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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิดไูบ-ปารสี-หอไอเฟล-ล่องเรอืบาโตมุช-

หา้งสรรพสนิคา้ SAMARITAINE   
× √ √ 

3 ประตูชยั-พพิธิภณัฑล์ูฟร-์La Vallee Village Outlet    √ √ × 

4 รถไฟ TGV-เมอืงสตราสบูรก์-เมอืงกอลมาร ์ √ √ √ 

5 เมอืงแองเกลเบริก์-ยอดเขาทติลสิ-เมอืงลูเซริน์   √ √ √ 

6 เมอืงครู-์รถไฟสายโรแมนตคิ BERNINA EXPRESS-
เมอืงมลิาน 

√ √ √ 

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

18.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK373 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

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

00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
04.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ 

EK073 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  
09.25 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือน 
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ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  า้สมัยแห่งหนึ่ง
ของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง 
ก า ร ศึ ก ษ า  บั น เ ทิ ง  สื่ อ  แ ฟ ชั่ น 
วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีส
เป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลกจากนั้นน าถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กับ หอไอเฟล สญัลกัษณท์ี่โดดเด่นสงู
ตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 
324 เมตร สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 เพื่อ
ใช้เ ป็นสัญลักษณ์ของงาน WORLD 
EXPO ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดใน
โลกในช่วงเวลานัน้ ปัจจุบนัถือว่าเป็นแลนมารค์ของการมาท่องเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศส
และเมืองปารีส  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนที่ ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีก
หนึ่งประสบการณท์ี่น่าประทบัใจ  

 
จากนัน้น าท่านสู่ Samaritaine หา้งสรรพสินคา้ใจกลางเมืองปารีสริมฝ่ังแม่น า้แซน ซึ่ง
เปิดใหบ้ริการมาแลว้กว่า150ปี และไดม้ีการปรบัปรุงใหม่ แลว้เสร็จเมื่อปี 2021 ภายใน
หา้งฯจะมีสินคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ แถมหา้งนีย้งัเป็น Location ถ่าย
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ท าซีรี่ชื่อดังที่ลงฉายใน Netflix (Emily In Paris) นอกจากนัน้ยังมีภาพวาดศิลปะหลาย
รูปแบบที่สวยงามอีกมากมายที่อยู่ภายในหา้งแห่งนี ้ 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร **เมนูหอยเอสคาโก้** น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
  Hotel Best Western Plus Paris Velizy หรือเทยีบเท่า 

วันที่สาม ประตูชัย-พพิธิภัณฑ์ลูฟร์-La Vallee Village Outlet            (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ย่านใจ
กลางเมืองปารีสเพื่อถ่ายรูปกบั ประตูชัย แห่งเมืองปารีสอีกหนึ่งสญัลกัษณข์องมหานคร
แห่งนี ้เป็นประตชูยัที่มีอายุเก่าแก่ที่ถูกสรา้งขีน้ตามค าสั่งของจกัรพรรดินโปเลียนตัง้สมยั
ศตวรรษที่ 19 และผ่านชมทิวทัศนข์องรา้นคา้บูติคชัน้น าระดับโลก ที่ตัง้เรียงรายอยู่บน
ถนนฌ็องเชลิเซ ่ 
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จากนั้นน าเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ใหท้่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า พีระมิดแก้วของ
พิพิธภัณฑลู์ฟร์ เป็นพิพิธภัณฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัด
แสดงและเก็บรกัษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่La Vallee Village 

Outlet แหล่งช้อปป้ิงที่ รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า  70 ร้าน สัมผัส
ประสบการณ์การช้อปป้ิงที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นน 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 

 
 

ค ่า  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ภายใน 
OUTLET) ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ที่พกั 
 Hotel Best Western Plus Paris Velizy หรือเทยีบเท่า 

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

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สถานี
รถไฟ GARE DU NORD เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยัง เมืองสตราสบูร์ก โดยใชบ้ริการ
รถไฟความเร็วสูง TGV (เป็นรถไฟที่รวดเร็วที่สุดในประเทศฝรั่งเศส) จากนัน้เดินทางถึง 
เมืองสตราสบูรก์ เมืองมรดกโลกดา้นมนุษยชาติขององคก์ารยูเนสโก เป็นเมืองหลวง
แห่งแควน้อลัซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรียกไดว้่า มี 2 วฒันธรรมคือ ฝรั่งเศส
และเยอรมนั เนื่องจากผลดักนัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลบักนัไปมา สต
ราสบรูก์เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นรอ่งรอยประวติัศาสตรใ์หช้าวเมือง
ปัจจบุนัไดช้ื่นชม 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรสัที่มีขนาดที่

ใหญ่ที่สดุซึ่งตัง้อยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก์ โดยภายในจตัรุสัยงัเป็นที่ตัง้ของ 
รูปป้ันช็อง แบ๊บติสต ์เกลแบร ์ผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในเรื่องสงครามการปฏิวติัของประเทศ
ฝรั่งเศส น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูก
สรา้งขึน้ระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพูดงูามระหงโดดเด่นเห็นแต่
ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถท์ี่สงูที่สดุในประเทศฝรั่งเศส 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว
อนัดบัสองของแควน้อลัซาซ (ALSACE) เป็นเมืองที่ยงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรม
ไว้ได้อย่างมาก น าท่านชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มี
สถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตัง้อยู่ ซึ่งบางหลงัเป็นอาคารสไตลเ์รอเนซองสอ์ัน
งดงามเป็นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ไดช้ื่อมาจากลกัษณะ
ของบา้นเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝ่ังคลอง ตั้งอยู่ติดกับแม่น า้โลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ 
และมีบา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตลเ์ยอรมนักอธิคและเรอเนซองส ์

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Hotel Ibis Styles Colmar Nord หรือเทยีบเท่า 

วันที่ห้า เมืองแองเกลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-เมืองลูเซิร์น                            (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแองเกิลเบิรก์ เพื่อนั่งกระเชา้หมุนแห่งแรกของโลกสู่ ยอดเขา
ทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอรแ์ลนดภ์าคกลาง ที่หิมะคลมุตลอดทัง้ปี สงูถึง 
10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนีห้ิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ปี นั่งกระเชา้
ยักษ์ที่หมุนไดร้อบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบน
ยอดเขาทิตลิส  
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา **เมนูพิเศษสวิสฟองดูว์** 

หลงัจากนัน้อิสระใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมต่างๆบนเย
อดเขาแห่งนีไ้ม่ว่าจะเป็นการ ชมถ า้น ้าแข็ง ซึ่งเป็นถ า้ที่เกิดจาก
ฝีมือมนุษย ์ภายในเป็นผนังน า้แข็งพรอ้มมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ 
หรือสามารถเดินไปยงั TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบน
ยอดเขาที่สงูที่สุดในยุโรป รวมถึงการเลือกซือ้สินคา้ที่ ร้านขาย
ของทีร่ะลึก และ ลานหมิะ ซึ่งเป็นชัน้บนสดุซึ่งจะเป็นชัน้ที่ท่าน
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สามารถเดินย ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควร
น าท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขาสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก และเดินทางต่อไปยัง 
เมืองลูเซิรน์  อดีตหวัเมืองโบราณของสวิสเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนที่ไดร้บัสมญานามว่า 
หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้า
อย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยังมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลับกับป่าไมท้ี่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขา
และไหล่เขา สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม น าท่านชมและแวะ
ถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร  (Chapel bridge) ซึ่งใชข้า้มแม่น า้
รอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปีเป็นสัญลักษณ์และ
ประวติัศาสตรข์องเมืองลเูซิรน์เลยทีเดียว  

สะพานวิหารนีเ้ป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปด
เหลี่ยมกลางน า้ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวติัความเป็นมาของ
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบัน
สะพานไมน้ีถ้กูไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหม่เกือบหมด  
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จากนัน้น าท่านเที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนสุาวรียท์ี่ตัง้อยู่ใจกลาง
เมืองที่หวัของสิงโตจะมีโล่ห ์ซึ่งมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนสุาวรียรู์ป
สิงโตแห่งนีอ้อกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ 
ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ 
ซื่อสตัย ์จงรกัภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกันพระราชวังใน
ครัง้ปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Hotel Ibis Styles Luzern City หรือเทยีบเท่า 

วันที่หก เมืองคร์ู-รถไฟสายโรแมนติค BERNINA EXPRESS-เมืองมิลาน      

              (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคูร์ 
(Chur) เมืองเก่ารมิแม่น า้ไรน ์เมืองนีเ้ป็นเมืองที่มีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 5,000 ปี ถือ
เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุในสวิตฯ ถึงจะเป็นเมืองเก่าแก่แต่ก็ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี 
มีเสน่หใ์นสไตลเ์มืองเก่า ทกุอย่างภายในเมืองไม่ว่าจะเป็นลกัษณะอาคาร ลวดลายต่างๆ
ในเมือง 
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เทีย่ง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถไฟ BERNINA 

EXPRESS ซึ่ง เป็นรถไฟ Panoramic 
Train ที่ ช้าที่ สุ ด เพื่ อ ให้ท่ านสัมผัส
บรรยากาศเสน้ทางรถไฟที่เก่าแก่และ
สวยงาม เป็นเส้นทางมีชื่อเสียงมาก
ที่สดุแห่งหนึ่งของ Switzerland ท่านได้
ชื่นชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม 
โดยรถไฟนั้นจะเ ดินทางข้ามผ่ าน
เทือกเขาแอลป์บนความสูงกว่า 2000 
เมตรจากกระดับน า้ทะเล และยังเป็น
เสน้ทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติที่
องคก์าร UNESCO ใหก้ารยอมรบั โดย
จุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยู่ที่ 
เมื องพอนเทสซิ น่ า  (Pontrsina) 
จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ 
เมืองมิลาน ประเทศอิตาล ี

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Hotel NH Milano Fiera หรือเทยีบเท่า 

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นบริเวณ
ทะเลสาบโคโม (Lago di Como) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี 
ตัง้อยู่ใกลก้บัเมืองโคโม ในแควน้ลอมบารเ์ดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี  
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บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบดว้ยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไมเ้ขียวชะอุ่ม 
หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบและหนา้ผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือ
เทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติที่สรา้งฉากหลังอันงดงาม
อลงัการใหก้บัดินแดนบรเิวณนี ้เทือกเขาแอลป์นัน้มีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดปี  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคัญทาง ภาคเหนือของอิตาลี 
ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบารเ์ดีย ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์ าว่า MID-LAN ซึ่ง
หมายถึงอยู่กลางที่ราบ มีชื่อเสียงในดา้นแฟชั่นและศิลปะ 

 
เทีย่ง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร น าท่านเที่ยวชม ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza 

Del Duomo) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ ที่เรียกว่าดูโอโม่ 
(DUOMO) ชื่อนีไ้วใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 
กว่าปีหลังจากนั้น ด้านนอกเป็น
ยอดแหลม 135 ยอด จึ งมีชื่ อ
เรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลกั
หินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่
กว่าสามพันรูป บนยอดของมหา
วิหารมีรูปป้ันทอง ขนาด 4 เมตร 
ของพระแม่มาดอนน่า และบรเิวณ
นั้นยังเป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม
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อัธยาศัย จากนั้นใหท้่านไดช้้อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ซึ่งมีจ าหน่ายมากมายในบริเวณ 
กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านสูส่นามบิน 

22.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK092 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ          (-/-/-)  

06.25 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.50 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK 372 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
18.20 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

เดือน วนัเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

มิถุนายน 2566 17-24 ม.ิย. 89,900 12,000 
กรกฎาคม 2566 25 ก.ค.-1 ส.ค. 95,900 12,000 

กนัยายน 2566 13-20 ก.ย. 89,900 12,000 

ตุลาคม 2566 8-15 / 18-25 / 21-28 ต.ค. 89,900 12,000 
ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 

เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 
 

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

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

เดินทำง และไม่สำมำรถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทรำบผลวีซ่ำ ทำงบริษทัฯขออนุญำตเก็บค่ำทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตำมท่ีก ำหนด) 

3. ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ หรือตัว๋โดยสำรอ่ืนๆในกำรเดินทำง
เพื่อมำท ำกำรยื่นวีซ่ำ หรือในวนัเดินทำงไป-กลบัจำกสนำมบิน กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสำรอ่ืนๆ มิฉะนั้นทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รับผิดชอบต่อ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดำว ตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (2-3 ท่ำน/หอ้ง) 
• ค่ำธรรมเนียมเนียมในกำรยืน่วีซ่ำเชงเกน้ (ส ำหรับผูถื้อหนงัสือเดินทำงประเทศไทย) 
• ค่ำอำหำรและค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรกำรเดินทำง 
• ค่ำรถปรับอำกำศ บริกำรน ำเท่ียวตำมรำยกำรกำรท่องเท่ียว 
• หวัหนำ้ทวัร์เดินทำงพร้อมคณะเดินทำงจำกประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริกำรตลอดกำรเดินทำง 
• ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำงตำมกฎหมำยก ำหนด (ตำมเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  
 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรท ำหนงัสือเดินทำงและวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
• ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งกำรเดินทำง อำทิเช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำเดินทำงท่ีนอกเหนือจำก

รำยกำรทวัร์ ค่ำมินิบำร์ ค่ำบริกำรซกัรีด หรือ ค่ำเกิดควำมเสียหำยต่ำงๆภำยในหอ้งพกั เป็นตน้ 
• ค่ำส่วนเกินของน ้ำหนกักระเป๋ำ สำยกำรบินอนุญำตใหโ้หลดสัมภำระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่ำน 
• ค่ำทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 6 วนั = 12 ยโูร ) 
• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บำท 

 



 

UNIQUE INTER 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึน

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

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทำงบริษทัจะท ำกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 

ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยืน่วีซ่ำ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน และค่ำโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหน้ำ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทำงนอ้ยกวำ่ 15 ท่ำน และยนิดีคืนเงินค่ำมดัจ ำใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีกำรยืน่วีซ่ำ และท่ำนไดรั้บกำร
อนุมติัวีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัขอเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรท่ีเกิดข้ึนจริง และท่ำนสำมำรถน ำวีซ่ำ
น้ีไปใชไ้ด ้หำกวีซ่ำนั้นยงัไม่หมดอำย)ุ 

2. หำกท่ำนสละสิทธ์ิในกำรไม่ใช้บริกำรใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออก
ประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ำมโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่ำนตอ้งกำรแยกวนัเดินทำงกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจำ้หน้ำท่ีเพื่อสอบถำมรำคำอีกคร้ัง 
และกำรจดัท่ีนั่งของผูเ้ดินทำง เป็นกำรจดักำรภำยในของสำยกำรบิน ทำงบริษทัไม่สำมำรถเขำ้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส ำหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทำงออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสำรท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีสำย
กำรบินก ำหนด เช่น ตอ้งสำมำรถส่ือสำรภำษำองักฤษได ้ไม่มีปัญหำดำ้นสุขภำพ สำมำรถช่วยเหลือผูอ่ื้น
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ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ ำนำจในกำรให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทำงเจำ้หน้ำท่ี
สำยกำรบินตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 

4. กำรพิจำรณำผลวีซ่ำ เป็นอ ำนำจกำรตดัสินใจของสถำนทูตเท่ำนั้น ทำงบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกในยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น และหำกท่ำนถูกปฏิเสรธวีซ่ำ ทำงสถำนทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลใหท้รำบ 

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

6. เม่ือท่ำนได้มีกำรช ำระเงินแล้ว ไม่ว่ำจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆท่ีทำงบริษทัฯไดก้ ำหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอำยแุละมีอำยุเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบัในโปรแกรม
กำรเดินทำง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสำมำรถโหลดจำก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

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

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบำ้น / บตัรประชำชน / สูติบตัร (ส ำหรับเด็กอำยตุ ่ำ
กวำ่ 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยำ่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถำ้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจำกหน่วยงำนหรือบริษทัท่ีท่ำนท ำงำนอยู่ (ฉบบั
ภำษำอังกฤษ) โดยสะกดช่ือ-นำมสกุล ให้ตรงตำมหน้ำพำสสปอร์ต และ
ใบรับรองจะตอ้งออกมำไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่ำ 
ในกรณีท่ีท างานอสิระ เตรียมจดหมำยช้ีแจงกำรท ำงำนของตนเอง (ฉบบัภำษำองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงำนท่ีท ำ รำยไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภำษำองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
กำรคำ้ พร้อมแปลภำษำองักฤษ 

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

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ ำและมีเงินคงเหลืออยำ่งน้อย 6 หลกั เพื่อ
ควำมเหมำะสมในกำรเดินทำงและกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

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

8. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำท่ำนใดท่ำนหน่ึง จะตอ้งท ำจดหมำยยนิยอม 
โดยท่ีบิดำ, มำรดำ และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงควำมจ ำนงคใ์นกำรอนุญำตใหบุ้ตรเดินทำงไปกบัอีก
ท่ำนหน่ึงได ้ณ ท่ีวำ่กำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้  ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือและ
ประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอยำ่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมำยยืน่วีซ่ำ ผูป้กครองตอ้งมำเซ็นต์
เอกสำรดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วีซ่ำ 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณำกรอกแบบฟอร์มดำ้นล่ำงใหค้รบถว้นและตรงตำมควำมจริง เพรำะขอ้มูล
ท่ีท่ำนไดใ้หม้ำ จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วีซ่ำและมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

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

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปลีย่นแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอพัเดตข้อมูลให้ทราบอกีคร้ัง 
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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…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

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

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

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

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

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

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

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

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

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

โทรศพัทที์่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

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

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

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

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

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

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

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

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

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

ไม่เคย 

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

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

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

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  


