
 

 

รหสัทวัร  B2B2000045 
ทัวรฝรั่งเศส สวติเซอรแลนด 9 วนั 6 คนื (TG) 
ปารีส – หอไอเฟล – ลองเรือบาโตมุช – มงมารต 
พระราชวังแวรซาย - ลียง - ชาโมนิกซ– โลซานน 
เวเวย – มองเทรอซ – แทซ - เซอรแมต – มลิาน 
 

 
 
 
 
 

ปารีส | พระราชวงัแวรซาย | ชารโมนิกซ | เวเวย |  
โลซานน | มิลาน  | เซอรแมต  

 
 

 
 
  
 
 
 

BEAUTIFUL CHAMONIX – MONT BLANC 
ฝรั�งเศส – สวติเซอรแ์ลนด ์

� วัน � คืน 

เดนิทาง เมษายน 63 
ราคาแนะนําเพียง 56,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

21.00 น. คณะพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 
ประตู 2 พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – ลองเรือบาโตมุช – มงมารต 
00.05 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 
07.10น. ถึงสนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝร่ังเศส นําทานผานพิธีตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากรจากน้ันนําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ
ประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนตเสนห อันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่
นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่
สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลาน
ประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde)ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และ
พระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏวิัตฝิร่ังเศส จากน้ัน
เขา สูถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de 
Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซใน

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – ลอ่งเรือบาโตมชุ – มงมารต์ 
วนัที� �. พระราชวงัแวรซ์าย – ชอ้ปปิ�ง 
วนัที� � ปารีส– ลียง 
วนัที� �. ลียง – ชาโมนิกซ–์ โลซานน ์
วนัที� �. โลซานน ์– เวเวย่ ์– มองเทรอซ ์– แทซ 
วนัที� �. แทซ – เซอรแ์มต – มิลาน 
วนัที� �. มิลาน – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

ป1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 
 นําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)สัญลักษณที่โดดเดนสงูตระหงานคู
นครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟตุ ซึง่สรางขึ้นในปค.ศ.1889 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

         บาย จากน้ันนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแมน้ําแซนด 
ที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคาร
ตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําเปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจโดยเรือจะลองผาน
มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 800 ป เปน
มหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหลี่ยม
และยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตรเปนสถานที่
ประกอบพิธีอภเิษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต และ
ยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝร่ังเศสอีกดวย  นําทาน เดินเที่ยวชมยานมง
มารต (Montmartre) ซึ่งเปนยานศิลปนมากวา 200 ปแลว สัมผัสกับมนตเสนหและ
กลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝร่ังเศสรุงเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจาก
ดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร  (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่
เปนสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปนที่
วาดรูปอยูใกลๆ 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา   

วันที่ 3 พระราชวังแวรซาย – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู เมืองแวรซายนําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซาย(Versailles 
Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราช
ประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง 
รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหอง
ตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยาง
วิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาว
ถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ
มหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่14 แหงฝร่ังเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใช
สําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 
16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บาย จากน้ันนําทานกลับเขาสูมหานครปารีส(Paris) นําทานเขาชม พิพิธภัณฑน้ําหอม 

Fragonard พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัตคิวามเปนมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน้ําหอม
ในปจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ Fragonard ยี่หอน้ําหอมอันโดงดัง ที่มีแหลง
ผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ไดช่ือวาเปนเมืองหลวงของโลกน้ําหอม 
โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอต้ังขึ้นมาในป 1983 ตัวอาคารเปนที่อยูเดิมของ นโปเลียน โบ
นาปารตที่  3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแตละหองจัดแสดงเร่ืองราว
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมต้ังแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน และบอกเลาเร่ืองราวการ
ผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลักษณอันรัญจวนใจ และหากทานมองหาของฝากจาก
ปารีสที่ไมเหมือนใคร ทานสามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard ได
โดยตรงตามอัธยาศัยจากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี 
(Duty Free Shop) อาทิ เชน เคร่ืองสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพา
ทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคา



 

 

ใหญใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา   
วันที่ 4 ปารีส – ลียง  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูเมืองลียง (Lyon) เปนเมืองใหญอันดับสามของฝร่ังเศส เมืองน้ีมี

ช่ือเสียงดานทําหาร เปนเมืองผลิตเหลาเชปช่ือดังมากมาย ชมจัตุรัสประจําเมืองอัน
กวางใหญ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมเมืองลียง เมืองที่มีความสวยงามจาก 2 แมน้ําขนาดใหญอยาง แมน้ํา 

Rhone และ แมน้ําSaone ไดไหลมาบรรจบกันที่เมืองน้ีพอดี   โดยลียงน้ันน้ันเปน
เมืองหลวงของจังหวัดโรน (Rhone ) และยังเปนเมืองหลวงของแควนโรนาลป� หรือ
แควนโรหน-อัลป� (Rhone-Alpe) ซึ่งเปนแควนที่ต้ังอยูบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต
ของประเทศฝร่ังเศส ถูกกอตั้งขึ้นโดยพวกโรมันในคริสตศตวรรษที่ 1 จนกระทั่งองคการ
ยูเนสโก (Unesco) ไดรับการบรรจุ เมืองลียงไวในรายช่ือของมรดกโลกในป ค.ศ.
1998 นําทานขามเขาไปเที่ยวเขตเมืองเกา ชมโบสถประจําเมือง ชม Roman 
theatre โรงละครเกาโบราณ สรางมาหลายรอยปแลว แตไดรับการบูรณะใหม และยัง
เปดการแสดงหลายอยางอยูจนถึงปจจุบัน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CHARLEMAGNE หรือเทียบเทา  

วันที่ 5 ลียง – ชาโมนิกซ– โลซานน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองชาโมนิกซ(Chamonix) หมูบานที่เปนที่ต้ังของหลังคา ทวีป
ยุโรปต้ังอยูใกลยอดเขา Aiguilles Rouges และเมือง Courmayeur ในอิตาลีถือ
เปนเมืองที่มีช่ือเสยีงมากที่สุดของฝร่ังเศส เมืองตากอากาศชายแดนของฝร่ังเศสที่อยู
ติดกับสวิตเซอรแลนด เปนเมืองที่อยูติดกับเทือกเขาแอลป� มีภูเขาสูงลอมรอบเมืองและ
มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งป เปนหน่ึงในเมืองสกีรีสอรทที่เกาแกที่สุดในโลกและถูกขนาน
นามวา “ประตสูหลังคายุโรป” และเปนที่ต้ังของยอดเขามองบลังค (Mont Blanc) 



 

 

สามารถมองเห็นภูเขาหิมะสูงตระหงานเปนฉากหลังและล าธารที่เกิดจากการละลาย
ของหิมะจากเทือกเขา และเปนเมืองที่มีสถาปตยกรรมอันเกาแก  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย อิสระใหทานเดินเลนเมืองชารโมนิกซตามอัธยาศัย  โดยทานอาจเลือก นั่งกระเชาไฟฟ�า

ขึ้นสูสถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi)  ดวยความสูงระดับ 3,842 เมตร เปน
กระเชาที่สูงที่สุดในโลก จากสถานีน้ีทานสามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป� 3 ประเทศ 
คือ ฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด และ อิตาลี ชมยอดเขามองบลังค (Mont Blanc)  เปน
ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป ที่มีความสูง 4,807 เมตร บนยอดเขาน้ีจะมีหิมะปกคลุม
ตลอดทั้งป (คาขึ้นเขามองบลังคไมรวมอยูในคาทัวร) หรือเลือกเดินเลนถายภาพเมือง
เล็กๆที่เต็มไปดวยความสวยงามเมืองน้ีก็ได  หลังจากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองโล
ซานน (Lausanne) ซึ่งต้ังอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวา
เปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตร
อันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�ง
ทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และ
อากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่น่ี 
เมืองน้ียังเปนเมืองที่มคีวามสําคัญสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปนเมืองที่เคยเปนที่ประทับ
ของสมเด็จยา  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL BUSSIGNY หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 โลซานน – เวเวย – มองเทรอซ – แทซ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ทานเดินทางผานเมืองเวเวย (Vevey) ต้ังอยูริมชายฝم�งดานเหนือของทะเลสาบเจนีวา 
เปนเมืองที่ไดช่ือวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) 
ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล หลังจากน้ันนําทานเดินทางโดยรถ
โคชปรับอากาศสูเมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ
เจนีวา ไดช่ือวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริมทะเลสาบ  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานถายรูปกับปราสาทชิลยอง (ดานนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณ

อายุกวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดย
ราชวงศ SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวน
สินค าที่ จะสัญจรผานไปมาจากเหนือสู ใตห รือจากตะวันตกสูตะวันออกของ
สวิตเซอรแลนด เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน 
ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป  
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแทซ (Teasch) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ELITE หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 แทซ – เซอรแมต – มิลาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสูเมืองเซอรแมท 
(Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่
ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใชแบตเตอร่ี
เทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ได
ช่ือวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอรแลนด อิสระใหทานเดินเลนในเมือง
เซอรแมตตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน

ของโลก นําทานถายรูปคูกบัมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สราง
ดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟู
ศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 
II) ที่นับวาเปนชอปปงมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย 
ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และ
อนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูใน
บริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเทา  

วันที่ 8 มิลาน – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลา
ในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG941 
วันที่ 9 กรุงเทพฯ 

05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   



 

 

 
ราคาแนะนําเพียง 

BEAUTIFUL CHAMONIX – MONT BLANC 
ฝรั่งเศส – สวิตเซอรแลนด 

9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

4 – 12 เม.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 37,685 11,900 
30 เม.ย. – 8 พ.ค. 

63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 34,255 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง



 

 

ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

เจาหนาที่) 
 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]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 



 

 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ประมาณ 3,000 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 EURO) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 



 

 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
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 บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง



 

 

เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือคาตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
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. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา TLS Contact 
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกบัลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาว
เทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดอืน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารดุ*** 
ตัวอยางรูป 



 

 

 
 

3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทาํงาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บญัชีออมทรัพยธรรมดา

ของธนาคารทั่วไป ยอนหลงั 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทาํ
รายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement 
เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนทีย่ื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออม
ทรัพยยอนหลัง 3 เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  



 

 

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัว
คร่ึงกระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

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

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั 

(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสงักดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา 
 



 

 

                                                                               
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทกุเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัดหมายให

ทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารที่ทานสงตามมาที่หลังจะตองตรงกับขอมูลที่ทาน
กรอกใหมาเทาน้ัน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [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. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูของสถาบัน

ศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่.......................ถึงวันที.่........................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).............................................. 
 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
  กรุณาระบุช่ือ ....................................................  สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

 …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


