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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  

วนัท่ี 2. ฮอ่งกง – ปารสี – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมชุ – ชอ้ปป้ิง – พระราชวงัแวรซ์าย 
วนัท่ี 3. อิสระเต็มวนั เต็มอ่ิมกบัมหานครปารสี 

วนัท่ี 4. อิสระเต็มวนั เต็มอ่ิมกบัมหานครปารสี 
วนัท่ี 5. อิสระเต็มวนั เต็มอ่ิมกบัมหานครปารสี 
วนัท่ี 6. ปารสี – สนามบิน 
วนัท่ี 7. ฮอ่งกง – กรุงเทพฯ  

PARIS: IT’S SO GOOD (ปารีส) 
7 วัน 4 คนื 

 
 
ราคาแนะน าเพยีง 38,900.- 

 

เดนิทาง พฤษภาคม 63 
ปารสี | หอไอเฟล | ลอ่งเรอืบาโตมชุ | อิสระเต็มวนั เต็มอ่ิมกบัมหานครปารสี 3 วนั  

 
วิลนิอุส | ทราไค | เคานสั| ชวัเลย ์| ฟิลสร์นัดาเล| พระราชวงัรุนดาเล | รกิา | ซิกลุดา้ | พารน์ ู| ทาลลนิน ์| เฮลซิงกิ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 
 14.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก (CX)  

โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
17.30 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก เท่ียวบนิท่ี CX 708 

 21.30 น. เดนิทางถึงฮ่องกง เพ่ือเปล่ียนเครื่อง 

วันที ่2 
ฮ่องกง – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปป้ิง – พระราชวังแวร์
ซาย 

00.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก เท่ียวบนิท่ี CX 261 
06.55 น. ถึง สนามบนิชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศ

ไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) มหานครอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองหลวงของประเทศ
ฝร่ังเศส (France) ดนิเเดนแห่งแฟชั่นและน า้หอม เมืองท่ีตดิอันดบั 1 ใน 10 ของโลก จากนัน้น าท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์
จัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ลานประหารพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมารีอังตวัเน็ตต ์อันเป็นจุดเริ่มตน้แห่ง
การเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส  น าท่านเดินทางผ่ายชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) 

ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย (Arc de Triumphe) 
อนสุรณส์ถานท่ีส  าคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยังมีความละเอียดอ่อนใน
การออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศ์ลิปะนีโอคลาสสกิ โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยท่ีนบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เย่ียม ท่ีมีเล่า
เหตกุารณก์ารปฏิวตัแิละจกัรวรรดฝิรั่งเศสผา่นผลงานศลิปะรอบๆประตรูอบ 4 ทิศ จากนัน้น าท่านถ่ายภาพเป็นสุดประทับใจกับ
หอไอเฟล (Tour Eiffel) หอคอยโครงสรา้งเหลก็ประตมิากรรมเหลก็ขนาดใหญ่ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี หลงัการ
ปฏิวตัอิตุสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แห่งงาน World Fair ปี ค.ศ. 1889 สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสงูตระหง่านคู่นคร
ปารีส ท่ีบรเิวณจตัรุสัทรอคาเดโร ่หอไอเฟลเป็นสญัลกัษณข์องประเทศฝรั่งเศสท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัทั่วโลก ทัง้ยงัเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสรา้ง ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสดุในโลกอีกดว้ย น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ า้แซนท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส 
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสกิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 
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กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส  าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือ

กระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิ้งจากทั่วทุกมมุโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสท่ี
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส ท่ีมีสาขา
เปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสนิคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, 
Tag Heuer เป็นตน้ จากนัน้เดินทางสู่เมืองแวรซ์าย เพ่ือน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย (Versaille Palace) อัน
ยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถิ่นบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท่ี์ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตร
อลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั 
เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแตง่อย่างวจิิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) 
ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสนต์่อพระเจา้
หลยุสท่ี์ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลยุสท่ี์ 
16,  ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดนิโปเลียนท่ียิ่งใหญ่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL RESTAURANT CAMPANILE PORTE DE BAGNOLET หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 อิสระเตม็วัน เตม็อิ่มกับมหานครปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระให้เต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวรใ์ห้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า และทางบริษัทฯ ไม่มีรถบริการรับ – ส่ง โดยค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง  
โดยท่านสามารถเดินทางไดอ้ย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ท่ีมีครอบคลมุอยู่ทั่วกรุงปารีสทัง้รถไฟใตด้ิน รถเมล ์หรือ ร ถ
TAXI โดยท่านอาจเดนิทางสู ่

- ดสินียแ์ลนดป์ารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานท่ีซึ่งไมค่วรพลาด  โดยดสินียแ์ลนด ์
ตัง้อยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตวัเมืองปารีส จนถึงมารเ์น่ ลา วลัลี (Marne La 
Vallee) โดยดสินียแ์ลนดป์ารีส เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มีเนือ้ท่ีทัง้หมดประมาณ 350 ไร่ ซึ่งคณุจะไดพ้บตวัละครดิสนียท่ี์
คณุช่ืนชอบ อาทิ เช่น มิกกี ้เมาส ์(Mickey Mouse), โดนัลด ์ดั๊ก (Donald Duck ), กูฟฟ่ี (Goofy) ตัวละครอ่ืนๆอีกมากมาย 
โดยดสินียแ์ลนดป์ารีส แบง่เป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแตล่ะสวนประกอบดว้ย
เครื่องเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของท่ีระลกึ 

- หรือเขา้ชมพพิธิภัณฑลู์ฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑท์างศลิปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก เปิดให ้
เขา้ชมเม่ือปี 1793 ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะท่ี
ทรงคณุคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กวา่ 35,000  ชิน้ ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะช่ือกอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา (Mona 
lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอนัโดง่ดงัของลีโอนารโ์ด ดาวนิชี, รูปป้ัน The Victory 
of Samothrace หรือ รูปป้ันเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทัง้มีรูปป้ันสฟิงซ ์(Sphinx), มมัม่ี (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรม
โบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พิพิธภัณฑล์ูฟวรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพีระมิดท่ีสรา้งขึน้จากกระจกเป็นอีกจุดยอด
นิยมท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งไปถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก และเป็นฉากท่ีมีอยู่ในในภาพยนตรเ์รื่อง The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑล์ฟูวร ์
นอกจากจะมีการตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสิรต์ ท าใหพ้ิพิธภัณฑ์
ลฟูวรเ์ป็นสถานท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนปีละ่เกือบ 10 ลา้นคน 
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- เดนิเท่ียวชมย่านมงมารต์ (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สมัผสักบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของ 
วนัวานศลิปะในฝรั่งเศสท่ีรุ่งเรืองถึงขีดสดุ ชมวิวสวยของนครปารีสจากดา้นหนา้บนัไดของวิหารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre 

Coeur) วหิารสีขาวท่ีเป็นสญัญาลกัษณอ์นัโดดเดน่ของปารีส แลว้เชิญส ารวจรา้นกาแฟ หรือชมเหลา่ศลิปินท่ีวาดรูปอยู่ใกล้ๆ  
- ชมมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตล ์

โกธิกท่ีงามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสูงจากระดบัพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็น
สถานท่ีประกอบพธีิอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 กบัพระนางมารี องัตวัเนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศนูยข์องประเทศ
ฝรั่งเศสอีกดว้ย 

ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั HOTEL RESTAURANT CAMPANILE PORTE DE BAGNOLET หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 อิสระเตม็วัน เตม็อิ่มกับมหานครปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระให้เต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า และทางบริษัทฯ ไม่มีรถบริการรับ – ส่ง โดยค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง  

ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั HOTEL RESTAURANT CAMPANILE PORTE DE BAGNOLET หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 อิสระเตม็วัน เตม็อิ่มกับมหานครปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระให้เต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า และทางบริษัทฯ ไม่มีรถบริการรับ – ส่ง โดยค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง  

ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั HOTEL RESTAURANT CAMPANILE PORTE DE BAGNOLET หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 ปารีส – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์ เดอ โกล เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้
ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.10 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกง โดยสารการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก เท่ียวบนิท่ี CX 260 

วันที ่7 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ   
06.45 น. เดนิทางถึงฮ่องกง เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 
09.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก เท่ียวบนิท่ี CX 717 
10.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง PARIS: IT’S SO GOOD (ปารีส) 7 วัน 4 คนื 

โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิก (CX) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

16 พ.ค. – 22 พ.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 21,960.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
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 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  ( 5 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
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4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก
ประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่
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เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดัหมายให้

ทา่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีท่า่น
กรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
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1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)          แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบัน

ศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซี่าเชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง             มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 
 
 
 


