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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิดูไบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตูชยั-ล่องเรอืบาโต

มุช    
× √ √ 

3 La Vallee Village Outlet-เมอืงดฌิง √ × √ 

4 เมอืงลูเซริน์-สะพานไมช้าเปล-เมอืงแองเกลิเบริก์ √ √ √ 

5 ยอดเขาทติลสิ-กรุงมลิาน-มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน √ √ √ 

6 เมอืงลา สเปเซยี-ชงิเคว เทเร-เมอืงปิซา่ √ √ √ 

7 จตัุรสัดูโอโมแห่งปิซา่-หอเอนปิซ่า-กรุงโรม-โคลอสเซีย่ม √ √ √ 
8 นครรฐัวาตกินั-โคลอสเซีย่ม-น ้าพุเทรวี-่สนามบนิ √ √ × 
9 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
 

 
 

   

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

17.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าท่ีให้
การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบินเอ

มิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK373 ( บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่สอง ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย - ล่องเรือบาโตมุช       (-/L/D) 

00.35 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
03.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี 

EK071 ( บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
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08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือน
มากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึง
ในศูนย์ กลางทาง เศรษฐกิ จและ
วัฒนธรรมท่ีล า้สมัยแห่งหน่ึงของโลก 
ท่ีทรง ด้วยอิท ธิพลของการ เมือง 
ก า ร ศึ ก ษ า  บั น เ ทิ ง  ส่ื อ  แ ฟ ชั่ น 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคัญท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลกจากนัน้น าถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึกกบั หอไอเฟล สญัลกัษณ์
ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้าง
ขึ น้ในปีค.ศ.1889 จากนัน้น าท่าน
ถ่ายรูป ประตูชัย และผ่านชมทิวทศัน์
ของร้านค้าบูติคชัน้น าระดับโลก ท่ีตัง้
เรียงรายอยู่บนถนนฌ็องเชลิเซ ่ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแม่น า้แซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีก
หน่ึงประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ จากนัน้น าท่านสู่ Samaritaine ห้างสรรพสินค้าใจกลาง
เมืองปารีสริมฝ่ังแม่น า้แซน ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วกว่า150ปี และได้มีการปรับปรุงใหม่ 
แล้วเสร็จเมื่อปี 2021 ภายในห้างฯนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนม มากมายแล้วยังมี
ภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบท่ีสวยงามอีกหน่ึงแห่งในกรุงปารีส 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  
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 Hotel Best Western Plus Paris Velizy หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม La Vallee Village Outlet - เมืองดิฌง             (B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ La Vallee 

Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งท่ีรวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัส
ประสบการณ์การช้อปปิ้งท่ีครบครันด้วยสินค้าชัน้น าต่าง ๆ มากมาย เช่น CELINE, 
KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, 
PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, 
SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯ  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ภายใน 
OUTLET) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  เมืองดิฌง  ผ่านชม
ทัศนียภาพอันงดงามท่ีเต็มไปด้วยขุนเขาทะเลสาบและดอกไม้ป่า ท่ีสวยสดงดงาม ท่ีจะ
ท าให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจตลอดการเดินทางจนท าให้ท่านหลบัตาไม่ลง เป็นแห่งเมืองชมุทาง
รถไฟ และศนูย์กลางการคมนาคมท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของฝรั่งเศส และเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียง
เร่ืองไวน์เป็นอย่างมาก 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  
 Hotel Ibis Dijon Centre Clemenceau หรือเทียบเท่า 
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วันที่ส่ี  เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - เมืองแองเกิลเบิร์ก          (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และเดินทางต่อไปยัง เมืองลูเซิ ร์น  อดีตหัวเมืองโบราณของ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of 
Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขา
ใหญ่น้อยสลบักบัป่าไม้ท่ีแทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมด้วยดงดอกไม้ป่า
และทุ่งหญ้าอนัเขียวชอุ่ม  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพาน

ไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์ เป็นสะพานไม้ท่ี
เก่าแก่ ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น
เลยทีเดียว สะพานวิหารนีเ้ป็นสะพานท่ี
แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อม
ต่อไปยังป้อมแปดเหล่ียมกลางน า้ จั่วแต่
ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราว
ป ร ะ วั ติ ค ว าม เ ป็ นม า ขอ งป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุ
กว่า 400 ปี  แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบัน
สะพานไม้นีถู้กไฟไหม้เสียหายไปมาก 
ต้องบู รณะสร้างขึ น้ ใหม่ เ กื อบหมด 
จากนัน้น าท่านเท่ียวชม รูปแกะสลัก
สิงโตบนหน้าผาหิน  เป็นอนุสาวรีย์ท่ี
ตัง้อยู่ใจกลางเมืองท่ีหวัของสิงโตจะมีโล่ห์ 
ซึ่ ง มี ก า ก บ า ท สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนีอ้อกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้
เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหาร
สวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง
การต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในครัง้ปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  
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 Terrace Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – กรุงมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิ
ลาน                                     (B/L/D)        

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิล
เบิร์ก เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลกสู่ ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของ
สวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ท่ีหิมะคลมุตลอดทัง้ปี สงูถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บน
ยอดเขาแห่งนีหิ้มะจะไม่ละลายตลอดทัง้ปี นัง่กระเช้ายกัษ์ท่ีหมนุได้รอบทิศเคร่ืองแรกของ
โลกท่ีชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิส หลังจากนัน้อิสระให้
ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเยอดเขาแห่งนีไ้ม่ว่าจะเป็นการ ชมถ า้น า้แข็ง 
ซึ่งเป็นถ า้ท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย์ ภายในเป็นผนังน า้แข็งพร้อมมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ หรือ
สามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป 
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รวมถึงการเลือกซือ้สินค้าท่ี ร้านขายของที่ระลึก และ ลานหิมะ ซึ่งเป็นชัน้บนสุดซึ่งจะ
เป็นชัน้ท่ีท่านสามารถเดินย ่าหิมะออกไปยงัลานกว้างซึ่งเป็นจดุชมวิวบนยอดเขา 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางกลับลงจากยอดเขาสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก และเดินทางต่อไปยัง กรุงมิลาน 
(MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองส าคัญทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบลอม
บาร์เดีย ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์ค าว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางท่ีราบ มี
ชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ น าท่านเท่ียวชม ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del 
Duomo) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ ที่ เ รียกว่าดูโอโม่  
(DUOMO) ชื่อนีไ้ว้ใช้เรียกมหาวิหารประจ าเมือง สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 
กว่าปีหลังจากนัน้ ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มี
รูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั ้น
ทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนัน้ยังเป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุม
ของผู้คนมาทกุยคุสมยั อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  
 Hotel NH Milano Fiera หรือเทียบเท่า 
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วันที่หก เมืองลา สเปเซีย - ชิงเคว เทเร - เมืองปิซ่า                (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเป
เซีย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อด้วยรถไฟสู่หมู่บ้านมรดกโลกและอทุยานแห่งชาติ ชิงเคว 
เ ท เ ร  (Cinque Terre) Cinque 
Terre อ่านว่า ชิงเคว เทเร หรือ
แ ป ล ใ น ค ว า ม ห ม า ย ต า ม
ภาษาอังกฤษก็ คือ  The Five 
Land แดนมหัศจรรย์ทั ง้  5 ท่ี
ประกอบกันขึน้มาเป็นดินแดน
แห่งความงดงาม หมู่บ้านเล็กๆ 5 
หมู่บ้านท่ีซ่อนตัวเองอยู่ห่างไกล
จากสายตาของคนภายนอก 
แ ผ่ น ดิ น ท่ี ย า กจ ะ เ ข้ าถึ ง ไ ด้
โดยง่าย หมู่บ้านเล็กๆ 5 หมู่บ้าน
ท่ีตัง้เรียงอยู่มิห่างกัน น าคณะ
เท่ียวชม ชิงเคว เทเร เป็นพืน้ท่ี 
UNESCO ประกาศให้เป็นมรดก
โลก ด้วยท าเลท่ีตัง้ของทัง้หมด
อยู่บนภูเขาสูง โดนมีหน้าผาสูงชัน และทะเลกว้างใหญ่เป็นฉากหน้า ท าให้มีความ
สวยงามประดจุดงัภาพวาด จึงเป็นอปุสรรคส าหรับผู้คนจากภายนอกในการท่ีจะเข้าไปให้
ถึงเพชรกลางมงกุฎเม็ดนีย้ิ่งนัก แต่ในแง่ดีก็คือ หมู่บ้านทัง้ห้า ยังคงสภาพดัง้เดิมของมัน
มาได้ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 11 ประกอบไปด้วย Monterosso al Mare (มอนเตรอสโซ อัล 

มาเร), Vernazza (เวร์นาซซา), Corniglia (คอร์นีเลีย) , Manarola (มานาโรลา) และ 
Riomaggiore (ริโอมัจจอร์เร)  

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมือง
แห่งศิลปะท่ีส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence ด้านตะวนัตก
ของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมี
ชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  
 Hotel Galilei หรือเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ด เมืองปิซ่า – จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า – กรุงโรม - สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม                   

               (B/L/D)                     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ บริเวณ 

จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี  (Compo Dei Miracoli) ท่ี
ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม
แบบโรมาเนสก์ โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิม
น า้มนต์ (Baptistry of St. John) ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในอิตาลี ชม มหาวิหารดูโอโม 
(Duomo) ท่ี งดงามและหอเอนแ ห่ง
เมืองปิซ่าอนัเล่ืองชื่อ น าท่านถ่ายภาพคู่
กับ หอเอนปิซ่า  (Leaning Tower of 
Pisa) สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลกยคุกลาง เร่ิมสร้างเมื่อปี ค.ศ.
1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงกัลงไปเมื่อสร้าง
ไปได้ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึน้อีกจน
แล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ บิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเล่ียนได้ใช้เป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก
ท่ีว่า ส่ิงของสองชิน้ น า้หนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยส่ิงของทัง้สองชิน้จากท่ีสูงพร้อมกัน ก็จะ
ตกถึงพืน้พร้อมกัน จากนัน้ให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมี
ร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย 
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เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมือง
หลวงและเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกต่าง
เดินทางไปกรุงโรมเพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์แห่งความ
ยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขาทัง้ 7 ริมฝ่ังแม่น า้ไทเบอร์ตอนกลาง
ของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้
เป็นอาณาจกัรท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก จากนัน้น าท่านถ่ายรูปด้านหน้าของ สนามกีฬาโคลอส
เซี่ ยม  (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ในอดีตนัน้เป็นสนาม
ประลองการต่อสู้ ท่ียิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจผุู้ชมได้ถึง 50,000 คน 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  
  Hotel Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – น ้าพุเทรวี่ - สนามบิน           (B/L/-)    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐ
วาติกัน (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวใน
โลกท่ีมีก าแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทัง้หมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศนูย์กลาง
ของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก โดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสงูสดุ น า
ท่านชมมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)  

 
เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านชมงานประติมากรรมของเทพนิยาย

กรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น า้พุเทรวี่  (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุง
โรมท่ีโด่งดัง แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซือ้สินค้าแฟชัน่และของท่ีระลึกใน
บริเวณย่าน บันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชัน้น าสุดหรูและยัง
เป็นแหล่งนดัพบของชาวอิตาเล่ียน ได้เวลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบิน 
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20.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK096 ( บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่เก้า สนามบินดูไบ – กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

05.30 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เท่ียวบินท่ี EK 372 ( บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนินการจดัการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามท่ีก าหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการ

ปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของลูกค้าเป็นหลกั และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยโุรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 
 
 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเด่ียว 
เพ่ิมท่านละ 

เมษายน 2566 
6-14 เม.ย. (สงกรานต์) 99,900 

15,000 
25 เม.ย.-3 พ.ค. 95,900 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าต๋ัวเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 
เมื่อท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

เงื่อนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท หลงัจำกท ำกำรจองใน 3 วนัท ำกำร พร้อมส่งส ำเนำหนำ้หนังสือเดินทำง

ท่ีมีอำยเุหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบัในโปรแกรมกำรเดินทำง 
2. ช ำระค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทำง หำกไม่มีกำรช ำระเขำ้มำถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิในกำร

เดินทำง และไม่สำมำรถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทรำบผลวีซ่ำ ทำงบริษทัฯขออนุญำตเก็บค่ำทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตำมท่ีก ำหนด) 

3. ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ หรือตัว๋โดยสำรอ่ืนๆในกำรเดินทำง
เพื่อมำท ำกำรยื่นวีซ่ำ หรือในวนัเดินทำงไป-กลบัจำกสนำมบิน กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำท่ีก่อนทุกครั้ งก่อน
ออกตั๋วเคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสำรอ่ืนๆ มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รับผิดชอบต่อ
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้น 

 

อัตราค่าบริการทีร่วมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดำว ตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (2-3 ท่ำน/ห้อง) 
• ค่ำธรรมเนียมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำเชงเกน้ (ส ำหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทำงประเทศไทย) 
• ค่ำอำหำรและค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรกำรเดินทำง 
• ค่ำรถปรับอำกำศ บริกำรน ำเท่ียวตำมรำยกำรกำรท่องเท่ียว 
• หวัหนำ้ทวัร์เดินทำงพร้อมคณะเดินทำงจำกประเทศไทย ดูแลและให้บริกำรตลอดกำรเดินทำง 
• ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำงตำมกฎหมำยก ำหนด (ตำมเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  
 อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรท ำหนงัสือเดินทำงและวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำง อำทิเช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำเดินทำงท่ีนอกเหนือจำก

รำยกำรทวัร์ ค่ำมินิบำร์ ค่ำบริกำรซกัรีด หรือ ค่ำเกิดควำมเสียหำยต่ำงๆภำยในห้องพกั เป็นตน้ 
• ค่ำส่วนเกินของน ้ำหนกักระเป๋ำ สำยกำรบินอนุญำตให้โหลดสัมภำระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่ำน 
• ค่ำทิปคนขบัรถทอ้งถิ่น  (2 ยโูรx 7 วนั = 14 ยโูร ) 
• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บำท 
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เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีเกิดขึ้น

จริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทำงบริษทัจะท ำกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น 

ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน และค่ำโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว  การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหน้ำ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน และยินดีคืนเงินค่ำมดัจ ำให้ทั้งหมด (ในกรณีท่ีมีกำรยื่นวีซ่ำ และท่ำนไดร้ับกำร
อนุมตัิวีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัขอเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรท่ีเกิดขึ้นจริง และท่ำนสำมำรถน ำวีซ่ำ
น้ีไปใชไ้ด ้หำกวีซ่ำนั้นยงัไม่หมดอำย)ุ 

2. หำกท่ำนสละสิทธ์ิในกำรไม่ใช้บริกำรใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออก
ประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ำมโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่ำนต้องกำรแยกวนัเดินทำงกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อสอบถำมรำคำอีกครั้ ง 
และกำรจดัท่ีนั่งของผูเ้ดินทำง เป็นกำรจดักำรภำยในของสำยกำรบิน ทำงบริษทัไม่สำมำรถเขำ้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส ำหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทำงออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสำรท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีสำย
กำรบินก ำหนด เช่น ตอ้งสำมำรถส่ือสำรภำษำองักฤษได ้ไม่มีปัญหำดำ้นสุขภำพ สำมำรถช่วยเหลือผูอ่ื้น
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ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ ำนำจในกำรให้ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทำงเจำ้หน้ำท่ี
สำยกำรบินตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 

4. กำรพิจำรณำผลวีซ่ำ เป็นอ ำนำจกำรตดัสินใจของสถำนทูตเท่ำนั้น ทำงบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกในยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น และหำกท่ำนถูกปฏิเสรธวีซ่ำ ทำงสถำนทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลให้ทรำบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศท่ีสำมำรถปรับควบคุมควำมเยน็ไดภ้ำยในห้องพกั 
เน่ืองจำกสภำพภูมิอำกำศหนำวเย็นเกือบทั้งปี และส ำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บำงโรงแรม
อำจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่ำนได้มีกำรช ำระเงินแล้ว ไม่ว่ำจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษัท จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆท่ีทำงบริษทัฯไดก้ ำหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบือ้งต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กับศุนย์รับยื่นวีซ่าและสถานทูต) 
วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอำยุและมีอำยุเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำงกลบัในโปรแกรม
กำรเดินทำง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เขม็โดยสำมำรถโหลดจำก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ ำนวน 2 รูป พื้นหลงัสีขำว (ขนำดตำมรูปตวัอยำ่ง) ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นกำร
ยื่นวีซ่ำมำก่อนหน้ำน้ี สถำนทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่ำย จะตอ้งเห็นหน้ำ ใบหูและดวงตำชัดเจน 
ห้ำมใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในกำรถ่ำยรูป 

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบำ้น / บตัรประชำชน / สูติบตัร (ส ำหรับเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยำ่ และ ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถำ้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจำกหน่วยงำนหรือบริษทัท่ีท่ำนท ำงำนอยู ่ (ฉบบัภำษำองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นำมสกุล ให้ตรงตำมหนำ้พำสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมำไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่ำ 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมำยช้ีแจงกำรท ำงำนของตนเอง (ฉบบัภำษำองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงำนท่ีท ำ รำยไดต้่อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภำษำองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
กำรคำ้ พร้อมแปลภำษำองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสำรรับรองกำรเป็นนักเรียน-นักศึกษำ ฉบบัจริงท่ีออกจำก
สถำบนักำรศึกษำ (ฉบบัภำษำองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมำไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่ำ 

6. หลักฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยื่น 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจ ำและมีเงินคงเหลืออย่ำงน้อย 6 หลกั เพื่อ
ควำมเหมำะสมในกำรเดินทำงและกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

BANK CERTIFICATE ฉบับภำษำอังกฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทำงตรงตำมหน้ำพำสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 
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7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่ำใชจ้่ำยให้กนัตอ้งมีควำมสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สำมีออกเงินให้ภรรยำ พร้อมเขียนจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำย SPONSOR LETTER 
(รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ท่ี) 

8. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำท่ำนใดท่ำนหน่ึง จะตอ้งท ำจดหมำยยินยอม 
โดยท่ีบิดำ, มำรดำ และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงคใ์นกำรอนุญำตให้บุตรเดินทำงไปกบัอีก
ท่ำนหน่ึงได ้ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้  ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือและ
ประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอยำ่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมำยยื่นวีซ่ำ ผูป้กครองตอ้งมำเซ็นต์
เอกสำรดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยร์ับยื่นวีซ่ำ 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณำกรอกแบบฟอร์มดำ้นล่ำงให้ครบถว้นและตรงตำมควำมจริง เพรำะขอ้มูล
ท่ีท่ำนไดใ้ห้มำ จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยื่นวีซ่ำและมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

10. กำรยื่นวีซ่ำนั้น ผูเ้ดินทำงตอ้งช ำระยอดมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท/ท่ำนก่อนเท่ำนั้น ถึงสำมำรถด ำเนินกำร
ขั้นตอนกำรจองคิวและยื่นวีซ่ำได ้

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพ่ิมหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือข้ันตอนการย่ืนที่
เปล่ียนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกคร้ัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 
 

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


