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วนัแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  
18.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 
21.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสอง  ดูไบ-มิวนิค-สนามฟตุบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า-BMW Welt-พระราชวงันิมเฟนบูรก์-จตัุรสัมาเรียน 
           (ยูเออี-เยอรมนี) 

01.00 น.  ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง   
04.00 น.  เดินทางสูเ่มืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK 53  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.35 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าทา่นถ่ายรูป
ดา้นหน้าสนามฟุตบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรม
สมยัใหม ่ท่ีออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจดัแสดงรถยนตรุ่์น ใหมทุ่กรุ่นของบีเอ็มดบับลิว อิสระทา่นเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรูปบริเวณด ้านหน้า  พระราชวังนิมเฟนบูร์ก 
(Nymphenburg Palace) เป็นวงัฤดูรอ้นของพระราชวงศผู์ป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสรา้งปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์
มาเรีย เจา้ชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโน
บาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี พระโอรสองคแ์รก, แม็กซิมิลเลียน ท่ี 2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อีเล็คเตอร์
แหง่บาวาเรีย สว่นกลางของวงัสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1675 กอ่นขบัรถพาชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวง
เรสซิเดน้ท ์ฯลฯ น าทา่นสู่บริเวณ จตัุรสัมาเรียน ยา่นเมืองเกา่ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของ
มิวนิค เซน่ ศาลาวา่การเกา่  ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ ่อิสระ
ใหทุ้กทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม  เมืองเก่าซาลบูรก์-สวนมิราเบล-บา้นเกิดโมสารท์           (เยอรมนั-ออสเตรีย) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองซาลบูรก์ ประเทศออสเตรีย 

ระหวา่งทางมีวิวทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าทา่นชม 
สวนมิราเบล ใหท้า่นเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทัง้ท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีถา่ยท าของ The Sound of 
Music ภาพยนตเ์พลงท่ีย่ิงใหญฮ่อลิวู๊ด จากนั้นน าทา่นขา้มแมน่ ้าซาลสซ์คัสูย่า่นเมืองเกา่ และแวะเก็บบนัทึกภาพ
ปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วร์ก ท่ีตัง้โดดเดน่อยูบ่นเนินเหนือเมืองเกา่ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่น ชมเมืองเก่าซาลบูรก์ ท่ีมีช่ือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึง
ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา่ จึงไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลสบ์วร์กตัง้อยูบ่นฝั่งแมน่ ้าซาลซคั (Salzach) และมี อาณาเขตติดกบัเทือกเขาแอลป์ 
น าทา่นถา่ยรูป บา้นเลขท่ี 9 เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวา่ วูลฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท 
(Wolfgang Amadeus Mozart)  อิสระใหท้า่นชมรา้นคา้ท่ีรายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน Geteidegasse 
หรือจะแวะสกัการะมหาวิหารของซาลสบ์วร์ก ท่ีตัง้อยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นมรดกโลกยูเนสโก ้จด
ทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1996 ซ่ึงก็เป็นปีเดียวท่ีข้ึนทะเบียนใหส้ว่นท่ีเป็นพระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองน้ีดูๆ อะไรก็โมสาร์ท
ไปหมด เพราะไมว่า่ช็อกโกแลตของท่ีระลึกนับรอ้ยชนิดรอ้ยอยา่งก็ ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทัง้ส้ิน 
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ค า่  บริการอาหารค ่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพ ัก  ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรือ         
ระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี  ฮลัลส์ตทัท-์อินสบ์รูค-หลงัคาทองค า       (ออสเตรีย) 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสูเ่มืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลก

แสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบโอบลอ้มดว้ย
ขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมือง
ท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย 
และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็นไขมุ่ก
แห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทา่นอยูใ่น
ภวงัคแ์หง่ความฝัน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ออกเดินทางสูเ่มืองอินสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ที
โรล เป็นเมืองเอกดา้นการทอ่งเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าอินซ่ึงค าวา่ “อินสบ์รูคนั้น” แปลวา่ 
สะพานแห่งแม่น ้าอินมีลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยู ่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองค า (Golden 
Roof) เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์บรูค ซ่ึงตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่สรา้งข้ึนโดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 
ในชว่งตน้ศตวรรษท่ี 15 ส าหรับเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ตอ่มาจกัรพรรดิ Maximilian 

ค า่   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหา้  ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน ์     (ออสเตรีย-เยอรมนี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Füssen) เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตัง้อยู ่         

สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตยุ่คโรมนัท่ีใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถา่ยสินคา้และซ้ือขาย
เกลือมาแตโ่บราณเมืองท่ีตัง้อยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรียมีความงดงาม            
ทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นท่ีกลา่วถึงชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขา 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซ่ึงเป็นปราสาทตัง้อยูใ่น
เทือกเขา สรา้งในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แหง่บาวาเรีย ในชว่ง ค.ศ. 
1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวั
ปราสาทตั้งอยู ่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร 
เหนือเกาะแกง่ของแมน่ ้าพอลลทัเป็นปราสาทหลงัใหญสี่ขาวตัง้อยู ่
กลางป่าเขาล าเนาไพรท่ีซ่ึงมีสีสนัแปลกแปลงแตกตา่งไปในแตล่ะ
ฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ีเพ่ิงไดร้ับขนานนามว่า นอยชวานส
ไตน์ ก็เพียงภายหลงัจากท่ี กษัตริยล์ุดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้
ในปี 1886  เท่ียวชมหอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท่ี์ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต 
แมก้ระทั่งราชาการ์ตูนอยา่ง วอล์ทดิสนีย์ ยังไดจ้ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอนั
เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์

ค า่   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีหก  ลูเซิรน์-รูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-สะพานไมช้าเปล-สนามบินซูริค    (เยอรมนั-สวิสฯ) 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) อดีตหวัเมืองโบราณของ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามวา่หลงัคาแห่งทวีป
ยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียด
ฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขาใหญน่้อยสลบักบัป่าไมท่ี้
แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและ
ทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  น าทา่น
ถา่ยรูปกบัสะพานไมช้าเปล หรือสะพานวิหาร(Chapel bridge) 
ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซเ์ป็นสะพานไมท่ี้เกา่แกท่ี่สุดในโลก มีอายุหลาย
ร้อยปีเป็นสญัลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุง
หลงัคาแบบโบราณเช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลี่ ยมกลางน ้า จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติั
ความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายที่ ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้
ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมากตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหม่เกือบหมด น าทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน เป็น
อนุสาวรียท่ี์ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ท่ีหวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณ์ของ สวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรีย์
รูปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดย
สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัดี ท่ี เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส 
ระหว่างการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่
สนามบิน 

22.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี EK 86 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด   ดูไบ-DUBAI FRAME-ตลาดทอง-ท่องทะเลทราย-SAND DUNE-แคมป์กระโจมแบบอาหรบั 
                                  (ยูเออี-ดไูบ) 

06.25 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้น าทา่นเดิน
ทางเขา้สู่เมืองดูไบแวะถา่ยรูปกบั DUBAI FRAME คือสถาปัตยกรรมหนา้ตาคลา้ย ‘กรอบรูป’ ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก เปิดใหเ้ขา้ชมเม่ือวนัท่ี 1 มกราคมท่ีผา่นมา หลงัจากผา่นกระบวนการกอ่สรา้งมาถึง 10 ปีเต็ม ดว้ยเม็ดเงิน
กวา่ 43.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พนัลา้นบาท จากนั้นน าทา่นเดินทางไปชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดทอง 
(Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญท่ี่สุดในโลก ขายทุกอยา่งท่ีเป็น Jewelry เชน่ มุก อญัมณี ตา่งๆ รา้น
เล็กๆ จะอยูห่ลงัรา้นใหญ ่มีรา้นทองมากมายกว่ารอ้ยลา้น ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือหาลวดลายอนัสวยงาม แปลกตา
หลากหลายดีไซน์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัเพ่ือเตรียมตวั ท่องทะเลทราย (ทา่นท่ี
เมารถควรรับประทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้30นาที ส าหรับทา่นท่ีไมส่ามารถไปร่วมทวัร์ทะเลทรายไดท้างบริษัทไม่
สามารถคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้รวมถึงคา่อาหารเย็นดว้ย ผูเ้ดินทางสามารถพกัผอ่นตามอธยาศยั ณ โรงแรมท่ีพกั ทา่น
ท่ีเดินทางไปทอ่งทะเลยทรายโปรดอยา่ลืม!! น าเอาเส้ือแจ็คเก็ตกนัลม, แวน่ตา และกลอ้งถา่ยรูปไปดว้ย) น าท่าน
ข้ึนรถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) ทา่นจะไดส้นุกและต่ืนเตน้พรอ้มกบัสมัผสักบัประสบการณ์อนัแปลกใหมก่บั
การนั่งรถตะลุยไปบนดูน (SAND DUNE) ท่ีมีทัง้สูงและต ่าสลบักนัไป ใหท้า่นไดเ้ลน่สกีทะเลทรายท่ีทา้ทายและ
หวาดเสียวแตป่ลอดภยั พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยงาม และโรแมนติค สมควรแกเ่วลาน าทา่นสมัผสัชีวิต
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แบบเบดูอินพ้ืนเมืองพรอ้มใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการขี่ อูฐ (ไมร่วมในคา่ทวัร์) จากนั้นน าทา่นพกัผอ่นในแคมป์
กระโจมแบบอาหรับ ใหท้า่นไดส้วมชุดพ้ืนเมืองของชาวอาหรับเพ่ือถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่แบบบารบี์คิว ณ  แคมป์กระโจมแบบอาหรบั จิบกาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศท่ี
แสนสบาย ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจม อาทิ การสวมชุดพ้ืนเมืองชาวอาหรับ ถา่ยรูป
เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก การเพน้ทมื์อแบบอาหรบั (Henna Tattoo) ลองสูบบารากู กล่ินผลไม ้(Shi Sha) ชมโชว์
ระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นศิลปะการร่ายร าท่ีเนน้การเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือทอ้งและสะโพก สมควร
แกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel ibis Deira City Centre หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีแปด   JUMERIAH  BEACH-รถไฟฟ้า MONORAIL-เดอะปาลม์ไอสแ์ลนด-์หา้งดูไบมอลล-์ 
  ตึก BURJ KHALIFA-สนามบิน             (ยเูออี-ไทย) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai 

Museum) เป็นพิพิธภณัฑ ์ท่ีทนัสมยัที่ สุดในตะวนัออกกลางสรา้งเม่ือศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งลา่สุดปี 1970 เป็น
พิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เชน่ การคน้พบงาน ศิลป์ ภายในหลุมฝังศพท่ี Al Qusais ท่ีมี
อายุ  มากกวา่ 4,000 ปี เร่ืองราวการคา้ขายมุก ในประวติัศาสตร์ กอ่นการคน้พบน ้ามนั ประทบัใจกบัการน า
เทคโนโลยีตา่งๆ มาถา่ยทอด บอกเลา่เร่ืองราวประวติัศาสตร์ ของชาวอาหรับโบราณ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่
ชายหาด Jumeirah Beach ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามของดูไบ แวะถา่ยรูปกบัโรงแรม Burj Al Arab 
โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคน
ใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผสั ตัง้อยูริ่มอา่วอาหรับ เป็นท่ีพกัอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ น าทา่นเดินทางสู่ 
สถานีรถไฟฟ้า Monorail เพ่ือเดินทางเขา้สู่โครงการเดอะปาลม์ไอสแ์ลนด ์(The Palm Island) โครงการท่ี
อลงัการสุดยอดโปรเจคสข์อง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 
เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม รีสอร์ท รา้นคา้ ภัตตาคาร รวมทัง้ส านักงานตา่งๆ นับวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบัท่ี 8 
ของโลก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจากนั้นน าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ ตึก BURJ KHALIFA ซ่ึงเป็นตึกท่ีไดช่ื้อ
วา่สูงท่ีสุดในโลกท่ีมีความสูง 828 เมตร และใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตา่งๆมากมายท่ี หา้งดูไบมอลล ์(DUBAI 
MALL) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นหา้งท่ีใหญท่ี่สุดในโลก นอกจากนั้นทา่นสามารถชมตูป้ลาท่ีมีขนาดท่ีใหญท่ี่สุดในโลกอีก
ดว้ย ซ่ึงภายในยงัมีพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าท่ีใหญท่ี่ใหญท่ี่สุดในโลกใหท้า่นไดเ้ลือกเขา้ชมตามอธัยาศยั (ไมร่ววมคา่เขา้) 
หรือชมความล า้สมยัของน ้าพุเตน้ระบ าสุดอลงัการซ่ึงจดัแสดงในชว่งเย็นของทุกวนับริเวณดา้นหน้าหา้งดูไบ
มอลล ์โดยการแสงดระเร่ิมทุกๆ 30 นาที อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว
และช้อปป้ิง ถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินดูไบเพ่ือเตรียมตัวเช็คอินและเดินทางกลับสู่
กรุงเทพมหานคร 

22.15 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK 374          
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเกา้  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร           (ไทย) 
07.35 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 
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อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 12,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ี
เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ)  

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่วีซา่เชงเกน้ และ วีซา่เขา้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์(ส าหรับผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ  
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ินและค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 25 ยูโร/ทริป 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 2-10 / 17-25 พ.ค. 2562 49,900 
มิถุนายน 12-20 มิ.ย. 2562 50,900 
กรกฎาคม 10-18 / 24 ก.ค.-1 ส.ค. 2562  50,900 
สิงหาคม 14-22 ส.ค. 2562 50,900 
กนัยายน 11-19 / 25 ก.ย. -3 ต.ค. 2562 50,900 
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ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร ์เสือยงค ์

เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 
เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  
จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ 
ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 
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6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  

 
เอกสารท่ีใชป้ระกอบในการย่ืนวีซ่าดูไบ (เดินทางไม่ตอ้งมาแสดงตวั) 
1. หนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
 มากกวา่ 2 หนา้  
2. ไฟลส์แกนสีของหนังสือเดินทาง โดยเห็น 2 หนา้แรกของหนังสือเดินทางชดัเจน
 เทา่นั้น 
3. รูปถ่ายพ้ืนหลงัสีขาวขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 รูป ส่งเป็นไฟลส์แกนสีมาพรอ้ม
 ไฟลส์แกนสีของหนังสือเดินทาง  
  
เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ 
ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมี
การเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 
1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน  กลุม่

เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 
2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นัน้ และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

(ถา้มี) 
4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั

,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยโุรปหลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษี
และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นบัจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 
หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไมเ่กิน 15 
กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนงัสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัย่ืน  สถานฑูตไม่รบัพิจารณา
บญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง
บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือ
ผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 
9. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ
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อ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอยา่ง
ถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถึงแมว้า่ทา่นจะ
ถูกปฏิเสธวีซา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่ก
ครั้งหากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่นทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแตง่กายสุภาพทัง้น้ีบริษัทฯจะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูต
ฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯทางบริษัทฯ
จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  
หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (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/ 
ดูแลผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

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  

 
 

 
 

 
 

  


