ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิรก
เยอรมนี - เนเธอรแลนด

8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน EVA AIR

เที่ ย วปารี ส (Paris) เมื อ งที่ มี เ ต็ ม ไปด ว ยมนต เ สน ห แ ละสุ ด แสนโรแมนติ ก เข า ชมความงดงามของ
พระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ ลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River
Cruise) ไปตามแม น้ํ าแซนที่ ไหลผ า นใจกลางกรุ ง ปารี ส ช อ ปป งสุ ด มั น ส ทั้ งร า นค าปลอดภาษี ,ห างแกลเลอรี่
ลาฟาแยตต เดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เยือนจัตุรัสกรองดปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กลาว
ขานวาสวยที่สุดในยุโรป แวะทักทายนองเล็กของประเทศในกลุมเบเนลักซที่ลักเซมเบิรก (Luxembourg)
กลางหุบเขาอันสวยงาม ตะลึงกับความยิ่งใหญและงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)
ลองเรือเที่ยวอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ดินแดนแหงเสรีภาพ สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของทัศนียภาพ
กังหันลมโบราณและวิถึชีวิตแบบชาวดัทชแทๆที่หมูบานกังหันลม (Zaanse Schans) ขากลับบินตรงออกจาก
จากอัมเตอรดัมสูกรุงเทพฯ

กําหนดการเดินทาง

2-9, 16-23 พ.ย. 2559
30 พ.ย.-7 ธ.ค. / 9-16 ธ.ค. 2559
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วันแรกของการเดินทาง
13.00 น.

กรุงเทพฯ – ไทเป

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินอี.วี.เอ.แอร ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่ GO HOLIDAY TOUR
คอยอํานวยความสะดวก

15.50 น.

ออกจากประเทศไทย สูไตหวัน โดยสายการบิน อีวเี อ เที่ยวบินที่ BR 76
***คณะเดินทางวันที่ 28 ก.ย. 2559 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน BR 68
เวลา 16.25 น. และถึง ไตหวันเวลา 21.10 น.***
***ตั้งแตวันที่ 2 พ.ย. 59 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 15.50 น. และถึง
ไตหวัน เวลา 20.25 น.***

19.50 น.

เดินทางถึงไตหวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครือ
่ ง

23.30 น.

ออกเดินทางสูก
 รุงปารีส เทีย
่ วบินที่ BR 087
***ตั้งแตวันที่ 2 พ.ย. 59 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 23.50 น. และถึง
ปารีส เวลา 06.50 น.***

วันที่สองของการเดินทาง
07.35 น.

ไทเป – ปารีส – หอไอเฟล – ชอปปง

ถึง สนามบินถึง ทา อากาศยานชาร ล เดอ โกลด ประเทศฝรั่ง เศส นํา ทา น
ผานพิธี ตรวจคนเข าเมือ งและศุล กากร (เวลาทอ งถิ่ นช ากวา ประเทศไทย 5

ระยะทาง 27 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที

ชั่ ว โมง และจะปรั บ เวลาในวั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2559 โดยเวลาท อ งถิ่ น ช า กว า
ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวง
ของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมที่ ล้ํ า สมั ย แห ง หนึ่ ง ของโลก ที่ ท รงด ว ยอิ ท ธิ พ ลของ
การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีส
เปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก นําเที่ยวชมความงดงามของมหา
นครปารีส ผานชมความสวยงามของแมน้ําแซนนที่ตัดผานใจกลางกรุงปารีส ขาม
สะพานสู เกาะเดอ ลา ซิเต กลางแมน้ําแซน ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัส
คองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารี
อังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แลวผานเขาสู
ถนนสายโรแมนติกชองปเอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน
(Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก
เอาส เตอรลิ ทซ ใ นป 1805 โดยเริ่ มสรา งขึ้ นในป ค.ศ.1806 แต ม าแลว เสร็ จในป
ค.ศ.1836 แลวจากนั้นนําถายรูปเปนที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)
สัญ ลั กษณ ที่โดดเด นสู งตระหง า นคู นครปารีส ด วยความสูงถึ ง 1,051 ฟุต

ซึ่ ง

สรางขึ้นในปค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

นําทานสูศูนยกลางการชอปปง ใหเวลาทานอิสระเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกใน
รานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม
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นาฬิ กา กระเป า หรือ ของที่ระลึก จากนั้นพาทานสัมผั สกับ บรรยากาศที่เต็ มไป
ดวยนักชอปปงจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสที่หาง
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อ
สินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุง
ปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ยี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําคณะเขาสูที่พก
ั โรงแรม NOVOTEL PONT DE SEVRES หรือ เทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

พระราชวังแวรซายส – ลองเรือบาโตมุช – มหาวิหารนอเตรอดาม

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จ า ก นั้ น เ ดิ น ท า ง สู เ มื อ ง แ ว ร ซ า ย ส เ พื่ อ นํ า เ ข า ช ม ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง
พระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยาย
ในพระราชวั ง) ที่ ส ร า งขึ้ นตามพระราชประสงค ของพระเจ า หลุ ยส ที่ 14 ภายใน

ระยะทาง 37 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

ตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน
ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถ
หลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล,
หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหอง
ที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวาย
สาส นตอ พระเจา หลุ ยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส อีก ทั้งยั งเป นหอ งที่ ใชสํ าหรั บจัด งาน
เลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชม
หองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

จากนั้นนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไป
ตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรม
อันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝงแมน้ําเปนอีกหนึ่งประสบการณที่นา

ระยะทาง 40 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

ประทับใจ จากนั้นเขาชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame
de Paris) อายุกวา 800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ
โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจาก
ระดั บพื้นดินถึ ง 96 เมตร

เปนสถานที่ประกอบพิธี อภิเ ษกสมรสระหวางพระเจ า

หลุยสที่ 16 กับพระนางมารีอังตัวเนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศ
ฝรั่งเศสอีกดวย
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก)
นําคณะเขาสูที่พก
ั โรงแรม NOVOTEL PONT DE SEVRES หรือ เทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

ปารีส – บรัสเซลส – อนุสรณอะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองดปลาสต

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นเดิ น ทางสู ก รุ ง บรั ส เซลส (Brussels)
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เบลเยียม สถานที่ตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ

ประมาณ 4 ชม.

หรื อ นาโต จากนั้ น นํ า ท า นชมและถ า ยรู ป เป น ที่ ร ะลึ ก กั บ อนุ ส รณ อ ะโตเมี่ ย ม
(Atomium) ซึ่งเปนสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อป
ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือ นคริ สตั ล โดยขนาด
ใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 165 พันลานเทา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

จากนั้นเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place) ที่มีชื่อเสียง
กล า วขานกั นว า สวยที่ สุ ด แห งหนึ่ งในยุ โรป

ชมศาลาว า การเมื อ งและอาคารที่

สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูปกับเมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่ง
เป นประติ ม ากรรมเด็ ก ชายตั ว เล็ ก ๆกํ า ลั งยื นแอ น ตั ว ป ส สาวะอย า งน า รั ก ผู ส ร า ง
ประวั ติ ศ าสตร แ ละตํ า นานพื้ น เมื อ งของชาวเบลเยี่ ย มซึ่ ง มี ก ารเล า ขานกั น มา
หลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติด
ไฟ จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและปองกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี้
เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว)
นําคณะเขาสูที่พก
ั โรงแรม HUSA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

บรัสเซลส – ลักเซมเบิรก – โคโลญ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูกรุงลักเซมเบิรก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิรก นครรัฐที่มี
พื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมยานเมืองเกาแหง
ลักเซมเบิรก เมืองแหงแกรนดดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโนเตรอะดาม

ระยะทาง 213 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

ประติมากรรมสําริดของแกรนดดัชเชส ชารล็อตต ศาลาวาการเมือง พระราชวัง
ที่ประทับของแกรนดดยุค

อาคารรัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และปอมปราการ

สมั ย โรมั น ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น ข องเมื อ งที่ บ า นเรื อ นตั้ ง เรี ย งรายอยู ใ นแนวหุ บ เขาดู
สวยงามยิ่ง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเปน
เมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และ
อุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นําเที่ยว

ระยะทาง 174 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

ชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ ถายรูปกับมหาวิหารโคโลญ
(Cologne Cathedral) โดยเริ่มกอสรางมาตั้งแตป 1248 แตมีปญหาใหตอง
หยุดพักการกอสรางไปบาง จึงตองใชเวลากวาหกรอยปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และ
สร า งเสร็ จ ในป 1880 มหาวิ ห ารโคโลญเป น ศาสนสถานของคริ ส ต ศ าสนา
โรมั น คาทอลิ ก นั บ เป น วิ ห ารที่ ใ หญ แ ละสู ง ที่ สุ ด ในโลกในสมั ย นั้ น ลั ก ษณะ
สถาปตยกรรมแบบโกธิก เปนหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144
เมตร สรางเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอร และพระแมมารี
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
นําคณะเขาสูที่พก
ั โรงแรม LEONARDO COLOGNE หรือเทียบเทา
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วันที่หกของการเดินทาง
เชา

โคโลญ – อัมสเตอรดัม

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้ นเดินทางเขา สูก รุง อัม สเตอร ดัม

(Amsterdam)

ศูนยก ลางการค า

เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแลนด
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

จากนั้นนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam

ระยะทาง 264 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชม.

Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคยใชเปน
พระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูที่พก
ั BEST WESTERN BLUE SQUARE HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา

อัมสเตอรดัม – ลองเรือ – หมูบานกังหันลม – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง
สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแต
สมั ยศตวรรษที่ 17 และทั ศนี ยภาพของบ านเรื อนอันสวยงามอย างมีเ อกลัก ษณ
นําทานเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งทาน
จะได สั ม ผั ส และเรี ย นรู พื้ น ฐานในการดู แ ละการเจี ย ระไนเพชรในรู ป แบบต า งๆ
พรอมกันนั้นยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถ
เลือกชมสินคาอื่น อยางนาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ เชน ROLEX, PANERAI,
TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA,TISSOT, CARTIER,
BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอยาง GUCCI, DIESEL,
DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS,
TOMMY HILFIGER ฯลฯ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
หมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans) ใหทานไดถายรูปเปนที่ระลึก
กับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหนึ่งของชาวดัตช และชมการสาธิตวิธีการ
ผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆพรอมเชิญ
เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก

18.00 น.

นํ า คณะเดิ น ทางสู สนามบิ น สคิ ป โพล เพื่ อ ให ท า นมี เ วลาในการทํ า คื น ภาษี
(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน

21.40 น.

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR076
***ตั้งแตวันที่ 2 พ.ย. 59 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 21.30 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 14.30 น.***

วันที่แปดของการเดินทาง
13.40 น.

กรุงเทพฯ

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพ
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(รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่
เมื องนั้ น มี ก ารจั ด งาน TRADE

FAIR ฯลฯ ไปเข าพั ก เมื องที่ใกล เคี ย งแทน และ โปรแกรมอาจมี ก าร

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทา นทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

5. เมื่อทานทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา
 ยใดๆ ทัง
้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว
 งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
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โปรแกรม : ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิรก เยอรมนี เนเธอรแลนด
8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
กําหนดการเดินทาง

2-9, 16-23 พ.ย. 2559
30 พ.ย.-7 ธ.ค. / 9-16 ธ.ค. 2559
อัตรา

ราคา

คาบริการ
ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

67,900.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม
่ เติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )

67,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

9,500.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 1 ทาน

67,900.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 2 ทาน (กรุณาอานขอมูล

67,900.-

เพิม
่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก)
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ

23,000.-

ในกรณีทม
ี ีวีซา
 แลวหรือดําเนินการยื่นวีซาเอง

3,500.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
80,000.-

(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวน
ั เดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ
จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงือ
่ นไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
- กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ้นอยูกับชวงอายุ
- คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ทานละไมเกิน 1,500,000 บาท
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเชงเกน
10. คาทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
11. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
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อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มทีส
่ ั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คาน้าํ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญ
ู หายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอคน ตอวัน : 8x2 = 16 ยูโร หรือ ประมาณ 800
บาท)
5. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรบ
ั เงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมือ
่ ไดรับการยืนยันวากรุป
 ออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูตางจังหวัด) ใหทา นติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ
์ มรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
5. การยื่นวีซา ในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซา ไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่ โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเหต

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิ จ ารณาวี ซา เป นดุ ล ยพิ นิ จ ของสถานทู ต มิ ใ ช บ ริ ษัท ทั ว ร การเตรี ยมเอกสารที่ ดี และถู ก ต อ งจะช ว ยให ก าร
พิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทาง
บริษัทฯ ทราบลวงหนาเพือ
่ วางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซา ทีค
่ อนขาง
นานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมต
ั ิวีซา ได
3. สํา หรั บผู เ ดินทางที่ศึ กษาหรื อทํ างานอยูต างประเทศ จะต องดํ าเนินเรื่อ งการขอวี ซา ด วยตนเองในประเทศที่ ต น
พํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
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4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่าํ กวา 6 เดือน ผู
เดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัท
ดวย เนือ
่ งจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตา่ํ กวา 3 หนา
5. ทานทีใ่ สปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนัน
้ ๆ
และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสาํ รองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทา นไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
คาใชจา ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
 ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดานสุขภาพและรางกาย
และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจา ยทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทาง
ไมครบตามจํานวนที่บริษท
ั ฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเ ดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทา นจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ

คาธรรมเนียมใน

การมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวซ
ี าจากทางสถานทูต (วีซาไมผา
 น) และทานไดชาํ ระคาทัวรหรือมัดจํา
มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน
หรือคาตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณี วี ซ า ผ า นแล ว แจ ง ยกเลิ ก ก อ นหรื อ หลั ง ออกตั๋ ว โดยสาร บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ ไม คื น ค า ทั ว ร
ทั้งหมด
9. กรณีผเู ดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
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1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหา
ได ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม
่ เติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนือ
่ งจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมี
อางอาบน้าํ ซึ่งขึ้นอยูกบ
ั การออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา
อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว
เทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอน
แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออม
ทรัพย ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น(รบกวนลูกคา
ทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ
Statement เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา)
- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3
เดือน(ของผูที่ออกคาใชจา ย)
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุ
ไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่
โฉนดที่ดิน เปนตัน
- เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคาํ วา “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น
5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)
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6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามา

-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝาย
ใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

-

*** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได
ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)

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. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แตงงาน (จดทะเบียน)

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)

หยา

แยกกันอยู

หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..…
11. ที่อยูของผูขอวีซา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได..................................................................
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)
.......................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู
ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….………
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรบ
ั ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย
เคยได ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่.........................................
15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................
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16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชื่อ ......................................................

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..…
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผจ
ู ัดหาให

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น
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