ฝรั่งเศส - ปารีส - ตูร์ - ลุํมแมํน้ําลัวร์ 7 วัน 4 คืน
พระราชวังแวร์ซายน์ - ปราสาทเชองนงโซ - หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด - ลํองเรือบาโตมุช
มหาวิหารนอเตรอดาม - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - อิสระช๎อปปิ้ง
เมนูพเิ ศษ หอยเอสคาโก
สรุปการเดินทางโดยยํอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องทีส่ ิงคโปร์
วันที่2 สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส - เมืองตูร์ - ปราสาทเชอนงโช
วันที่3 ปารีส - พระราชวังแวซายน์ - Chic Outlet La Vallee Village
วันที่4 ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซํ - ถํายรูปคูํกับประตูชัยนโปเลียน - ถํายรูปหอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์น้ําหอม
Fragonard - ช๎อปปิ้งDuty Free Shop - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ลํองเรือบาโตมุช
วันที่5 อิสระเต็มวันเมืองปารีส (ไกด์พาเที่ยวตามสถานทีต่ ํางๆ ไมํมีรถโค๎ชบริการ)
วันที่6 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับ
วันที่7 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
15.30 น.

18.30 น.
21.55 น.
วันที่สอง
00.10 น.
07.30 น.

กรุงเทพ ฯ - สิงคโปร์
คณะพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K
สายการบิน SINGAPORE AIRLINE โดยมีเจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ คอยต๎อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่อง
กระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซื้อสินค้า DUTY FREE หรือใช้บริการ
ของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง
สิงคโปร์ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ตูร์ - ปราสาทเชอนงโซ
ออกเดินทางสูํกรุงปารีส ด๎วยเที่ยวบินที่ SQ 336
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)
ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นํา
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) (ระยะเวลา 180 กม. ใช๎เวลาเดินทาง 03.30ชม.) เมืองประวัติศาสตร์
แห่งลุํมแมํน้ําลัวร์(Loire) ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ําลัวร์ทางตอนเหนือ และแม่น้ําแชร์ทางตอนใต้ ลุ่มแม่น้ําลัวร์
เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงแคว้นลัวร์ และเป็นแม่น้ําสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส คือ 1,013 กิโลเมตรหล่อเลี้ยงต้น
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บําย

องุ่นหลายร้อยตําบลในหลายแคว้น สองฟากฝั่งมี ปราสาทหรือชาโตสําคัญของกษัตริย์ฝรั่งเศส และเชื้อพระ
วงศ์ที่สวยงามนับพันแห่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเดินทางสู่เข้าเดินทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) สร้างบนฝั่งแม่น้ําแชร์
ออกแบบโดยฟิล แบรต์ เดอลอร์ม สถาปนิก เรอเนซองส์ ตระกูล เมเนียร์ (Menier)
ลัก ษณะของ
สถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์
ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูน้ํา ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทําจากไม้
แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล (Chapel) โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดับ กระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน
(Green) เป็นลักษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1, ห้อง
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสันที่มีหินหลักแยกจากกันเป็นเส้นขาด ถือว่าเป็น
ห้องที่แกะสลักที่สวยที่สุดห้องหนึ่งในการตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบฝรั่งเศส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเข๎าสูํที่พัก MERCURE CENTER TOURS HOTEL หรือเทียบเทํา
ตูร์ - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) (ระยะทาง 240 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมือง
หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยาก
มาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแห่งหนึ่งของ
โลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีส
เป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อนําเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อัน
ยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงิน
อย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง ,ท้องพระโรงที่ตกแต่ง
อย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่ง
เป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์ มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้า
หลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สําหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์
มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปารีส
เดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพื่อช๊อปปิ้งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้
เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel,
Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph
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Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
*** อาหารค่าํ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการทํองเที่ยว
นําคณะเข๎าสูํทพี่ ัก IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเทํา
ประตูชัย - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ลํองเรือบาโตมุซ - OUTLET
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้า
สู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซํ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโป
นําชมและถํายรูปคูํกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิน
โปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836
นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ จากนั้น
*** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช๎อปปิ้ง
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ําหอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดง
วิธีการผลิตน้ําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่ห้อ Fragonard ยี่ห้อน้ําหอมอันโด่งดัง ที่มีแหล่ง
ผลิตต้นกําเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน้ําหอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น มาในปี 1983 ตั ว อาคารเป็ น ที่ อ ยู่ เ ดิ ม ของ นโปเลี ย น โบนาปาร์ ต ที่ 3 Louis-Napoléon
Bonaparte III ซึ่งแต่ละห้องจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุน้ําหอมตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน
และบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมให้มีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝาก
จากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย
แล้วให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร๎านค๎าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น
เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้งจาก
ทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)
หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุง
ปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เครื่องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex,
Omega, Tag Heuer เป็นต้น
นําท่าน ลํองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ําแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุง
ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ําเป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก๎)
นําคณะเข๎าสูํทพี่ ัก IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเทํา
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วันที่ห๎า
เช๎า

อิสระเต็มวันเมืองปารีส (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ตํางๆ ไมํมีรถโค๎ชบริการ)
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันทางไกด์จะแนะนําสถานที่หลักๆและการเดินทางเบื้องต๎น โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใต้ดิน รถเมล์ หรือ รถTAXI โดย
ท่านอาจเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานที่ซึ่งไม่
ควรพลาด โดยดิสนีย์แลนด์ตั้งอยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจาก
ตัวเมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส เปิดให้บริการครั้งแรกในปี
1992 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 350 ไร่ ซึ่งคุณจะได้พบตัวละครดิสนีย์ที่คุณชื่นชอบ อาทิ เช่น มิกกี้ เมาส์
(Mickey Mouse),โดนัลด์ ดั๊ก (Donald Duck ),กูฟฟี่ (Goofy) ตัวละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์
ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวน
ประกอบด้วยเครื่องเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งร้านขายอาหารและของที่ระลึก
**อิสระอาหารเที่ยงและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการทํองเที่ยวและช๏อปปิ้ง**
หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดง
และเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจํานวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น ท่านสามารถเดินชม
งานศิลปะชื่อก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne,
Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี , รูปปั้น The Victory of
Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือ
ร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรง
พีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ ระลึก และเป็นฉากที่มี
อยู่ในในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวร
แล้ว ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ทําให้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นสถานที่มี
นักท่องเที่ยวมาเยือนปีล่ะเกือบ 10 ล้านคน
หรือชม มหาวิหารนอเตรอดามแหํงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหาร
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคา
วิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับ
พระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย หรือเดินเที่ยวชม ยํา
นมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแล้ว สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของ
วันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์
(Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้วเชิญสํารวจร้านกาแฟ
หรือชมเหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ
นําคณะเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเทํา
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วันที่หก
เช๎า
08.00 น.
12.00 น.
วันที่เจ็ด
06.40 น.
09.45 น.
11.10 น.

สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - สิงคโปร์
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสูสํ นามบิน เพื่อให๎ทํานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลือกซื้อสินค๎าในร๎านค๎าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ335
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)
สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบินและช้อปปิ้ง DUTY FREE ในสนามบิน
ออกเดินทางสูสํ ุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ972
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1 เด็ก 2 ผู๎ใหญํ 1 เด็ก 2 ผู๎ใหญํ
ราคา
อัตราคําบริการ
ผู๎ใหญํ
เด็กมีเตียง
เด็กไมํมีเตียง
พักเดี่ยว ไมํรวม
ตํอทําน งดแถมกระเป๋า
ห๎องละ 2-3 ทําน (เด็กอายุไมํเกิน (เด็กอายุไมํเกิน12
เพิ่ม
ตัว๋
12ปี)
ปี)
7-13 ก.ย. 60
39,999
39,999
39,999
7,000
29,900
**คําบริการข๎างต๎น ยังไมํรวมคําทิปคนขับรถ หัวหน๎าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท๎องถิ่น**
** ราคาเด็กอายุไมํถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแตํละครั้งจะต๎องมีผู๎โดยสารจํานวน 20 ทํานขึ้นไป ถ๎าผู๎โดยสารไมํครบจํานวนดังกลําว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้อเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน
หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1
เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มี
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ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง แต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกัน
อัตราคําบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราคําบริการนี้ไมํรวม
 ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ทํ า หนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า โทรศั พ ท์ ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน๎า
ทัวร์กํอนการใช๎บริการ)
 คําทิปคนขับรถ ทํานละ 10 ยูโร/ทริป/ทําน (2ยูโร/วัน/ทําน)
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ ทํานละ 14 ยูโร/ทริป/ทําน (2ยูโร/วัน/ทําน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสําเนา
หน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ชําระ
เงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทีย่ วต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
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หนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันทําการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทําการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วันทําการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข๎อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มี นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ ประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทจี่ ะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วั น ที่ เ ดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่ น
เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
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ข๎อแนะนํากํอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
ได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่ าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซําเชงเก๎น (ฝรั่งเศส)
1.

หนังสือเดินทางเลํมปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ต่ํากว่า 2 หน้า
2.
รูปถํายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จํานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็น
ใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน
3.
หลักฐานการทํางาน/การเรียน
 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือ
ใบจดทะเบียนการค้า
 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน จดหมาย
รับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ จดหมายจะต้อง
ออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน
 กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ หรือ จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
และต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
4.
หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน
(สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไมํเกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
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 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 30
วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
สําเนาจากสมุ ด บัญ ชี ย้ อนหลั ง 3 เดือ น อัพเดทเป็น วันที่ ล่า สุดไม่เกิ น 30 วัน สามารถใช้แทน BANK
STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ามเดือน
และในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ต้องมีการระบุหมายเลขสมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มีไม่
สามารถใช้ยื่นได้
***หลักฐานทางการเงินข๎างต๎น ต๎องเป็นสมุดบัญชีเลํมเดียวกันเทํานัน้ ***
5.
สําเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
6.
สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน
7.
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
8.
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
9.
สําเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปีและไมํได๎เดินทางพร๎อม บิดาและมารดา
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรับรองการเงินให๎บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้องยื่น
เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ๎าของบัญชี(ผู๎รับรอง)
และต๎องระบุชอื่ ผู๎ถูกรับรองด๎วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง
ตามหน้าพาสปอร์ต)
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 30 วัน นับ
จากวันที่นัดยื่นวีซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน BANK
STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ามเดือน
และในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ต้องมีการระบุหมายเลขสมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มีไม่
สามารถใช้ยื่นได้
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
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หมายเหตุ:
 ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ 10-15 วันทําการ
 หลังจากที่ผู้สมัครได้ทําการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทําการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนัน้ หากท่านมีความจําเป็นในการ
ใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ
ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคําร๎องขอวีซาํ
สถานทีย่ ื่นคําร๎องวีซํา: ศูนย์ยื่นคําร๎องขอวีซําฝรั่งเศส TLS ตึกสาทรซิตี้ ชั้น 12 ถนนสาทรใต๎
ที่ตึกสามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยื่นไม่มีบริการตราประทับทีจอดรถ
การเดินทางทีส่ ะดวก: BTS สถานีชํองนนทรี
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ใบกรอกข๎อมูลคําร๎องขอวีซาํ เชงเก๎น ฝรั่งเศส
!!! ผู๎สมัครทุกทํานกรุณากรอกข๎อมูลทุกข๎อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน ...................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
3. วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................................................................................................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ...............................................................
5. สัญชาติปัจจุบัน................................สัญชาติโดยกําเนิด(หากต่างปัจจุบัน)...................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยูปํ ัจจุบัน(ติดตํอได๎สะดวก)...........................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย์................
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์...........................................................
13. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ
...........................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยูํ...........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รับ ประเทศ.........................ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..................ถึงวันที่......................
16.ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผู้สมัคร
ตัวผู้สมัครเอง
มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ...........................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................
การพิจารณาอนุมัติวีซําเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทํานั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอํานวย
ความสะดวกและบริการด๎านเอกสารให๎แกํผู๎เดินทางเทํานั้น
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