
 

 

รหัสทัวร GOH1903748 
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส FOLLOW YOUR DREAM 
7 วัน 4 คืน (EK) 
หมูบานแองเกิ้ลเบิรก   หอไอเฟล   ถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ 
ประตูชัยนโปเลียน   ลองเรือบาโตมุช   พระราชวังแวรซายส 
 

 
 
 
 



 

 

 
  

 
 
  
 

 
 
  
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ 

17.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส เจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK373 
 

วันที่ 2 ดูไบ - มิลาน– แองเก้ิลเบิรก 
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
03.45 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK101 
07.45 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 6 ชั่วโมง) นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน(Milan)เมืองที่เรียกไดวา

ราคาแนะนาํเริ�มตน้   45,900.- 
เดนิทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม �� 



 

 

เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลกนําทานถายรูปดานนอกกับมหาวิหารแหงเมืองมิ
ลาน(DuomodiMilano)ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิคที่ผสมผสานกันเปน
สถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็ม
มานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปم�งมอลลท่ีสวยงาม 
หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษตัริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลท่ี 2 
ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเน
ซองสอีก1ทานคือลิโอนารโดดารวินซี่ที่อยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย นําทานเดินทางเขาสูหมูบานแองเก้ิลเบิรก (Engelberg) ซึ่งตั้งอยูเชิงขุนเขาที่
สวยงามมี ระดับ อีกแห งห น่ึ งของเทื อก เขาแอลป�   ผ าน เสนทางไฮไลท ของ
สวิตเซอรแลนด และวิวทิวทัศนสวยงามของทุงหญาตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุม
ยอดเขา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TERRACE หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 หมูบานแองเก้ิลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิรน –  เมืองซุก – เมืองเบอซองซง 
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานขึ้นกระเชาลอยฟ�าทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง 

ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดรอบทิศทางตามเสนทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส (Titlis) 



 

 

เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Grotto) ที่ไมเคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการ
เลนหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเปนอยางยิ่ง ชมทิวทัศนของยอดเขาตางๆ ที่ปก
คลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลนสรางความงดงามใหกับขุนเขาเปนอันมาก ใหเวลาทาน
เดินขาม" The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวนที่ตั้งอยูสูงที่สุดของทวีปยุโรป ที่
ความสูง 3,041 เมตรจากระดับน้ําทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ทานจะไดชม
ทัศนียภาพทีส่วยงามของเทือกเขาแอลป� อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา (สะพาน
แขวนอาจจะปด ในกรณีถาสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย) จากน้ันเดินทางสูเมืองลูเซิรน 
(Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไป
ดวยทะเลสาบและขุนเขา ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, 
เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปน
ตน 

 

  
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บาย จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผา
หินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิด
จากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) 
ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่ง
เปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป 



 

 

สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาว
สวิส   ตลอดแนวสะพาน  เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่
สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความ
สวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่
ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะ
เห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย นําทานชม
เมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง 
ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดน
เดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง นําทานเขาชมรานทําทอง
ที่เกาแกที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของ
ครอบครัว Lohri เปดทําการตั้งแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตง
ในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�นและ
จิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปน
พิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มี
เวลาใหทานเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายากแลว ในสวน
ของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน 
Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer 
ฯลฯ และไมควรพลาดเคกเชอรรี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) 
จากราน Speck เคกที่มีรสชาติที่เปนเอกลักษณและมีขายมากวารอยป มีบุคคลที่มี
ชื่อเสียงมากมายตางเคยลิ้มลองเคกจากรานน้ี เชน Charlie Chaplin, Winston 
Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนี้มีการทําฟารมผลไม 
ทั้งสตอเบอรรี่, บูลเบอรรี่, ราสเบอรรี่,ลูกแพร ฯลฯ รวมทั้ง เชอรรี่ ที่มีปลูกมากกวา 
40,000 ตน นําทานเดินทางขามพรหมแดนสวิตเซอรแลนดและฝรั่งเศสตสูเมืองเบอ
ซองซง (Besancon) เมืองหลวงและเมืองสําคัญของจังหวัดดูและของแควนฟร็องช-
กงเต ทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLE BESANCON หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 4 เมืองเบอซองซง – Outlet - พระราชวังแวรซายส - มหานครปารีส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู McArthurGlen Troyes ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�ง
สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, 
ARMANI , NIKE , PUMA , BODY SHOP และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย เดินทางสู เมืองแวรซายส นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส 

(Versaille Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้น
ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล 
พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) 
ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ
นารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปน
หองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจา
หลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษก
ของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ เดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ
ประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 
กรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก 
ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ 
ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 ปารีส – หอไอเฟล - ถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน –  
ชอปปم�ง  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส นําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่ง



 

 

สรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัส
คองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีออง
ตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากน้ันเขาสูถนนสาย
โรแมนติกชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสู
ประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) 
สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป 1805 โดย
เริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซื้อ
สินคาชั้นนําบนถนนชองป�เอลิเซ ที่เต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา สินคาแฟชั่นมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
บาย จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑนํ้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงประวัติ

ความเปนมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน้ําหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ 
Fragonard ยี่หอน้ําหอมอันโดงดัง ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง Grasse 
เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองหลวงของโลกน้ําหอม โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอต้ังขึ้นมาในป 
1983 ตัวอาคารเปนที่อยูเดิมของนโปเลียน โบนาปารตที่ 3 Louis-Napoléon 
Bonaparte III ซึ่งแตละหองจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกบับรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมตั้งแต
สมัยอดีตจนถงึปจจุบนั และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมี
เอกลักษณอันรัญจวนใจ และหากทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร ทาน
สามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโดยตรงตามอัธยาศัย 
จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) 
อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับ
บรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลาง
กรุง ปารีสทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถ
เลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลาง
กรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ยี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega เปนตน



 

 

 
      คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN PLUS VELIZY หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ปารีส - ยานมงมารต – ลองเรือบาโตมุช - มหาวิหารนอเตรอดาม – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินเท่ียวชมยานมงมารต (Montmartre) ซึ่งเปนยานศิลปนมากวา 

200 ปแลว สัมผัสกบัมนตเสนหและกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝร่ังเศสรุงเรืองถึง
ขีดสุด ชมววิสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร(Basilica of 
Sacre Coeur)วิหารสีขาวท่ีเปนสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญสํารวจ
รานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปนที่วาดรูปอยูใกลๆ นําทานแวะถายรูปหนาพิพิธภัณฑ
ลูฟวร (Musée du Louvre) พิพิธภัณฑลูฟวร หรือในชื่อทางการวา the Grand 
Louvre เปนพิพิธภัณฑทางศิลปะตั้งอยูในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ
ลูฟวรเปนพิพิธภัณฑท่ีมีชื่อเสียงที่สุดเกาแกที่สุดและใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 



 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย จากน้ันนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ํา
แซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ นําทาน
ผานชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 
800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนา
ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดบัพื้นดินถึง 96 เมตร เปน
สถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสท่ี 16 กับพระนางมารี อังตัว
เนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝร่ังเศสอีกดวย     

17.00 น. เดินทางสูสนามบินปารีส เพื่อใหทานมีเวลาทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช
อปปم�งสินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 76 
วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง เพ่ือรอเดินทางตอ 
09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 



 

 

18.40 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

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

อัตราคาบริการ FOLLOW YOUR DREAM 
อิตาลี – สวิตเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน  

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

06-12 ธ.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 27,490.- 4,900.- 
01-07 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 25,490.- 5,900.- 
18-24 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 25,490.- 5,900.- 

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

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

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด 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 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

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

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (12 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 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 7-10วันทําการ 

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 บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

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 มีความสมัพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

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



 

 

                                                                               
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ  เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน) 

 
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   ใชไดตัง้แตวันที่.......................... 
       ถึงวันที่............................ 
15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
            ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      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 

 
 

 
 
 
 
 


