
 
 
 
 

 
 
 
 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรงุเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิดไูบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตูชยั-ล่องเรอืบาโต

มชุ    
× √ √ 

3 La Vallee Village Outlet-เมอืงแรงส-์มหาวหิารประจ า
แรงส ์

√ × √ 

4 แควน้อลัซาส-สตราสบูรก์-จตุัรสัเกลแบร-์เมอืงกอลมาร ์ √ √ √ 

5 ยอดเขาทติลสิ-TITLIS CLIFF WALK-เมอืงลเูซริน์   √ √ √ 

6 เซนตม์อรติส-์รถไฟสายโรแมนตคิ BERNINA 
EXPRESS-เมอืงทริาโน่ 

√ √ √ 

7 กรงุมลิาน-ปิอาซซ่า เดล ดโูอโม-่สนามบนิเมอืงมลิาน √ √ × 
8 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ × × × 

 



 
 
 
 

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

17.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ท่ีให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK373 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

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

00.35 น. เดนิทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเครื่อง 
03.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี 

EK073 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ)  
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศลุกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือน
มากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจและ
วฒันธรรมท่ีล า้สมยัแห่งหนึ่งของโลก 
ท่ีทรงด้วย อิท ธิพลของการ เ มือง 
ก า ร ศึ ก ษ า  บั น เ ทิ ง  ส่ื อ  แ ฟ ชั่ น 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคัญท่ีสุด

แห่งหนึ่งของโลกจากนั้นน าถ่ายรูป
เ ป็ น ท่ี ร ะ ลึ ก กั บ  ห อ ไ อ เ ฟ ล 
สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่
นครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟุต 
ซึ่งสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 จากนัน้น า
ท่านถ่ายรูป ประตูชัย และผ่านชม
ทิวทัศนข์องรา้นคา้บูติคชัน้น าระดับ



 
 
 
 

โลก ท่ีตัง้เรียงรายอยูบ่นถนนฌ็องเชลิเซ ่ 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแม่น า้แซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีก
หนึ่งประสบการณท่ี์นา่ประทบัใจ จากนัน้น าทา่นสู ่Samaritaine หา้งสรรพสินคา้ใจกลาง
เมืองปารีสริมฝ่ังแม่น า้แซน ซึ่งเปิดใหบ้ริการมาแลว้กว่า150ปี และไดมี้การปรบัปรุงใหม ่
แลว้เสร็จเม่ือปี 2021 ภายในหา้งฯนอกจากจะมีสินคา้แบรนดเ์นม มากมายแลว้ยังมี
ภาพวาดศลิปะหลายรูปแบบท่ีสวยงามอีกหนึ่งแหง่ในกรุงปารีส 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Forest Hill Meudon หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่สาม La Vallee Village Outlet-เมืองแรงส์-มหาวหิารประจ าแรงส์     (B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ La 

Vallee Village Outlet แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกว่า 70 รา้น 
สมัผสัประสบการณก์ารชอ้ปป้ิงท่ีครบครนัดว้ยสินคา้ชัน้น าตา่ง 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 

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ท่านสามารถเลือกรบัประทานอาหารไดภ้ายใน 
OUTLET) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส ์(Reims) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในแควน้ช็อง
ปาญ-อารแ์ดน แควน้ท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นถ่ินก าเนิดของแชมเปญ น าท่านถ่ายรูป  
มหาวิหารแรงส ์(Reims Cathedral) ท่ีถกูใชเ้พ่ือเป็นสถานท่ีส าหรบัการท าพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกกษัตริยฝ์รั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งดว้ยประติมากรรมแบบโกธิค 
และไดร้บัเลือกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1991 ภายใน
มีหนา้ต่างประดบักระจกสีท่ีสรา้งระหว่างคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถึง 20 ประดบัหนา้ต่าง
กหุลาบท่ีไดร้บัการประดบัดว้ยกระจกสี มหาวิหารแห่งนีย้งัเป็นมหาวิหารท่ีประกอบพิธี
ราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึน้เป็นกษัตริยแ์ห่งฝรั่งเศสตัง้แต่สมยัของพระเจา้โคลวิสในปี 
ค.ศ. 496 และเหตกุารณส์ าคญัท่ีเกิดขึน้ท่ีน่ีก็คือการท่ีโจนออฟอารค์น าก าลงัของฝรั่งเศส 
บกุเขา้ยึดมหาวิหารคืนจากองักฤษในช่วงสงครามรอ้ยปีเพ่ือประกอบพิธีราชาภิเษกพระ
เจา้ชารล์สท่ี์ 7 ในปีค.ศ. 1429 

 



 
 
 
 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

 Mercure Reims Cathedrale หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ส่ี  แคว้นอัลซาส-สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-เมืองกอลมาร์     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูรก์ 
(Strasbourg) เมืองมรดกโลกดา้นมนุษยชาติขององคก์ารยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่ง
แควน้อลัซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีเรียกไดว้่า มี 2 วฒันธรรมคือ ฝรั่งเศส
และเยอรมนั เน่ืองจากผลดักนัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลบักนัไปมา สต
ราสบรูก์เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นรอ่งรอยประวตัศิาสตรใ์หช้าวเมือง
ปัจจบุนัไดช่ื้น  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าท่านชม จัตุรัสเกลแบร ์จตัรุสัท่ีมีขนาดท่ี
ใหญ่ท่ีสดุซึ่งตัง้อยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบรูก์ โดยภายในจตัรุสัยงัเป็นท่ีตัง้ของ 
รูปป้ันช็อง แบ๊บติสต ์เกลแบร ์ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในเรื่องสงครามการปฏิวตัิของประเทศ
ฝรั่งเศส น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ มีความสูงอยู่ท่ี 142 เมตร ซึ่งถูก
สรา้งขึน้ระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ท่ีสรา้งดว้ยหินทรายสีชมพดูงูามระหงโดดเด่นเห็นแต่
ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองกอลมาร ์(COLMAR) เมืองศนูยก์ลางการท่องเท่ียวอนัดบัสองของแควน้อลัซาซ 
(ALSACE) เป็นเมืองท่ียงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ย่างมาก น าท่านชม
เ ข ต เ มื อ ง เ ก่ า ก อ ล ม า ร ์
(COLMAR OLD TOWN) เขตท่ี
มีสถาปัตยกรรมในยคุศตวรรษท่ี 
16-17 ตั้งอยู่  ซึ่งบางหลังเป็น
อาคารสไตล์เ รอเนซองส์อัน
งดงามเป็นย่านท่ีมีฉายาว่า “เว
นิสน้อย” (LITTLE VENICE) 
ย่านท่ีไดช่ื้อมาจากลกัษณะของ
บา้นเรือนท่ีตัง้อยู่บนสองฝ่ังคลอง ตัง้อยู่ติดกบัแม่น า้โลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมี
บา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตลเ์ยอรมนักอธิคและเรอเนซองส ์

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

 Grand Hotel Bristol Colmar หรือเทยีบเทา่ 



 
 
 
 

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแองเกิลเบิรก์ เพ่ือนั่งกระเชา้หมุนแห่งแรกของโลกสู่ ยอดเขา
ทติลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอรแ์ลนดภ์าคกลาง ท่ีหิมะคลมุตลอดทัง้ปี สงูถึง 
10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนีห้ิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ปี นั่งกระเชา้
ยกัษท่ี์หมนุไดร้อบทิศเครื่องแรกของโลกท่ีช่ือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบน
ยอดเขาทิตลิส  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา หลังจากนัน้อิสระใหทุ้กท่านได้
สนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆบนเยอด
เขาแห่งนี ้ไม่ว่าจะเป็นการ ชมถ ้า
น ้าแข็ง  ซึ่ ง เป็นถ ้า ท่ี เ กิดจากฝีมือ
มนุษย ์ภายในเป็นผนงัน า้แข็งพรอ้ม
มีค าอธิยายเป็นจุด ๆ หรือสามารถ
เดนิไปยงั TITLIS CLIFF WALK  

 
สะพานแขวนบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
ยุโรป รวมถึงการเลือกซื ้อสินค้าท่ี 
ร้านขายของที่ระลึก และ ลานหิมะ 
ซึ่งเป็นชั้นบนสุดซึ่งจะเป็นชั้นท่ีท่าน
สามารถเดินย ่าหิมะออกไปยังลาน
กวา้งซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึง
เวลาอันสมควรน าท่านเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลับลงจากยอดเขาสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ และเดินทางตอ่ไปยงั เมืองลูเซิรน์  อดีตหวั
เมืองโบราณของสวิสเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้บัสมญานามว่า หลงัคาแห่งทวีปยโุรป 
(The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสงูเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ 
ก็ยงัมีภเูขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดง
ดอกไมป่้าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล 
หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ ท่ีสดุใน
โลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตรข์องเมืองลูเซิรน์เลยทีเดียว 
สะพานวิหารนีเ้ป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปด
เหล่ียมกลางน า้ จั่วแตล่ะช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวตัิความเป็นมาของ
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนั
สะพานไมนี้ถ้กูไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหม่เกือบหมด จากนัน้น าท่าน
เท่ียวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยู่ใจกลางเมืองท่ีหวัของ
สิงโตจะมีโล่ห ์ซึ่งมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งนี ้
ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-
1821 โดยสร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซ่ือสัตย ์
จงรกัภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการตอ่สูป้อ้งกนัพระราชวงัในครัง้ปฏิวตัิ
ใหญ่สมยัพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

 Hotel Ibis Styles Luzern City หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่หก เซนต์มอริตส์-รถไฟสายโรแมนติค BERNINA EXPRESS-เมืองทิราโน่     

               (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์
มอริตส ์(St. Moritz) เป็นเมืองรีสอรท์หรูในหบุเขาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่บน
สว่นหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสงูท่ี 1775 ม. เหนือน า้ทะเล ซึ่งทางตะวนัออก
ของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina 
ตระหง่านสงูท่ีสดุ ท่ีระดบั 4049 ม. อยู่
ห่างจากตวัเมืองไปทางทิศใตเ้พียงไม่ก่ี
กิโลเมตร เซนตม์อริตส ์แบ่งออกเป็น
สองส่วน คือ ส่วนท่ีอยู่บนเขา และส่วน
ท่ีราบโดยมีทะเลสาบขัน้อยูต่รงกลาง  



 
 
 
 

เทีย่ง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถไฟ BERNINA 

EXPRESS หนึ่งในเสน้ทางของรถไฟ Glacier Express ซึ่งเป็นรถไฟ Panoramic Train 
ท่ีชา้ท่ีสดุเพ่ือใหท้่านสมัผสับรรยากาศ
เส้นทางรถไฟท่ีเก่าแก่และสวยงาม 
เป็นเส้นทางมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่ง
หนึ่งของ Switzerland ท่านไดช่ื้นชม
ทิวทัศน์สองข้างทางท่ีสวยงาม โดย
รถไฟนัน้จะเดินทางขา้มผ่านเทือกเขา
แอลป์บนความสงูกว่า 2000 เมตรจาก
กระดบัน า้ทะเล และยงัเป็นเสน้ทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติท่ีองคก์าร UNESCO ให้
การยอมรบั โดยจดุหมายปลายทางของรถไฟจะอยูท่ี่ เมืองทิราโน่ ประเทศอิตาลี เมือง
เล็กๆ ท่ีอยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองชายแดน
ระหว่างประเทศอิตาลีกับสวิตเซอรแ์ลนด ์เดินทางถึงเมืองทิราโน่ จากนั้นน าท่าน
เดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแควน้ลอมบารเ์ดีย ตัง้อยู่บริเวณพรมแดน
กบัประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โคโมเป็นเมืองท่ีตัง้อยูใ่นเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่
ตดิกบัทะเลสาบโคโม โคโมเป็นเมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยมแหง่หนึ่ง 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

 Metropole Suisse หรือเทยีบเทา่ 

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นบริเวณ
ทะเลสาบโคโม (Lago di Como) ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี 
ตัง้อยู่ใกลก้ับเมืองโคโม ในแควน้ลอมบารเ์ดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิง
เทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูท่ียงัมีป่าไมเ้ขียวชะอุ่ม หลายจดุบน
ชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบและหนา้ผาท่ีสวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์
ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติท่ีสรา้งฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับ
ดินแดนบริเวณนี ้เทือกเขาแอลป์นัน้
มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงท าให้
สามารถเลน่สกีหิมะไดต้ลอดเวลา น่ี
คือจุดดึงดูง ให้ผู้คนจากทั่ ว โลก
หลั่ งไหลมาท่องเท่ียวพักผ่อนกัน



 
 
 
 

อย่างไม่ขาดสาย หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคญัทาง 
ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยูบ่รเิวณท่ีราบลอมบารเ์ดีย ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์  า
ว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชั่นและศิลปะ  น าท่านเท่ียว
ชม ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารแห่งเมือง
มลิาน หรือ ทีเ่รียกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ช่ือนีไ้วใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสรจ็ 400 กวา่ปีหลงัจากนัน้ ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมี
ช่ือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลกัหินอ่อนจากยุคตา่งๆ ประดบัอยู่กว่าสามพนัรูป บน
ยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนัน้ยัง
เป็นศนูยก์ลางแหลง่ชมุนมุของผูค้นมาทกุยคุสมยั อิสระใหท้า่นไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร จากนัน้ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ซึ่งมี
จ  าหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซือ้สินคา้
พืน้เมืองตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 

21.35 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK092 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ          (-/-/-)  

06.50 น. เดนิทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เท่ียวบนิท่ี EK 372 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
               

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

เดือน วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

กมุภาพนัธ์ 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 จากราคาทวัร์ 
กรณจีอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
 โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
 ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าประกนัสุขภาพ (covid-19) เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตดัสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงนิ 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 3 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง

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

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยืน่วีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 
1. ยกเลกิการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด  (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง คืนมดัจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน

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

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
5. กรณผู้ีเดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ท่ี เ กิดข้ึนระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่า เดินทางท่ี

นอกเหนือจากรายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั 
เป็นตน้ 

 ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 6 วนั = 12 ยโูร ) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

 



 
 
 
 

6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 
ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวซ่ีานั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้หบ้ริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับหอ้งหกัแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้  าหนดไวแ้ลว้ 

 



 
 
 
 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวซ่ีาและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวคัซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ  านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยืน่วีซ่ามาก่อนหนา้น้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหนา้ 
ใบหูและดวงตาชดัเจน หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป  

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายตุ  ่า
กวา่ 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู่ (ฉบบั
ภาษาอังกฤษ) โดยสะกดช่ือ -นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และ
ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือ
ตวัเอง ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

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

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวซ่ีา 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 



 
 
 
 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วซ่ีา ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วซ่ีา 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วซ่ีาและมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีา 

10. การยืน่วซ่ีานั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วซ่ีาได ้

11. รายละเอยีดด้านบนทั้งหมดเป็นเพยีงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปลีย่นแปลงไป ทางเจ้าหน้าทีอ่าจจะมกีารอพัเดตข้อมูลให้ทราบอกีคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

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

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

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

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

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

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

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

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 



 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 
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หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


