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วนัแรก กรุงเทพฯ             (ไทย) 
22.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 
 

เวนิช-เมืองซีรมิ์โอเน่ -มิลาน-ดูโอโม่-เซอรแ์มทซ ์

ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์-มองเทรอซ-์โลซานน-์เบิรน์ 

ลูเซิรน์-สะพานไมช้าเปล-รูปแกะสลกัสิงโต-ซูริค 
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วนัท่ีสอง ดูไบ - เวนิส - จตัุรสัซานมารโ์ค - มาสเตร          (ยเูออี-อิตาลี) 
01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง   
09.05 น. เดินทางสูเ่มืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK135 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.25 น. ถึงสนามบินเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู ่
ท่าเรือตรอนเคตโต ้เพ่ือเดินทางสู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ ไม่
เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มีสมญานาม
วา่เป็น “ราชินีแหง่ทะเลเอเดรียติก” มีเกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 
เกาะและมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ขึ้นฝ่ังที่ บริเวณ
ซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนั้นน าทา่นเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ที่ มีเร่ืองราว
น่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษที่ เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่
คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้ง
สุดทา้ย ระหวา่งเดินผา่นชอ่งหน้าตา่งที่ สะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมตอ่
กบั วงัดอดจ ์อนัเป็นสถานที่ พ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิ
สในอดีต ซ่ึงนักโทษช่ือดงัที่ เคยเดินผา่นสะพานน้ีมาเเลว้คือ
คาสโนวา่นั่นเอง น าทา่นถา่ยรูปบริเวณ จตัุรสัซานมารโ์ค 
ที่ นโปเลียนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนั่งเลน่ที่ สวยที่ สุดในยุโรป” 
จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมาร์
โค ที่ มีโดมใหญ่ 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้น
อิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเที่ ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น 
เพ่ือชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนิส, ชมโบสถซ์านมาร์โค, เลือกซ้ือสินคา้ของที่ ระลึกตามอธัยาศยั อาทิเชน่ เคร่ืองแกว้มู
ราโน่,หนา้กากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น  Cafe Florian ที่ เปิดใหบ้ริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 หลงัจากนั้น น าทา่น
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นลอ่งเรือกลบัขึ้นสูฝ่ั่งเมสเตร และน าทา่นเขา้สูท่ี่ พกั  ณ 
Bedbank Venice Mestre หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสาม ซีรมิ์โอเน่ – ทะเลสาบการด์า – กรงุมิลาน – มหาวิหารดโูอโม่            (อิตาลี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลงัจากนั้น

หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองซีรมิ์โอเน่ (SIRMIONE)  เป็น
เมืองเกา่แกอ่ายุนับ 2000 ปี ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศที่ เป็นแหลม
ย่ืนเขา้ไปในทะเลสาบการ์ดา (LAKE GARDA) ที่ สวยงาม ก่อน
ศตวรรษที่  15 อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเมืองเวนิส เพราะสมยัน้ัน
เมืองต่างๆ ในประเทศอิตาลียงัไม่ไดร้วมตวักนัต่างเป็นเอกเทศ
ปกครองกนัเองแถมมีการท าสงครามเพ่ือแยง่ชิงเมือง เลยเป็นเมือง
ที่ มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน  ที่ ส าค ัญมีหลักฐานและ
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ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ตัง้แตยุ่คสมยัโรมนัท ัง้ก าแพงเมืองที่ ถูกสรา้งขึ้นเพ่ือป้องกนัสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองที่ มี
ผูค้นที่ มีฐานะในยุคสมัยโรมันใชเ้ป็นที่ พกัผ่อนหย่อนใจและปัจจุบนัก็เป็นเมืองพกัผอ่นริมทะเลสาบ น าท่าน ชม
ทะเลสาบการด์า ชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบซ่ีงเป็นทะเลสาบน ้าจืดที่ เกิดจากน ้าแข็งละลายจาก
เทือกเขาแอลป์ ดงันั้นซีร์มิโอเน่ จึงถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทัง้สองดา้น ถึงแมซี้ร์มิโอเน่จะเป็นแคเ่มืองเล็กๆ แตก่็มี
เสน่หดึ์งดูดใจนักทอ่งเที่ ยวไดต้ลอดทัง้ปี  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงในดา้น
แฟชั่น ศิลปะ และเคร่ืองหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นส าคญัเมืองหน่ึงของโลก ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส 
ลอนดอน “มิลาน”เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตัง้อยูบ่ริเวณที่ ราบลอมบาร์ดี 
ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์ าว่า MID-LAN มีประชากรประมาณ1,308,500 คน และมีช่ือเสียงเกี่ ยวกบั
ประเพณีคริสตม์าสที่ เรียกวา่ “ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหลง่ผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึง
สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน ,มีภาพวาดเฟรสโกท้ี่ มีช่ือเสียงโดง่ดงั,โรงละครโอเปร่า 
หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ 
(Piazza Del Duomo) ซ่ึงเป็นที่ ต ัง้ของ มหาวิหารแห่งเมือง
มิลาน หรือที่ เรียกวา่ดูโอโม่ (DUOMO)ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหา
วิหารประจ าเมือง สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 
กวา่ปีหลงัจากนั้น ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือ
เรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ 
ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่า และบริเวณนั้นยงัเป็น
ศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั อิสระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยัและชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ซ่ึงมี
จ าหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่ พกั  Klima Hotel Milano Fiere หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี แทสซ ์– เซอรแ์มท – Gornergrat Bahn - ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ - แทสซ ์   (สวิสฯ) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองแทสซ ์(Tasch) ตัง้อยูใ่นประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นประเทศขนาดเล็กที่ ไมม่ีทางออกสู่ทะเล และตัง้อยูใ่นทวีปยุโรปตะวนัตก ซ่ึงมีเทือกเขาแอลป์ซ่ึง
เป็นเทือกเขาที่ ใหญสุ่ดของทวีปยุโรป เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทศัน์สวย อนังดงามตลอดเสน้ทางจากนั้น น าทา่น
เดินทางสู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) โดยรถไฟซ่ึงเป็นเมืองที่ ไมอ่นุญาตใหร้ถยนตว่ิ์งและเป็นเมืองที่ ไดร้ับการยก
ย่องว่า ปลอดมลพิษที่ ดีของโลกตัง้อยู ่
บนความสูงกวา่ 1,620 เมตร ซ่ึง เป็น
ที่ ต ัง้ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เมือง
เซอร์แมทเป็นเมืองเล็กๆ หรืออาจจะ
เรียกไดว้่าเป็นหมู่บา้นก็ได ้เพราะวา่มี
ประชากรในเมืองไม่ถึง 10,000 คน 
ทางตอนใตข้องสวิตติดกับชายแดน
อิตาลี  โดยมี  Pennine Alps ซ่ึ ง เ ป็น
ส่วนนึงของเทือกเขา Alps เป็นเสน้ก ัน้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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ระหวา่ง 2 ประเทศหากพูดถึง Zermatt ก็ตอ้งนึกถึงยอดเขาแหลมที่ มีลกัษณะคลา้ยปีรามิด ช่ือวา่ Matterhorn ที่ ต ัง้
ตระหงา่นอยูใ่กล ้ๆ  เมือง มีความสูงถึง 4,478 เมตร สามารถมองเห็นไดจ้ากแทบทุกมุมของเมือง ซ่ึง Matterhorn น้ี
ถือเป็นสัญลกัษณที่ ส าคญัของ Zermatt อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่สถานี
รถไฟ Gornergrat Bahn เพ่ือน าทา่นสูส่ถานี Gornergrat ใหท้า่นไดส้มัผสักบัความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์ (Matterhorn) ที่ สูงถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาที่ มีรูปทรงสวยที่ สุดของเทือกเขาแอลป์ (Alps) 
ทา่นจะไดช่ื้นชมและสัมผสักบัทิวทศัน์ที่ สวยงาม ณ จุดสูงที่ สุดของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นบริเวณ ไคลน์ แมทเทอร์
ฮอร์น (Klein Matterhorn) ชมถ า้น ้าแข็งที่ อยูสู่งที่ สุดในสวิส ถา่ยรูปกบัรูปแกะสลกัน ้าแข็งที่ สวยงาม ใหเ้วลาทา่น
สบายๆ กบัการบนัทึกภาพแสนประทบัใจ ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองแทสซ ์(Tasch) โดยรถไฟ  

ค า่     บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่ พกั  ณ Typically Swiss Hotel Tascherhof หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหา้ มองเทรอซ ์– ปราสาทซิลยอง – โลซานน ์– เบิรน์ - นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั         (สวิตฯ) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน าทา่นเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ ์(MONTREUX) เมืองที่

อยู ่ริมทะเลสาบ เป็นเมืองตากอากาศที่ ต ัง้อยูริ่มทะเลสาบเจนีวาที่ ไดร้ับสมญานามวา่เป็น ไขมุ่กริเวียร่าแหง่สวิส ชม
ความสวยงามของทิวทศัน์ บา้นเรือน ริมทะเลสาบ น าทา่นถา่ยรูปกบั ปราสาทชิลยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) 
ปราสาทโบราณอายุกวา่ 800 ปี สรา้งขึ้นบน
เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา น าทา่นเดินทางสู่ 
เมืองโลซานน์ น าทา่นชม เมืองโลซานน์ ซ่ึง
ตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโล
ซานน์นับไดว้า่เป็นเมืองที่ มีเสน่หโ์ดยธรรมชาติ
มากที่ สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที่  
4 ในสมัยที่ ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู ่
บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบที่ น่ี เน่ืองจากเมืองโล
ซานน์ตัง้อยู ่บนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ที่ สวยงาม และอากาศ  ที่
ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทอ่งเที่ ยวจากทั่วโลกใหม้าพกัผ่อนตากอากาศที่ น่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองที่ มีความส าคญั
ส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่ เคยเป็นที่ ประทบัของสมเด็จยา่ ผา่นชม ส านักงานโอลิมปิกสากล และศาลา
ไทย ที่ รัฐบาลไทยไดร้่วมกนัก่อสร้างใหเ้มืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่หัวทรง
ครองราชยค์รบ 60 ปีและเช่ือมความสมัพนัธไ์ทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
เมืองโบราณเกา่แกส่รา้งขึ้นเม่ือ 800 ปีที่ แลว้ โดยมีแมน่ ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทาง
ธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออก 
ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองไดส้ร้างก าแพง และสะพานขา้มที่
สามารถชกัขึ้นลงได ้น าทา่นเที่ ยวชมสถานที่ส าคญัตา่งๆในกรุงเบิร์
นซ่ึงไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์น  ยงัถูกจัดอนัดับอยู ่ใน 1 ใน 10 
ของเมืองที่ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีที่ สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 น าทา่น
ชม บ่อหมีสีน ้าตาล สัตวท์ี่ เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าทา่น
ชม มารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นที่ ปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดิน
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เที่ ยวชมอาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี น าทา่นลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนที่ มีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ซ่ึง
เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั  อายุ 800 ปี ที่ มีโชว์
ใหดู้ทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง หอนาฬิกาน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก 
ภายหลงัไดด้ดัแปลงไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัม ใหก้ลายมาเป็นหอนาฬิกา พรอ้มติดตัง้นาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป จากนั้น
อิสระใหท้า่นเดินเลน่และเก็บภาพตามอธัยาศยัหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมและซ้ือของที่ ระลึก 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่ พกั  ณ Mercure Plaza Biel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก ลูเซิรน์-รูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-สะพานไมช้าเปล-สนามบินซูริค    (เยอรมนั-สวิสฯ) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนที่ ไดร้ับสมญานามวา่หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขา
ใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท้ี่ แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่
เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ ่งหญา้อนัเขียวชอุม่ 
น าทา่นถา่ยรูปกบัสะพานไมช้าเปล หรือสะพานวิหาร
(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ารอยซ์เป็นสะพานไมท้ี่
เกา่แกท่ี่ สุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปีเป็นสัญลกัษณ์และ
ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่ แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณเช่ือม
ตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลี่ ยมกลางน ้า จั่วแตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายที่ ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก
ตอ้งบูรณะสรา้งขึ้นใหมเ่กือบหมด น าทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ ต ัง้อยูใ่จกลางเมือง ที่
หวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณ์ของ สวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและแกะสลกั
โดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ 
ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ที่  เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้ง
ปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยส์ที่  16 อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็น
เขตปกครองที่ มีรายไดเ้ฉลี่ ยนอ้ยที่ สุดแตป่ัจจุบนัคือเมืองที่ รวยที่ สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีเขตเมืองเกา่ที่ กต่ ัง้มา
ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 13 อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดัง้เดิมไวอ้ยา่งสวยงามอีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ มีวิวทะเลสาปที่ สวยที่ สุดแห่ง
หน่ึงของประเทศ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองซูริค  

22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK 86 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีเจ็ด  ดูไบ-กรงุเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 
06.25 น.  เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง  
09.40 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
******************************** 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 



 

 Dream Destinations Tour 
 

 
อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000  บาท 
  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 18-24 มี.ค. 2563 42,900 

เมษายน 
3-9 / 8-14 เม.ย. 2563 47,900 
28 เม.ย.-4 พ.ค. 2563 42,900 

พฤษภาคม 5-11 / 13-19 พ.ค. 2563 42,900 
มิถุนายน 17-23 มิ.ย. 2563 42,900 
กรกฎาคม 2-8 ก.ค. 2563 42,900 
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**ส าหรบัผูเ้ดินทางตัง้แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป  
ช าระค่าวีซ่าโดยตรงกบัศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ตามตารางอตัราค่าบริการโดยประมาณตามดา้นล่างน้ี** 
 

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

✓ คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ ไมส่ามารถเขา้พกัที่
เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

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

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น 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 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 2 ยูโร / คน / วนั (10 ยูโร/ทริป) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

ตารางแสดงอตัราค่าธรรมเนียมวีซา่เชงเกน้ (โดยประมาณ) 
ส าหรบัประเภทท่องเท่ียว  

ผูส้มคัรวีซ่าท าการช าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีของศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ณ วนัย่ืนวีซ่า 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนไดถึ้งแมผู้ย่ื้นค ารอ้งจะไดร้บัการปฏิเสธวีซ่า 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของหน่วยงานกงสุลและไดร้บัการปรบัปรุงเป็น
ระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีใชเ้ป็นสกุลเงินบาทนั้นข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนปัจจุบนัซ่ึง 

สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ่ 
12 ปีข้ึนไป 

ราคาเด็ก  
6-11 ปี 

ราคาเด็ก 
อายุต า่กว่า 6 ปี 

เยอรมนั 2,700 1,800 550 
อิตาลี 2,500 1,600 400 
ฝรัง่เศส 3,000 2,200 970 

เนเธอรแ์ลนด ์ 2,600 1,800 520 
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ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร์ เสือยงค ์
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดสว่นที่ เหลือท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นที่ ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด (ในกรณีที่ ย่ืนวีซา่แลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 
 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  
 ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
 ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  
 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามที่สายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และอ านาจในการใหท้ี่ นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 
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6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปส่วนใหญไ่มม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผู ้เดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 
สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 
1. แบบค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลงลายเซ็นตข์องผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางที่ มีอายุคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัที่ เดินทาง พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษที่ ออกโดยตน้สังกดัที่ ทา่นท างานอยู ่โดยมีอายุไมเ่กิน 1 

เดือนนับจากวนัที่ ออกเอกสาร  

8. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบัภาษาองักฤษเท่านั้น โดยมีอายุไม่

เกิน 1 เดือนนับจากวนัที่ ออก  

9. ส าหรับทา่นที่ เกษียณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไมจ่ าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้น้ี หลกัฐานทางการเงิน (สถานทูต

รับพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่นั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่้อยกวา่ 6 หลกั) หนังสือรับรองบญัชีจาก

ธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ที่ มีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัที่ มาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ และ บนัทึก

รายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดตลา่สุดไม่

เกิน 7 วนั นับจากกอ่นวนัที่ มาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

กรณีผูส้มคัรขอวีซา่มีผูร้ับรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 

• หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ที่ มีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัที่ มาย่ืน

ค ารอ้งขอวีซา่ของผูท้ี่ รับรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท้ี่ รับการรับรอง 

• บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดต

ลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนัที่ มาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

• หลกัฐานยืนยนัความสัมพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท้ี่ ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ ส าเนาสูติบตัร หรือ 

ส าเนาทะเบียน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

กรณีเด็กที่ ไมไ่ดเ้ดินทางกบัพอ่และแม ่

1. หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบุวา่เด็กเดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง) 
2. หนังสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว (ใชส้ าเนา) 
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3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ที่ ฝ่ังซา้ยบน ถึงจะใชย่ื้นวีซา่อิตาลีไดห้าก
ไมม่ีตราประทบัศูนยท์ี่ รับย่ืนวีซา่ จะไมร่ับย่ืนและยืนยนัย่ืนไมไ่ด ้

หมายเหตุ   
1. ผูท้ี่ สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเทา่นั้น ผูท้ี่ เป็นญาติ ลุง ป้า นา้ อา จะไมส่ามารถ

รับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้ 

2. ส าหรับเอกสารที่ ตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับย่ืนวีซา่อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ ไดร้ับรองเทา่นั้น เชน่ 

ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษัทชว่ยด าเนินการใหม้ีคา่ใชจ้า่ยใบละ 500 บาท 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 
หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

 
 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 
ดูแลผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

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

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

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคูส่มรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  
                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ 
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

 
 

  


