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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-เมอืงแรงส-์มหาวหิารประจ า
แรงส ์

√ × √ 

4 แควน้อลัซาส-สตราสบูรก์-จตัุรสัเกลแบร-์เมอืงกอลมาร ์ √ √ √ 

5 ยอดเขาทติลสิ-TITLIS CLIFF WALK-เมอืงลูเซริน์   √ √ √ 

6 เซนต์มอรติส-์รถไฟสายโรแมนตคิ BERNINA 
EXPRESS-เมอืงทริาโน่ 

√ √ √ 

7 กรุงมลิาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่-สนามบนิเมอืงมลิาน √ √ × 
8 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
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วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

17.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK373 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

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

00.35 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี 

EK073 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)  
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือน
มากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึง
ในศูนย์กลางทาง เศรษฐกิ จและ
วัฒนธรรมท่ีล า้สมัยแห่งหน่ึงของโลก 
ท่ีทรงด้วยอิท 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
แห่งหน่ึงของโลกจากนั้นน าถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึกกบั หอไอเฟล สญัลกัษณ์
ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้าง
ขึ ้นในปีค.ศ.1889 จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูป ประตูชัย และผ่านชมทิวทศัน์
ของรา้นคา้บูติคชั้นน าระดับโลก ท่ีตัง้
เรียงรายอยู่บนถนนฌ็องเชลิเซ ่ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ
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สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีก
หน่ึงประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ จากนัน้น าท่านสู่ Samaritaine หา้งสรรพสินคา้ใจกลาง
เมืองปารีสริมฝ่ังแม่น า้แซน ซึ่งเปิดใหบ้ริการมาแลว้กว่า150ปี และไดม้ีการปรบัปรุงใหม่ 
แล้วเสร็จเมื่อปี 2021 ภายในห้างฯนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนม มากมายแล้วยังมี
ภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบท่ีสวยงามอีกหน่ึงแห่งในกรุงปารีส 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
  Forest Hill Meudon หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม La Vallee Village Outlet-เมืองแรงส์-มหาวิหารประจ าแรงส์     (B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ La Vallee 

Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งท่ีรวมรา้นค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 รา้น สัมผัส
ประสบการณ์การช้อปปิ้งท่ีครบครันด้วยสินค้าชั้นน 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 ฯลฯ 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย (ท่านสามารถเลือกรบัประทานอาหารไดภ้ายใน 
OUTLET) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส ์(Reims) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในแควน้ช็อง
ปาญ-อารแ์ดน แควน้ท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นถิ่นก าเนิดของแชมเปญ น าท่านถ่ายรูป  
มหาวิหารแรงส  ์(Reims Cathedral) ท่ีถูกใชเ้พื่อเป็นสถานท่ีส าหรบัการท าพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกกษัตริย์ฝรั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค 
และไดร้บัเลือกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายใน
มีหน้าต่างประดับกระจกสีท่ีสรา้งระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่าง
กุหลาบท่ีไดร้บัการประดับดว้ยกระจกสี มหาวิหารแห่งนีย้ังเป็นมหาวิหารท่ีประกอบพิธี
ราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึน้เป็นกษัตริยแ์ห่งฝรั่งเศสตัง้แต่สมัยของพระเจา้โคลวิสในปี 
ค.ศ. 496 และเหตกุารณส์ าคญัท่ีเกิดขึน้ท่ีน่ีก็คือการท่ีโจนออฟอารค์น าก าลงัของฝรั่งเศส 
บุกเขา้ยึดมหาวิหารคืนจากองักฤษในช่วงสงครามรอ้ยปีเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระ
เจา้ชารล์สท่ี์ 7 ในปีค.ศ. 1429 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Mercure Reims Cathedrale หรือเทียบเท่า 
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วันที่ส่ี  แคว้นอัลซาส-สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-เมืองกอลมาร์     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูรก์ 
(Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่ง
แควน้อลัซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีเรียกไดว้่า มี 2 วฒันธรรมคือ ฝรั่งเศสและ
เยอรมัน เน่ืองจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลับกันไปมา สต
ราสบูรก์เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นรอ่งรอยประวติัศาสตรใ์หช้าวเมือง
ปัจจบุนัไดช้ื่น  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรสัท่ีมีขนาดท่ี
ใหญ่ท่ีสุดซึ่งตัง้อยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก์ โดยภายในจัตุรสัยังเป็นท่ีตัง้ของ 
รูปป้ันช็อง แบ๊บติสต ์เกลแบร ์ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในเร่ืองสงครามการปฏิวัติของประเทศ
ฝรั่งเศส น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก มีความสูงอยู่ท่ี 142 เมตร ซึ่งถูก
สรา้งขึน้ระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ท่ีสรา้งดว้ยหินทรายสีชมพดููงามระหงโดดเด่นเห็นแต่
ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ 
(ALSACE) เป็นเมืองท่ียังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ย่างมาก น าท่านชม
เ ข ต เ มื อ ง เ ก่ า ก อ ล ม า ร์  
(COLMAR OLD TOWN) เขตท่ี
มีสถาปัตยกรรมในยคุศตวรรษท่ี 
16-17 ตั้งอยู่  ซึ่งบางหลังเป็น
อาคารสไตล์เรอ เนซองส์อัน
งดงามเป็นย่านท่ีมีฉายาว่า “เว
นิสน้อย” (LITTLE VENICE) 
ย่านท่ีไดช้ื่อมาจากลักษณะของ
บา้นเรือนท่ีตัง้อยู่บนสองฝ่ังคลอง ตัง้อยู่ติดกับแม่น า้โลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมี
บา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตลเ์ยอรมนักอธิคและเรอเนซองส ์

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Grand Hotel Bristol Colmar หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ยอดเขาทิตลิส- TITLIS CLIFF WALK-เมืองลูเซิร์น                       (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแองเกิลเบิรก์ เพื่อนั่งกระเชา้หมุนแห่งแรกของโลกสู่ ยอดเขา
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ทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอรแ์ลนดภ์าคกลาง ท่ีหิมะคลมุตลอดทัง้ปี สงูถึง 
10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนีหิ้มะจะไม่ละลายตลอดทัง้ปี นั่งกระเชา้
ยักษ์ท่ีหมุนไดร้อบทิศเครื่องแรกของโลกท่ีชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบน
ยอดเขาทิตลิส  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา หลังจากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้
สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเยอด
เขาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการ ชมถ ้า
น ้ าแข็ง  ซึ่ ง เป็นถ ้า ท่ี เกิดจากฝีมือ
มนุษย ์ภายในเป็นผนังน า้แข็งพรอ้ม
มีค าอธิยายเป็นจุด ๆ หรือสามารถ
เ ดิ น ไ ปยั ง  TITLIS CLIFF WALK 
สะพานแขวนบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
ยโุรป รวมถึงการเลือกซือ้สินคา้ท่ี ร้าน
ขายของที่ระลึก และ ลานหิมะ ซึ่ง
เป็นชั้นบนสุดซึ่ งจะเป็นชั้น ท่ี ท่าน
สามารถเดินย ่าหิมะออกไปยังลาน
กว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึง
เวลาอันสมควรน าท่านเดินทาง
กลับลงจากยอดเขาสู่เมืองแอง
เกิลเบิรก์ และเดินทางต่อไปยัง เมืองลูเซิรน์  อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแ์ลนด ์
เป็นดินแดนท่ีได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะ
นอกจากจะมีเทือกเขาสงูเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภเูขาใหญ่นอ้ยสลับกับ
ป่าไมท่ี้แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญ้าอัน
เขียวชอุ่ม น าท่านชมและแวะ
ถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล 

ห รื อส ะพานวิ ห า ร  (Chapel 
bridge) ซึ่งข้ามแม่น ้ารอยซ์ เป็น
สะพานไมท่ี้เก่าแก่ ท่ีสุดในโลก มี
อายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์
และประวติัศาสตรข์องเมืองลเูซิรน์
เลยทีเดียว สะพานวิหารนีเ้ป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงั
ป้อมแปดเหล่ียมกลางน า้ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความ
เป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ี
ปัจจบุนัสะพานไมนี้ถ้กูไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึน้ใหม่เกือบหมด จากนั้น
น าท่านเท่ียวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยู่ใจกลางเมืองท่ี
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หัวของสิงโตจะมีโล่ห ์ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณข์องสวิตเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโต
แห่งนีอ้อกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 
1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซื่อสัตย์ 
จงรกัภักดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกนัพระราชวงัในครัง้ปฏิวติั
ใหญ่สมยัพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Hotel Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเท่า 

วันที่หก เซนต์มอริตส์-รถไฟสายโรแมนติค BERNINA EXPRESS-เมืองทิราโน่     

               (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์
มอริตส ์(St. Moritz) เป็นเมืองรีสอรท์หรูในหุบเขาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่บน
ส่วนหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสงูท่ี 1775 ม. เหนือน า้ทะเล ซึ่งทางตะวนัออก
ของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina 
ตระหง่านสูงท่ีสุด ท่ีระดับ 4049 ม. อยู่
ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใตเ้พียงไม่กี่
กิโลเมตร เซนต์มอริตส์ แบ่งออกเป็น
สองส่วน คือ ส่วนท่ีอยู่บนเขา และส่วน
ท่ีราบโดยมีทะเลสาบขัน้อยู่ตรงกลาง  

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หน่ึงในเส้นทางของรถไฟ 
Glacier Express ซึ่ ง เ ป็ น ร ถ ไ ฟ 
Panoramic Train ท่ี ช้า ท่ีสุด เพื่ อ ให้
ท่านสัมผัสบรรยากาศเสน้ทางรถไฟท่ี
เก่าแก่และสวยงาม เป็นเส้นทางมี
ชื่ อ เ สี ย งม า ก ท่ี สุ ด แ ห่ ง ห น่ึ ง ข อ ง 
Switzerland ท่านไดช้ื่นชมทิวทศันส์อง
ข้างทางท่ีสวยงาม โดยรถไฟนั้นจะ
เดินทางขา้มผ่านเทือกเขาแอลป์บนความสูงกว่า 2000 เมตรจากกระดบัน า้ทะเล และยัง
เป็นเส้นทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติท่ีองค์การ UNESCO ให้การยอมรับ โดย
จุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยู่ท่ี เมืองทิราโน่ ประเทศอิตาลี เมืองเล็กๆ ท่ีอยู่ใน
แคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศ
อิตาลีกับสวิตเซอรแ์ลนด ์เดินทางถึงเมืองทิราโน่ จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ 
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เมืองโคโม่  เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ตั้งอยู่บริ เวณพรมแดนกับประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด์ โคโมเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับ
ทะเลสาบโคโม โคโมเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหน่ึง 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Metropole Suisse หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด ทะเลสาบโคโม่-กรุงมิลาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่-สนามบิน        (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นบริเวณ
ทะเลสาบโคโม (Lago di Como) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี 
ตัง้อยู่ใกลก้ับเมืองโคโม ในแควน้ลอมบารเ์ดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิง
เทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงท่ียังมีป่าไมเ้ขียวชะอุ่ม หลายจุดบน
ชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบและหนา้ผาท่ีสวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์
ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติท่ีสร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับ
ดินแดนบริเวณนี ้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงท าใหส้ามารถเล่นสกี
หิมะไดต้ลอดเวลา น่ีคือจดุดึงดงูใหผู้ค้นจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเท่ียวพักผ่อนกนัอย่าง
ไม่ขาดสาย  หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่  กรุงมิลาน  (MILAN) เมืองส าคัญทาง 
ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยู่บริเวณท่ี
ราบลอมบารเ์ดีย ชื่อเมืองมิลานมา
จากภาษาเซลตค์ าว่า MID-LAN ซึ่ง
หมายถึงอยู่กลางท่ีราบ มีชื่อเสียงใน
ดา้นแฟชั่นและศิลปะ น าท่านเท่ียว
ชม ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza 
Del Duomo) ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ มหา
วิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ ที่เรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อนีไ้ว้ใช้เรียกมหาวิหาร
ประจ าเมือง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กว่าปีหลงัจากนัน้ ดา้นนอกเป็นยอด
แหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับ
อยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอน
น่า และบริเวณนั้นยังเป็นศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมัย อิสระใหท่้านได้
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร จากนั้นใหท่้านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้แบรนด์เนม ซึ่งมี
จ  าหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซือ้สินคา้
พืน้เมืองตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบิน 
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21.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK092 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

06.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เท่ียวบินท่ี EK 372 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
18.40 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยโุรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเด่ียว 
เพ่ิมท่านละ 

กุมภาพันธ์ 2566 9-16 ก.พ. 89,900 12,000 

มีนาคม 2566 16-23 / 23-30 มี.ค. 89,900 12,000 

เมษายน 2566 
5-12 เม.ย. 

26 เม.ย.-3 พ.ค. 
89,900 12,000 

8-15 / 9-16 / 12-19 เม.ย. 95,900 12,000 

พฤษภาคม 2566 2-9 พ.ค. 89,900 12,000 

มิถุนายน 2566 3-10 มิ.ย. 89,900 12,000 
ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าต๋ัวเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการทีร่วมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเกน้ (ส าหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
• ค่าประกนัสุขภาพ (covid-19) เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นตน้ 
• ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ่น  (2 ยโูรx 6 วนั = 12 ยโูร ) 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
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เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 3 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง

ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกครั้ งก่อน
ออกตั๋วเคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้น

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว  การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และท่านไดร้ับการ
อนุมตัิวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านต้องการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกครั้ ง 
และการจดัท่ีนั่งของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วันท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กับศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า 
ใบหูและดวงตาชดัเจน ห้ามใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป  

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายุต ่า
กว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู่ (ฉบบั
ภาษาอังกฤษ) โดยสะกดช่ือ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และ
ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต้่อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยื่น 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 
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7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ้่ายให้กนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยื่นวีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยร์ับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างให้ครบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้ห้มา จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพ่ิมหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือข้ันตอนการย่ืนที่
เปล่ียนแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกคร้ัง 
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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 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


