
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

WONDERFUL EUROPE 
อติาล ีออสเตรีย สโลวเีนีย ฮังการี 7 วนั 4 คนื 

 
 

 

❖ เทีย่วชมเวนิส เมอืงแห่งสายน า้ มนต์เสน่ห์ อติาล ี“มหาวหิารและจตุรัสซานมาร์โก้” อาคารผสมผสานสถาปัตยกรรม
แบบไบแซนไทน์ อาหรับ โรมนัเนสก์ เรอเนซองซ์ ถ่ายรูป สะพานรีอลัโต้ สะพานทีส่วยและโด่งดงัทีสุ่ด 

❖ ชมทศันียภาพของอ่าวพริาน อ่าวตรีเอสเตและทะเลเอเดรียตกิ ทีง่ดงาทและมเีสน่ห์ และเงยีบสงบท่ามกลางบ้านเรือนสีขาว
หลงัคากระเบือ้งสีส้ม 

❖ เข้าชม ถ า้โพสทอยนา ถ า้ทีม่ขีนาดใหญ่และสวยทีสุ่ดในยุโรป มอีายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี  
❖ เมอืงลูบลยิานา เมอืงหลวงทีน่่าหลงไหลของสโลวเีนีย ดนิแดนทีอ่ยู่บริเวณยุโรปกลาง 
❖ นั่งเรือไม้โบราณ ข้ามไปยงัเกาะกลางทะเลสาบเบลด เพือ่เข้าชมโบสถ์พระแม่มารีย์ และเข้าชม ปราสาทเบลด ปราสาทแสน

สวยกลางทะเลสาบสุดแสนโรแมนตกิ ทีต่ั้งอยู่บนริมผา  
❖ ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 
❖ กรุงบูดาเปสต์ เมอืงทีท่นัสมยัและสวยงามด้วยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาตทิีม่อีารยธรรม ได้รับขนานนามว่าเป็น 

“ไข่มุกแห่งแม่น า้ดานูบ” เทีย่วชม โบสถ์แมทเธียส ป้อมชาวประมง จุดชมววิเหนือเมอืง 

ก าหนดการเดนิทาง : เดอืนพฤษภาคม-ตุลาคม 2562 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 
 

41,900.- 
 



 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T 

สายการบินเอมเิรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
วนัที่สอง ดูไบ – เมอืงเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – สะพานถอนหายใจ – จตุัรัสซานมาร์โค – โบสถ์ซานมาร์โค  
01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385  
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
04.45 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีโดยสายการบินเอมเิรตส์ เท่ียวบินท่ี EK135   
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
13.25 น.  เดินทางถึง สนามบินมาร์โคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระเรียบร้อย

แลว้ จากนั้นเดินทางไปสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ ล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย 
ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น 
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ี
บริเวณซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนั้นน าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอน
หายใจ ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่าง
และโลกภายนอกเป็นคร้ังสุดทา้ยระหวา่งเดินผา่นช่องหนา้ต่างท่ีสะพานน้ีซ่ึงเช่ือมต่อกบัวงัดอดจ ์อนัเป็นสถานท่ี
พ านกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือคาสโนว่านัน่เอง น า
ท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซานมาร์โค ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จตุัรัสถูก
ลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซานมาร์โค ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ 
จากนั้นอิสระให้ท่านไดมี้เวลาเดินเท่ียวชมเกาะอนัสุดแสนโรแมนติกตามอธัยาศยั เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่ห์
แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคท่ีสวยงาม,ช๊อปป้ิงสินค้าของท่ีระลึก อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่,
หนา้กากเวนิส เลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นน า หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1720 สมควรแก่เวลาน าท่านล่องเรือเพ่ือเดินทางกลบัสู่ ฝ่ังเวนิสเมสเตร้ 

ค ่า    อสิระอาหารค ่าบนเกาะเวนิสตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยวและเลอืกซ้ือสินค้าของท่าน 
          น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Bedbank Venice Mestre หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัที่สาม    Noventa Di Piave Designer Outlet – เมืองพิราน – จัตุรัสตาร์ตินี – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์เซนต์ฟรังซิส – 

ถ า้โพสทอยนา – เมอืงลูบลยิานา  
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ Noventa Di Piave Designer Outlet ใหท่้านไดเ้ลือกเดินซ้ือสินคา้ตามใจชอบ ซ่ึงแต่ละร้านลด

ราคาสินคา้มากถึง 70 เปอร์เซนต ์มีร้านคา้กวา่ 170 ร้าน  ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย  
เที่ยง อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซ้ือสินค้า**  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองพิราน (Piran) เมืองสวยริมอ่าวพิราน เป็นจุดเด่นหน่ึงของชายฝ่ังอะเดรียติกของประเทศ

สโลวีเนีย เมืองท่ีมีชีวิตชีวาแห่งน้ีเต็มไปดว้ยบาร์และร้านอาหารท่ีมองเห็นวิวชายทะเลท่ีงดงามเป็นอย่างมาก 
เมืองน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรเวนิส โดยมีกล่ินอายของอิตาลีเลก็นอ้ยและมีผลงานสถาปัตยกรรมล ้าค่าท่ี



 

 

ไดรั้บการดูแลอย่างสวยงาม น าท่านชมทศันียภาพของอ่าวพิราน อ่าวตรีเอสเตและทะเลเอเดรียติกจากบริเวณ
ริมน ้าของเมือง เดินลดัเลาะไปตามท่าจอดเรือท่ีจอดเรียงรายเป็นแถวยาวสวยงามและถ่ายรูปกบับา้นหลากหลาย
สีสันบริเวณหนา้หาด น าท่านเดินเขา้ไปยงัใจกลางเมืองท่ีงดงาทและมีเสน่ห์ และเงียบสงบท่ามกลางบา้นเรือนสี
ขาวหลงัคากระเบ้ืองสีสม้ น าท่านชม จตุัรัสตาร์ตนีิ เพ่ือชมรูปป้ันบรอนซ์สมยัศตวรรษท่ี 19 ของนกัไวโอลินและ
นกัประพนัธ์เพลงจูเซปเป ตาร์ตินี จตุัรัสรูปวงรีแห่งน้ียงัมีศาลาว่าการเมืองสมยัศตวรรษท่ี 19 อีกดว้ย น าท่าน
ถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ โบสถ์เก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนช่วงปี ค.ศ. 1200 อศัจรรย์ใจไปกับภาพนูนท่ีน่า
ประทบัใจของพระเยซูและนกับุญปีเตอร์เหนือทางเขา้ ช่ืนชมและเพลิดเพลินไปกบัสถาปัตยกรรมโกธิกและ
อาคารบา้นเรือนสีแดงแบบศิลปะเวนิสท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั  

เที่ยง         บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโพสทอยนา เมืองเล็กๆ ในประเทศสโลวีเนีย ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ น าท่านเขา้ชม ถ า้โพสทอยนา ถ ้าท่ีมีขนาดใหญ่และสวยท่ีสุดในยโุรป มีอายเุก่าแก่กวา่ 2 ลา้นปี ภายใน
ถ ้ามีหินอกหินยอ้ยหลากหลายแบบท่ีระยิบระยบัสวยงามแปลกตาและมีสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีหอ้งต่างๆ 
มากมายภายในถ ้าลดหลัน่กนัเป็นชั้น ๆ ราวกบัวิมานเนรมิตเดินเทา้และนัง่รถไฟฟ้าภายในถ ้า ชมปลามนุษยอ์นัมี
ช่ือเสียงเป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ท่ีอาศยัอยู่ในถ ้า ผิวสีเน้ือคลา้ยมนุษย ์ล าตวัยาวคลา้ยงูมีแขนและขา ถกูคน้พบคร้ัง
แรกเม่ือปี ค.ศ.1768 อาศยัอยู่ในท่ีมืด ถ ้าแห่งน้ีเปิดให้บริการกว่า 188 ปีแลว้ ภายในถ ้ามีทางเช่ือมต่อกันเป็น
ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูบลิยานา เมืองหลวงท่ีน่าหลงไหลของ
สโลวีเนีย ดินแดนท่ีอยู่บริเวณยุโรปกลาง ดว้ยความบอบช ้าจากสงครามและประวติัศาสตร์ท่ีสั่งสมมานานกว่า
พนัปี จึงท าใหส้โลวีเนียกลายเป็นดินแดนท่ีมีความเก่าแก่มากแห่งหน่ึงของยุโรปท่ีชวนใหร้ะลึกถึงอิทธิพลของ
จกัรวรรดิต่างๆ  

ค ่า            บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านสู่ที่พกั M Hotel ljublijana หรือระดบัเดยีวกนั 
.วนัที่ส่ี เมืองลูบลิยานา – สะพานมังกร – เพรเซเรน สแควร์ – ปราสาทลูบลิยานา – เมืองเบลด – โบสถ์พระแม่มารีย์ – 

ปราสาทเบลด – เมอืงกราซ – ย่านเมอืงเก่า – จตุัรัสเมนสแควร์  
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินชม สะพานมังกร เป็นสะพานท่ีมีความโดดเด่นสะดุดตาบริเวณหวัสะพานท่ีมีการออกแบบสร้างเป็น

รูปมงักรบินขนาดใหญ่ สะพานแห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นทางขา้มแม่น ้าลูบลิยานิกา ถูกสร้างข้ึนในช่วงตน้ของ
ศตวรรษท่ี 20 สมยัของกษตัริยฮ์งัการี นบัว่าเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป น า
ท่านผ่านชม ปราสาทลูบลิยานา ท่ีตั้งอยู่บนเขา เดิมเป็นป้อมปราการ สร้างในสมยัศตวรรษท่ี 11 โดยเช่ือว่าสร้าง
โดยไมแ้ละหินในระยะเร่ิมแรก และถูกสร้างใหม่ในศตวรรษท่ี 12 ในช่วงสมยั ราชา Ottokar II ของโบฮีเมียน
และเปล่ียนมาในสมยัของ Rudolph of Habsburg ภายหลงัและในศตวรรษท่ี 15 ก็ไดถู้กท าลายลงและสร้างข้ึน
ใหม่อีกคร้ัง จากนั้นเดินชม ย่านทาวน์สแควร์ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์เซนต์นิโคลัส  และชมสถาปัตยกรรมอนั
งดงามของตวัโบสถ ์ท่ีโดดเด่นดว้ยยอดโดมสีเขียวและหอคอยคู่ท่ีอยูเ่หนือหลงัคาโบสถ ์ 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบลด เมืองแห่งปราสาทกลางทะเลสาปสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางหุบเขาจูเลียนแอลป์ 
ประเทศสโลวีเนีย ทะเลสาปเบลดเกิดจากการละลายตวัของธารน ้ าแข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป์ และแหล่งน ้ า
ธรรมชาติจากใตดิ้นซ่ึงท าใหน้ ้าในทะเลสาบน้ีใสบริสุทธ์ิ ทะเลสาปเบลดมีเกาะตรงกลาง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์
พระแม่มารีย ์น าท่านเขา้ชม โบสถ์พระแม่มารีย์ โดยการนั่งเรือไม้โบราณ ขา้มไปยงัเกาะกลางทะเลสาบเบลด ของ
เหล่านักแสวงบุญตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13-14 จากท่าเรือจะตอ้งเดินข้ึนบนัไดไปอีก 99 ขั้นก็จะถึงยงัตวัโบสถ์ มี
ประเพณีทอ้งถ่ินสโลวีเนียเช่ือกนัว่าคู่สมรสใหม่ใหฝ่้าย ชายอุม้ฝ่ายหญิงปีนบนัได 99 ขั้นน้ี และฝ่ายหญิงจะตอ้ง
ไม่ส่งเสียงดงัใดๆทั้งส้ิน ถา้ท าส าเร็จชีวิตสมรสจะรักกนัยืนยาว และท่ีโบสถก์ลางน ้ายงัมีกระด่ิงท่ีเช่ือกนัว่าใคร
ไดไ้ปสั่นกระด่ิงแลว้จะโชคดี จากนั้นน าท่านเขา้ชม ปราสาทเบลด ปราสาทแสนสวยท่ีตั้งอยู่บนริมผา ติดกบั
ทะเลสาบเป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ซ่ึงจักรพรรด์ิเฮนริคท่ี 2 แห่งเยอรมนัยกให้เป็นสถานท่ีพกัของบิชอป 
อลัเบ่ียม แห่งบริเซนในปี ค.ศ.1004 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกราซ เมืองมรดกโลกของออสเตรีย ถือเป็นเมืองใหญ่
อนัดบัสองของออสเตรีย เมืองการศึกษาท่ีมีมหาวิทยาลยักว่า 6 แห่ง โดยมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดก่อตั้งในปี 
ค.ศ. 1585 ช่ือเมือง "กราซ" หมายถึง "ปราสาทน้อย" ในอดีต เน่ืองจากเป็นเมืองหน้าด่านทางใตจึ้งตอ้ง ท า
สงครามกบักองทพัเติร์ก  ตวัเมืองเก่าไดรั้บการอนุรักษใ์หเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกแ้ละในปี ค.ศ. 
2003 ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นเมืองหลวงดา้นวฒันธรรมของยโุรป นอกจากนั้นเมืองแห่งน้ียงัเป็นเมืองเกิดของพระเอก
ฮอลลีวูด้ช่ือ ดงัอาร์โนลด ์ชวาร์เซเน็กเกอร์ อีกดว้ย  

ค ่า            บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านสู่ที่พกั Hotel Ramada Graz หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัที่ห้า เมอืงกราซ – ย่านเมอืงเก่า – จตุัรัสเมนสแควร์ – กรุงบูดาเปสต์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า ซ่ึงรอดพน้จากการถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปรียบเสมือนอญัมณีใจ

กลางเมืองเป็นย่านเมืองเก่าท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วดี้ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป จากนั้นน าท่านชม จตุัรัสเมนสแควร์ 
ถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือเป็นจตุัรัสตลาดหลกัตั้งแต่ช่วงตน้สมยักลาง และกลายเป็นจุดศูนย ์รวมของเมืองนบัตั้งแต่นั้น
เป็นตน้มา ถนนสายหลกัทั้งหมดในย่านใจกลางเมือง อาคารหลงัเด่นบนจตุรัสเมนสแควร์ คือ Rathaus หรือ
ศาลากลาง ส่ิงก่อสร้างใจกลางจตุรัสเมนสแควร์คือ น า้พุ Erzherzog Johann จากศตวรรษท่ี 19 ช่ืนชมรูปป้ันอาร์
ชดยุกแห่งฮบัส์บูร์กขนาดใหญ่ ผูด้  าเนินงานปฏิรูปหลายคร้ังและส่งผลประโยชน์ต่อเมืองกราซและรัฐสติเรีย 
นอกจากสถานท่ีเท่ียวชมเก่าแก่ต่างๆ และจตุรัสเมนสแควร์ ยงัมีร้านจ าหน่ายสินคา้ ร้านอาหาร และคาเฟ่ท่ีมีชาน
หนา้ร้านใหเ้ลือกแวะอีกมากมาย 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทาง กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮงัการี ใจกลางกรุงบูดาเปสต ์เมืองหลวงของประเทศฮงัการี ซ่ึงไดช่ื้อว่า

เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี 
ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ” ชมเมืองท่ีได้ช่ือว่างดงามติดอันดับโลกด้วย
ทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Park Inn Radisson Budapest หรือระดบัเดยีวกนั 



 

 

วนัที่หก โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส ซ่ึงเคยใช้เป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎให้กษตัริยม์าแลว้หลาย

พระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษตัริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมากและยงัเป็นกษตัริยผ์ู ้
ทรงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึงสร้างในสไตลนี์โอ-โกธิกหลงัคาสลบัสีสวยงาม
อนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถ์เป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ 
ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถ
ชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ยา่งดีป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน. 

 **อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย**   
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน  
15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์  เที่ยวบินที่ EK 112  
 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
22.45 น. เดินทางถึง เมอืงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
วนัที่เจด็   ดูไบ – กรุงเทพฯ  
03.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 
 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

ข้อควรทราบ : 
❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง

บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อน

ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลา
บิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ , ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี)  
ไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

09-15 พ.ค. 2562 41,900.- 39,900.- 8,000.- 
22-28 พ.ค. 2562 41,900.- 39,900.- 8,000.- 
12-18 ม.ิย. 2562 42,900.- 40,900.- 8,000.- 
07-13 ก.ค. 2562 42,900.- 40,900.- 8,000.- 
10-16 ก.ค. 2562 42,900.- 40,900.- 8,000.- 
24-30 ก.ค. 2562 42,900.- 40,900.- 8,000.- 
09-15 ต.ค. 2562 42,900.- 40,900.- 8,000.- 
16-22 ต.ค. 2562 42,900.- 40,900.- 8,000.- 
22-28 ต.ค. 2562 42,900.- 40,900.- 8,000.- 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมเิรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ี

เมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยืน่วซ่ีากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี  
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 3 แห่ง = 6 ยูโร) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 
เงือ่นไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  



 

 

2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) เพ่ือมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ

เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 เกบ็ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั เกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวซ่ีาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่น

วีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ

หาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมืองเป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่า

กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือว่า

ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
อ านาจในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ท่าน  (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารเบือ้งต้นในการขอยืน่วซ่ีาประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผู้เดนิทางต้อง
มาสแกนลายนิว้มือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาที่นัดหมาย  

(เอกสารและขั้นตอนการยืน่วซ่ีาแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปลีย่นแปลงได้ 
โปรดสอบถามกบัเจ้าหน้าที่อกีคร้ังเพือ่ความถูกต้องในการเตรียมตวัเพือ่ยืน่วซ่ีา) 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุ 

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 (แบบหน้าใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ไม่ซ ้ากับรูปถ่ายในเล่มหนังสือ
เดินทาง, ถ่ายรูปให้เหมือนกับไม่เน้นช่วงล าตัว เน้นช่วงหน้าตา ถ้าใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ ให้ถอดออก และ
รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 6 เดือน) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้เดินทางดว้ยกนั 
สามี-ภรรยา  ตอ้งแปล)   

4. หนังสือรับรองการท างาน (กรณีมีงานประจ า) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่ โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด (ต้องใช้เอกสารตัวจริงภาษาองักฤษ  อายุไม่เกนิ 1 เดือน) 

5. หนังสือรับรองการเรียน  (กรณีศึกษาอยู่) ตอ้งขอจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั  (ต้องใช้เอกสารตัวจริง
ภาษาองักฤษอายุไม่เกนิ 1 เดือน) 

6. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนงัสือทะเบียนการคา้  หรือ ทะเบียนพาณิชย ์(Commercial Certificate*DBD* ) และ
หนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน  พร้อมวตัถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ
ยอ้นหลงั 6 เดือน (ตอ้งเป็นเอกสารภาษาองักฤษ แนบคู่ กบัเอกสารส าเนาฉบบัภาษาไทย) 

7. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอและมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และสามารถท่ีจะใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับ
ยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไม่เกิน 15 ก่อนวนันดัหมายยื่นวซ่ีา และหนงัสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมี
อายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัยืน่  สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

8. กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ท างานของท่าน โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายด้วย และต้องมีหนังสือ
ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน และ พร้อมแปลภาษาองักฤษ) ของบริษทัท่ีออก
ค่าใชจ่้ายพร้อมทั้งแนบ หนงัสือรับรองการเคล่ือนไหวบญัชี ( Bank Statement )  ตอ้งมีการปรับยอดล่าสุดไม่เกิน 
1 เดือน และ ส าเนายอ้นหลงัทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนงัสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate)  ของบริษทั
มาดว้ย 



 

 

- ถ้าผูส้มคัรท างานแล้ว แต่จะให้คนในครอบครัวออกค่าใช้จ่ายให้ (Sponsor) ผูส้มคัรยงัก็ต้องแสดงบญัชีของ
ผูส้มคัรดว้ย 

-  เอกสารทางการเงิน เช่น ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร ( Bank Book) หรือ หนงัสือรับรองการเคล่ือนไหวบญัชี ( Bank 
Statement )  ตอ้งมีการปรับยอดล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน และ ส าเนายอ้นหลงัทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนงัสือรับรอง
จากธนาคาร (Bank Certificate)  ออมทรัพยเ์ท่านั้น** ถา้ผูส้มคัรมีบญัชี ฝากประจ าดว้ย และ ออมทรัพย ์สามารถ
แนบคู่กบับญัชีออมทรัพย ์** 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 
มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่
การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่ง
ถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
11. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้วทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนาม
ของบริษทั 

13. การยืน่วซ่ีานั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการขั้นตอนการ
ยืน่วซ่ีาได ้

• ถา้ผูส้มคัรมีหนา้วซ่ีาเชงเกน้ (Schengen) ใหถ่้ายส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้มาใหห้มดทุกหนา้มีอายไุม่เกิน  5  ปี  
• รบกวนให้ผูส้มคัรเซ็นช่ือให้ครบถว้น ใน checklist (กระดาษสีเขียวเท่านั้น) และ application form (ขาวด าเทา)มา

ใหค้รบถว้น 
• สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่ม Passport ไปใชข้ณะด าเนินการพิจารณา VISA ทุกกรณี  

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มนีโยบายรับแปลเอกสาร  
หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติมฉบับละ 500 บาท ** 

  

 



 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (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 าเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได้

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

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

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

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว์  

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

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

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

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

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

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

 

โทรศพัทที์ท่ างาน..................................................โทรสารทีท่ 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………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


