้งตื่นเตนกับระเบียงวัดใจ Skyline walk เปน
ระเบียงชมวิวที่มีพื้นเปนกระจกใสมองทะลุลงไปยังเบื้องลาง *** ในกรณีที่ยอดเขา
ชิลธอรนปดซอมบํารุงวันที่ 11 พ.ย. – 6 ธ.ค. จะเปลี่ยนไปขึ้นยอดเขาทิตลิสแทน
โดยนําทานขึ้นกระเชาลอยฟ�าทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน 360 องศา รอบตัว
เอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดรอบทิศทางตามเสนทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส 
(Titlis) เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Grotto) ที่ ไมเคยละลาย  เชิญเพลิดเพลิน
สนุกสนานกับการเลนหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเปนอยางย่ิง ชมทิวทัศน
ของยอดเขาตางๆ ที่ปกคลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลนสรางความงดงามใหกับ
ขุนเขาเปนอันมาก *** นําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) 
เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวางทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ 
(Lake Brienz) อันเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคัญประหนึ่งเมือง
หลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง มีเวลาให
ทานเดินเลนชมเมืองที่นารักแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่ง
ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจาก
น้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป 
ค.ศ.2010 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN BERN WESTSIDE หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 4 เบิรน – ดีจอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมบอหมีสีนํ้าตาล (Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน 
ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอด
รถยนต จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะ
ชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไป
ดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเค
นทรัม Clock Tower (Zytglogge)  อายุ 800 ป ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงใน
การตีบอกเวลาแตละครั้ง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster Cathedral 
Square (Münsterplatz) สิ่ งก อ สร างท างศ าสน าที่ ให ญ ที่ สุ ด ใน ป ระ เท ศ
สวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสิน
ครั้งสุดทายของพระเจา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควน

เบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการ
ผลิตไวนชั้นเลิศอีกดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและวิหาร
เกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียง
เปนลวดลายงดงาม 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NOVOTEL DIJON หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 ดีจอง – พระราชวังแวรซายน – ปารีส - ลองเรือบาโตมุช 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มี
มนตเสนหอันเหลือลน ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพล
ของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีส
เป นห น่ึงในเมืองที่ สํ าคัญที่ สุดแห งห น่ึงของโลก เดินทางสู เมืองแวรซายส  
(Versailles) เมืองที่เปนที่ตั้งของพระราชวังแวรซายนอันยิ่งใหญของประเทศ



 

 

ฝร่ังเศส 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ 
(มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจา
หลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลัก
และเครื่องเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง 
เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอล
โล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปน
หองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวาย
สาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยง
และเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหอง
บรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป
เลียนที่ยิ่งใหญ จากน้ันนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) 
ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นา
ประทับใจ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทียบเทา 



 

 

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

 นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด 
(Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูก
ตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส ถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ 
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นํา
ชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะ
ของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.
1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาชั้นนําบนถนน
ชองป�เอลิเซ ที่เต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา สินคาแฟชั่นมากมาย นําถายรูปเปนที่
ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวย
ความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บาย จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี Paris Look (Duty 

Free Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทาน
สัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญ
ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยู
ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, 
นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 ปารีส – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู สนามบินชารล เดอ โกล เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
 
 



 

 

13.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG931 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 8 พ.ย. 62 เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 
12.30 น. และไปถึงมิลานเวลา 06.00 น. *** 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 

อัตราคาบริการ  
CHILL OUT AT SCHILTHORN 

อิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส 
8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
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 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที ่08 - 15 พ.ย. 62 
(ยอดเขาทิตลิส) 58,900 58,900 58,900 58,900 35,900 9,900 

วันที ่02 - 09 ธ.ค. 62 
(ยอดเขาทิตลิส) 58,900 58,900 58,900 58,900 35,900 9,900 

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

วันที ่09 - 16 ธ.ค. 62 58,900 58,900 58,900 58,900 35,900 9,900 
วันที ่16 - 23 ธ.ค. 62 58,900 58,900 58,900 58,900 35,900 9,900 
วันที ่17 - 24 ธ.ค. 62 58,900 58,900 58,900 58,900 35,900 9,900 

วันที ่29 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 68,900 68,900 68,900 68,900 39,900 12,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

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 ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรั่งเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 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 ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
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.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
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  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวัน
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 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิว้ หามสวมแวนตาหรอืเครื่องประดับ ไมใส
คอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
 
 
 
 



 

 

 
ตัวอยางรูป 

 
 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปูถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา

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

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

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรพัยธรรมดาของ

ธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญช ีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วนั แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ียื่นวีซา 

 



 

 

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

- **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(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

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

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสมัพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

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



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 

 
    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลนี้ในการจอง

คิวนัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนัน้เอกสารที่ทานสงตามมาที่
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. สัญชาติปจจบุัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

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

10. ในกรณีที่ผูสมคัรขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
 
 



 

 

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

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

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
          ไมเคย                   เคยได   ใชไดตัง้แตวนัที่..........................ถึงวันที่............................ 
15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
              ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
        ตวัผูขอวีซาเอง     มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
         กรุณาระบชุื่อ ......................................................  
        …………………………………………………..… 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ       

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

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 


