
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วนัที1่ กรงุเทพ (สุวรรณภมู)ิ         

20.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิ KUWAIT AIRWAYS พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก 

23.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุคูเวต ประเทศคูเวต โดยสายการบนิ KUWAIT 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU414 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัที2่ เมอืงปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์

04.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุคูเวต ประเทศคูเวต (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

07.35 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิชา เดอ โก ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ KUWAIT 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU167 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิชา เดอ โก ประเทศฝร ัง่เศส (ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่

เมอืงไทยประมาณ 5 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมอืงทีม่ี

มนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก ทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบัน

กรุงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่า้สมยัแห่งหนึง่ ของโลก ทีท่รงดว้ย

อทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่

ในเมอืงทีส่ าคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก น าท่านเขา้ชม ความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อนัยิง่ใหญ่ ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายใน

ตกแตง่อย่างวจิติรอลงัการ ทัง้ จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รปูแกะสลกัและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิ

อย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั น าท่าน ลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่ง ๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณท์ีน่่า

ประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL PARIS NORD EXPO AULNAY หรอืระดบัใกลเ้คยีง   

 

วนัที3่ อสิระเทีย่วชมลอนดอนตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม. 

*** ไมม่รีถโคช้บรกิารตลอดวนั ลูกคา้เดนิทางดว้ยรถไฟใตด้นิหรอืรถสาธารณะ ลูกคา้

ช าระคา่เดนิทาง-คา่เขา้ชมเอง อสิระอาหารกลางวนัและค า่ *** 

น าทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วโดยระบบขนสง่สาธารณะ รถไฟ RERรถไฟMETRO รถบสัประจ า

ทาง คา่บตัรโดยสารไมร่วมในคา่บรกิาร โดยมหีัวหนา้ทัวรท์ีช่ านาญการของบรษัิทฯ ให ้

ค าแนะน าในการเดนิทางและหรอืท่านจะเลอืกแยกเทีย่วเป็นสว่นตวั ไดต้ามความตอ้งการ เชน่ เขา้

ชมพพิธิภัณฑร์ะดบัโลกในกรุงปารสี  

 

ไปเทีย่วชม สวนสนุกยูโร ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอกี

สถานทีซ่ ึง่ไม่ควรพลาด ซึง่คณุจะไดพ้บตวัละครดสินียท์ีค่ณุชืน่ชอบ โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี 

แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแตล่ะสวน

ประกอบดว้ยเครือ่งเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึ หรอืท่านจะเดนิทางไป 

ยา่นมงมารต์ ย่านศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สมัผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวนัวานทีศ่ลิปะใน

ฝรั่งเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันไดของ วหิารซคัเคอรเ์กอร ์

วหิารสขีาวทีเ่ป็นสญัญาลกัษณอ์นัโดดเดน่ของปารสี ทีท่่านสามารถเขา้ชมภายในมหาวหิารที่



 

สวยงามมเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืน่ังจบิกาแฟ ชลิชลิสไตล ์ปารสี เซยีงเทอเรสตค์าเฟ่ 

หรอืจะไปอสิระชอ้ปป้ิง ถนนชองป์เซลเิช ่(Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคญัมคีวาม

ยาว 2 กม. ร่มรืน่ไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มทีัง้รา้นคา้ชัน้น า หอแสดงศลิปะ สวนดอกไม ้น ้าพุ 

ภัตตาคารชัน้เลศิ รา้นกาแฟ โรงละคร เป็นถนนทีม่สีสีนัตลอด 24 ชัว่โมง จนไดช้ือ่วา่เป็นถนนที่

สวยทีส่ดุในโลก อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดท์ีโ่ดง่ดงัของฝรั่งเศส หรอืทีห่า้งสรรพสนิคา้ 

Galeries Lafayette หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทัง้ 9 ชัน้นัน้แน่นขนัดไปดว้ยสนิคา้แบรนดต์า่งๆ 

แถมยงัสามารถท า Tax Refund ไดท้ีห่า้งน้ีไดเ้ลยดว้ย สะดวกมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL PARIS NORD EXPO AULNAY หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที4่ จตัุรสัชารล์ เดอ โกล – ประตูชยัอารค์เดอทรยีงฟ์ – หอไอเฟล - พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์- La Vallee Vil-

lage Outlet 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเทีย่วชมในตวัเมอืงปารสี พาทุกท่านถ่ายรูปที ่จตัรุสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de 

Gaulle) จุดเริม่ตน้ของถนน 12 สายส าคญัของปารสี น าท่านชม ประตูชยัอารค์เดอทรยีงฟ์ 

(Are de Triomphe) อนุสรณส์ถานแห่งชยัชนะขนาดใหญ่แห่งน้ีตัง้อยู่ใจกลาง น าถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึกบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) สญัลกัษณท์ีโ่ดดเดน่ สงูตระหง่านคูน่ครปารสีดว้ยความสงู

ถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑศ์ลิปะทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในฝรั่งเศส โดดเดน่ดว้ยโดมกระจกทีเ่ป็นทัง้ทางเขา้และไฮไลทข์องพพิธิภัณฑ ์ภายในนัน้มี

ผลงานศลิปะรวบรวมเอาไวม้ากกวา่ 380,000 ชิน้ น าท่าอสิระชอ้ปป้ิงที ่La Vallee Village Out-

let ตัง้อยู่ทศิตะวนัออกของเมอืงปารสี อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิและสนุกกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ

รนดด์งัทั่วโลกมากกวา่ 80 ยีห่อ้ ดว้ยราคาทีถู่กกวา่ชอ้ปทั่วไป โดยสนิคา้ทีน่ี่ลดราคาตัง้แต ่33% - 

60% หรอืมากกวา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เย็น   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  พัก NOVOTEL PARIS NORD EXPO AULNAY หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที5่ มหาวหิารโนตเตรอดาม - สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารโนตเตรอดาม มหาวหิารในยุคกอธคิ ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออก

ของกรุงปารสีบนเกาะกลางแม่น ้า (อลิเดอลาซเิต)้ ไดร้ับการบูรณะโดย เออแชน วยีอเลต-์เลอ-ดคุ 

สถาปนกิคนส าคญัทีส่ดุคนหนึง่ของฝรั่งเศส ประตมิากรรมและหนา้ตา่งประดบักระจกส ี(stained 

glass) ระหวา่งการปฏวิตัฝิรั่งเศส มหาวหิารแห่งน้ีไดร้ับความเสยีหายอย่างหนัก งานประตมิากรรม

และศลิปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก และไดม้กีารบูรณะครัง้ใหญ่ระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ให ้

เหมอืนเดมิทุกประการ ผ่านชมลานจตรุัสคองคอรด์ ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ทีช่วน

ใหร้ะลกึถงึการปฏวิตัใิหญ่ฝรัง่เศส ใกลก้นัเป็นสวนตยุเลอลสี ์สวนแบบฝรั่งเศสทีอ่อกแบบไวอ้ย่าง

งดงาม, โบสถแ์องวาลดีสอ์นังามสง่า ถงึเวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์สเ์ดอ

โกล เพือ่ผ่านขัน้ตอนการท าคนืภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลบั

กรุงเทพฯ 

13.50 น.  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงคูเวต ประเทศคูเวต โดยสายการบนิ KUWAIT 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU168  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

22.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุคูเวต ประเทศคูเวต (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

23.25 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ  

 KUWAIT AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU411 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

 

วนัที6่สนามบนิกรงุคูเวต - กรงุเทพ(สุวรรณภมู)ิ 

10.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีา่ 

เพิม่ทา่น

ละ 

เดอืน ธนัวาคม 

7 – 12 ธนัวาคม 2562  31,999 31,999 30,999 6,900 4,500 

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทยตอ้งท า Visa ฝร ัง่เศส 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 



 

 

 

 

 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน้ี์ ก าหนดใหม้ผูีเ้ดนิทางขัน้ต า่ 

15 ท่าน  หากมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื 

ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไม่รบีผดิ

ชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดงันัน้กรุณาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุกครัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เที่ยวบนิเพื่อยืนยันกับทางเจา้หนา้ที่ก่อนท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้ 

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่วา่จะเกดิเหตกุารณใ์ดๆ ตอ่ท่านก็

ตาม อนัเน่ืองมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตวั

ออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดงันัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ

เงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงท่านจะ

ยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยทีส่ดุเท่าจ านวน

เงนิมัดจ า ทัง้น้ีทัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

 

 

 

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามทีร่ะบุ Economy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี  

    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่านภายหลงั) และเน่ืองจาก 

    เป็นตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลบัได ้ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 23 กโิลกรัม 2 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบุ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรุณาตดิตอ่

พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกนั ซึง่ทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ข

จากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกนัใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 



 

  

 

 คา่ใชจ้่าสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดีคา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 

  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญ่กวา่มาตรฐาน  

   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

   คา่ธรรมเนยีมและบรกิารยืน่วซีา่ฝร ัง่เศส ทา่นละ 4,500 บาท/ทา่น 

  คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 60 EUR/ทา่น/ทรปิ 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 

  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

 

   เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 20,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการเดนิทาง 

และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน ยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนัเน่ืองมาจากบรษัิทฯ 

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองที่

น่ังนอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ีหลังจากท าการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสาร

ส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นักงานขาย และ

หากทา่นช าระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทาง

นอ้ยกวา่ 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7-10 

วนักอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้่านหรอื

จัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้่านหากท่านตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เน่ืองจากการขอใชว้ลี

แชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้ทาง

สนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจอง 

 

- การถูกปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่วา่จะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่

การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรฐัของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่

ทางบรษัิทฯและมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์ไมม่สีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ เพราะอ านาจการตดัสนิใจ

เป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย และ หนงัสอื

เดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การร่วมทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ท่านจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่่วมเดนิทาง

พรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่่านสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมี

การปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

 รายการท่องเทีย่วน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากได ้

ส ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ

ผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า

น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอื

เอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของ

นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าประเทศฝร ัง่เศส  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

*** ยืน่วซี่าแสดงตนที ่TLS Contact (ตกึสาธรซติี ้ช ัน้ 12) *** 

 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 

และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 



 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1.   หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลับ และ

มหีนา้วา่งไม่ต า่กวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว 

ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เท่านัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่

เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง 

วนัเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CON-

CERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไมจ่ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง 

ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอร์

ตดิตอ่อย่างชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงาน เป็น

ภาษาองักฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตท่ัง้น้ี อยู่ทีด่ลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีร่ับยืน่เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมาย

ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไม่

ถกูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน   

 ** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่

เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

 ** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที่

อาจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , 



 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

มารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

บดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , 

บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบ

ส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่

เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้บัผูถู้กรบัรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที่

นดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 

วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ที่

อาจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank State-

ment คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

 - เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัต 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 

 

1.ชือ่/นามสกลุ (ปัจจุบัน)........................................................................................................ 

 

2.ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี .................................................................................................. 

 

3.วนั-เดอืน-ปีเกดิ .......................................... อายุ .................... ปี 

สถานทีเ่กดิ (จังหวดั/ประเทศ) ................................................................................................. 

 

*4.ทีอ่ยู่ปัจจุบัน(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 

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

...................................................................รหัสไปรษณีย.์...................................... 

อเีมล.์................................................................................................................................ 



 

โทรศพัทบ์า้น ..................................................... มอืถอื ....................................................... 

 

*5.อาชพีปัจจุบัน...................................................ต าแหน่ง...................................................... 

ชือ่สถานทีท่ างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั  

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

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย.์..................โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั..............................................อเีมล์

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

 

6. สถานภาพ 

 (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกนัอยู ่

 

7.บา้นทีอ่ยู่ ปัจจุบัน ท่านอาศยัมากีปี่....................................... 

 

8.ชือ่-นามสกลุของบดิา...............................................................วนัเดอืนปีเกดิของบดิา

.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 

9.ชือ่-นามสกลุของมารดา..........................................................วนัเดอืนปีเกดิของมารดา

...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 

 

10.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท 

11.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั

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

แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้

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

12.คา่ใชจ้่ายของท่านตอ่เดอืน.........................บาท 

13.รายไดท้ีท่่านใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้่ายตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

 

*14.วซีา่เชง้เกน้ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 5 ปี 

(.....) ไม่เคย 

(.....) เคย ตัง้แตว่นัที.่...............................ถงึวนัที.่....................................................... 

 

*15.เคยถูกพมิพล์ายนิว้มือ้เพือ่ขอวซีา่เชง้เกน้กอ่นหนา้น้ี 

 (......) ไม่เคย 

 (......) เคย   ตัง้แตว่นัที.่.......................................ถงึ................................................... 

 

16.ท่านเคยถูกปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่

 (......) ไม่เคย 

 (......) เคย (เหตผุลในการปฎเิสธ)................................................................................. 

 

16.ในกรณีสมรส โปรดระบุขอ้มูลของคูส่มรส ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วนัเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

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

 

17. การออกค่าใชจ้่าย 

 (......) ตวัผูข้อวซีา่เอง 



 

 (......) มผูีอ้ืน่ออกให ้โปรดระบุชือ่-นามสกลุ.............................................. 

    ทีอ่ยู่........................................................................................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 4/5/14/15 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวย

ความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น *** 

 

 หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 

หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิทา่นตอ้งกรอก ขอ้มูลการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 

 

หมายเหต ุการอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษัิทเป็น

เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้ 

 


