
 

DREAM DESTINATIONS TOUR 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DREAM DESTINATIONS TOUR 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิดูไบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตูชยั-ล่องเรอืบาโต

มุช    
× √ √ 

3 La Vallee Village Outlet-เมอืงแรงส-์มหาวหิารประจ า
แรงส ์

√ × √ 

4 แควน้อลัซาส-สตราสบูรก์-จตัุรสัเกลแบร-์เมอืงกอลมาร ์ √ √ √ 

5 สเตคเคลแบรก์-ยอดเขาชลิธอรน์-หมู่บา้นMURREN
อนิเตอรล์าเกน้ 

√ √ √ 

6 ทะเลสาบเบรยีนซ์-หมู่บา้น ISELTWALD-เมอืงลูเซริน์     √ √ √ 

7 เมอืงซกู-เมอืงซูรคิ-จตัุรสัปาราเดพลาทซ์-สนามบนิซูรคิ √ √ × 
8 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 

     

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

17.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK373 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

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

00.35 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี 

EK071 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)  
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08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือน
มากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึง
ในศูนย์กลางทาง เศรษฐกิ จและ
วัฒนธรรมท่ีล า้สมัยแห่งหน่ึงของโลก 
ท่ีทรงด้วยอิท ธิพลของการ เมือง 
ก า ร ศึ ก ษ า  บั น เ ทิ ง  ส่ื อ  แ ฟ ชั่ น 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคัญท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลกจากนั้นน าถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึกกบั หอไอเฟล สญัลกัษณ์
ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้าง
ขึ ้นในปีค.ศ.1889 จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูป ประตูชัย และผ่านชมทิวทศัน์
ของรา้นคา้บูติคชั้นน าระดับโลก ท่ีตัง้
เรียงรายอยู่บนถนนฌ็องเชลิเซ ่ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีก
หน่ึงประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ จากนัน้น าท่านสู่ Samaritaine หา้งสรรพสินคา้ใจกลาง
เมืองปารีสริมฝ่ังแม่น า้แซน ซึ่งเปิดใหบ้ริการมาแลว้กว่า150ปี และไดม้ีการปรบัปรุงใหม่ 
แล้วเสร็จเมื่อปี 2021 ภายในห้างฯนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนม มากมายแล้วยังมี
ภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบท่ีสวยงามอีกหน่ึงแห่งในกรุงปารีส 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Forest Hill Meudon หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม La Vallee Village Outlet-เมืองแรงส์-มหาวิหารประจ าแรงส์     (B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ La Vallee 

Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งท่ีรวมรา้นค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 รา้น สัมผัส
ประสบการณ์การช้อปปิ้งท่ีครบครันด้วยสินค้าชั้นน าต่าง ๆ มากมาย เช่น CELINE, 
KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, 
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PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, 
SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย (ท่านสามารถเลือกรบัประทานอาหารไดภ้ายใน 
OUTLET) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส ์(Reims) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในแควน้ช็อง
ปาญ-อารแ์ดน แควน้ท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นถิ่นก าเนิดของแชมเปญ น าท่านถ่ายรูป  
มหาวิหารแรงส  ์(Reims Cathedral) ท่ีถูกใชเ้พื่อเป็นสถานท่ีส าหรบัการท าพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกกษัตริย์ฝรั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค 
และไดร้บัเลือกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายใน
มีหน้าต่างประดับกระจกสีท่ีสรา้งระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่าง
กุหลาบท่ีไดร้บัการประดับดว้ยกระจกสี มหาวิหารแห่งนีย้ังเป็นมหาวิหารท่ีประกอบพิธี
ราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึน้เป็นกษัตริยแ์ห่งฝรั่งเศสตัง้แต่สมัยของพระเจา้โคลวิสในปี 
ค.ศ. 496 และเหตกุารณส์ าคญัท่ีเกิดขึน้ท่ีน่ีก็คือการท่ีโจนออฟอารค์น าก าลงัของฝรั่งเศส 
บุกเขา้ยึดมหาวิหารคืนจากองักฤษในช่วงสงครามรอ้ยปีเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระ
เจา้ชารล์สท่ี์ 7 ในปีค.ศ. 1429 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Mecure Reims Cathedrale หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูรก์ 
(Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่ง
แควน้อลัซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีเรียกไดว้่า มี 2 วฒันธรรมคือ ฝรั่งเศสและ
เยอรมัน เน่ืองจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลับกันไปมา สต
ราสบูรก์เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นรอ่งรอยประวติัศาสตรใ์หช้าวเมือง
ปัจจบุนัไดช้ื่น  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรสัท่ีมีขนาดท่ี
ใหญ่ท่ีสุดซึ่งตัง้อยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก์ โดยภายในจัตุรสัยังเป็นท่ีตัง้ของ 
รูปป้ันช็อง แบ๊บติสต ์เกลแบร ์ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในเร่ืองสงครามการปฏิวัติของประเทศ
ฝรั่งเศส น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก มีความสูงอยู่ท่ี 142 เมตร ซึ่งถูก
สรา้งขึน้ระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ท่ีสรา้งดว้ยหินทรายสีชมพดููงามระหงโดดเด่นเห็นแต่
ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ 
(ALSACE) เป็นเมืองท่ียังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ย่างมาก น าท่านชม
เขตเมืองเก่ากอลมาร ์(COLMAR OLD TOWN) เขตท่ีมีสถาปัตยกรรมในยคุศตวรรษท่ี 
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16-17 ตัง้อยู่ ซึ่งบางหลงัเป็นอาคารสไตลเ์รอเนซองสอ์นังดงามเป็นย่านท่ีมีฉายาว่า “เวนิ
สน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านท่ีได้ชื่อ
มาจากลักษณะของบ้านเรือนท่ีตั้งอยู่บน
สอง ฝ่ังคลอง ตั้งอยู่ ติดกับแม่น ้า โลช 
(LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้านไม้
แบบเก่าแก่สไตลเ์ยอรมันกอธิคและเรอเน
ซองส ์ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Novotel Mulhouse Bale Fribourg หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า สเตคเคลแบร์ก-ยอดเขาชิลธอร์น-หมู่ บ้านMURREN-อินเตอร์ลาเก้น                       

                            (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองสเตคเคลแบรก์ (Stechelberg) เพื่อขึน้กระเชา้ไปยงั ยอดเขา
ชิลธอร์น  (Schilthorn) บนความสูง 
2,970 เมตรจากระดับน ้าทะเล ยอด
เขาแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนต์
เ จ ม ส์ บ อ น ด์  007 <<On Her 
Majesty’s Secret Servcie>> ท่ า น
สามารถเท่ียวชมหอ้งจดัแสดงเกี่ยวกับ
ภาพยนต์ และท่ีด้านบนยอดเขาท่าน
สามารถสัมผัสหิมะได้ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นท่านยังสนุกสนานกับกิจกรรมอื่นๆได้ท่ี
สถานี Brig จะมีทางเดินพืน้กระจก รวมถึง เสน้ทางเดินบนหนา้ผา (Thrill Walk) ซึ่งบาง
ช่วงเป็นพืน้กระจก บางช่วงเป็นลวดตาข่าย มองลงไปเห็นแต่พืน้สีขาวปกคลุมดว้ยหิมะ 
เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน
MURREN  หมู่บ้านริมหน้าผาท่ีสวยงาม หมู่บ้านชาเลต์สวิสท่ีตั้งอยู่บนแนวเทือกเขา
เอลป์ หากอากาศดีทอ้งฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาท่ีตั้ง
ตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  และหมู่บ้านเมอ
เรน ถือเป็นหมู่บา้นปลอดรถยนตอ์ากาศจึงยงับริสทุธิ์ยิ่งนัก ถึงเวลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางกลับลงจากยอดเขาสู่เมืองอินเตอรล์าเก้น (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่
ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz lake) จากนั้นอิสระ
ใหท่้านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ป
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ปิ้งตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกายี่หอ้ดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะ
เ ป็น  ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES 
และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Metropole หรือเทียบเท่า 

วันที่หก ทะเลสาบเบรียนซ์-หมู่บ้าน ISELTWALD-เมืองลูเซิร์น         (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน 
ISELTWALD เป็นหมู่บ้านท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ ค.ศ.1146 ประกอบด้วย
ทัศนียภาพท่ีสวยงามของทะเลสาบเบรียนซ ์อิสระใหท่้านเดินเล่นถ่ายรูปภายในหมู่บา้น
ตามอั ธ ย า ศั ย  นอ กจ า กนั้ น ท่ี
หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นอีกหน่ึงใน
สถานท่ีถ่ายท าซีรี่ย์ชื่อดัง Crash 

Landing On You ซึ่ ง อ ยู่ ติ ดกับ 
ทะเลสาบเบรียนซ์ เป็นทะเลสาบ
ท่ี ส ว ย ง าม ท่ี สุ ด แ ห่ ง ห น่ึ ง ข อ ง
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น  อดีตหัว
เมืองโบราณของสวิสเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้บัสมญานามว่า หลงัคาแห่งทวีปยุโรป 
(The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ 
ก็ยงัมีภเูขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดง
ดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล 
หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ ท่ีสดุใน 
โลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตรข์องเมืองลูเซิรน์เลยทีเดียว 
สะพานวิหาร นี้เ ป็นสะพาน ท่ี
แข็ ง แ ร งมากมุ งหลั งคาแบบ
โบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปด
เหล่ียมกลางน า้ จั่วแต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราว
ประวัติความเป็นมาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียน
เก่าแก่อายกุว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจบุนัสะพานไมนี้ถ้กูไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้ง
บูรณะสรา้งขึน้ใหม่เกือบหมด จากนัน้น าท่านเท่ียวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน 
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เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยู่ใจกลางเมืองท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห ์ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณข์อง
สวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้
ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้
เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-
1821 โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิส
ฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซื่อสัตย ์จงรกัภักดี ท่ี
เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้
ป้องกนัพระราชวงัในครัง้ปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Just Hotel Lomazzo Fiera หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด เมืองซูก-เมืองซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์-สนามบิน             (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคย
เป็นเขตปกครองท่ีมีรายได้เฉล่ียน้อยท่ีสุดแต่ปัจจุบันคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์มีเขตเมืองเก่าท่ีก่ตัง้มาตัง้แต่ศตวรรษท่ี13 อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพ
ดัง้เดิมไวอ้ย่างสวยงามอีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีวิวทะเลสาปท่ีสวยท่ีสดุแห่งหน่ึงของประเทศ 

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมืองซูริค เท่ียว
ชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรสัเก่าแก่ท่ีมีมาตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 17 
ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ท่ีส าคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนีไ้ด้    
กลายเป็นชุมทางรถรางท่ีส าคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ 
ธนาคาร สถาบันการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ 
โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) จากบนสะพานมนุสเตอรบ์รูค เป็นโบสถท่ี์
มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมันหลยุส ์
ใช้เป็นส านักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาว
ชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมัน
อาศัยอยู่  น าท่านสู่  ถนนบาห์น

โฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) 
เ ป็นถนนอันลือชื่ อ ท่ีมีความยาว
ประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ี
เป็นท่ีรูจ้ักในระดับนานาชาติ ว่าเป็น
ถนนชอ้ปปิ้งท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็น
ท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้นเคร่ืองประดบั รา้นนาฬิกาและโรงแรมระดับ
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หรู อิสระให้ท่านเดินเล่นและเลือกซือ้สินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่
สนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เท่ียวบินท่ี EK086 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

07.10 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เท่ียวบินท่ี EK 372 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
18.40 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยโุรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเด่ียว 
เพ่ิมท่านละ 

กุมภาพันธ์ 2566 9-16 ก.พ. 85,900 12,000 

มีนาคม 2566 15-22 ม.ีค. 85,900 12,000 

เมษายน 2566 25 เม.ย.-2 พ.ค. 85,900 12,000 
ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าต๋ัวเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 

เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 
 

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

ท่ีมีอำยเุหลือไม่นอ้ยกว่ำ 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 กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำท่ีก่อนทุกครั้ งก่อน

อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรท ำหนงัสือเดินทำงและวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำง อำทิเช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำเดินทำงท่ีนอกเหนือจำก

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

 

อัตราค่าบริการทีร่วมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดำว ตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (2-3 ท่ำน/ห้อง) 
• ค่ำธรรมเนียมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำเชงเกน้ (ส ำหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทำงประเทศไทย) 
• ค่ำอำหำรและค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรกำรเดินทำง 
• ค่ำรถปรับอำกำศ บริกำรน ำเท่ียวตำมรำยกำรกำรท่องเท่ียว 
• หวัหนำ้ทวัร์เดินทำงพร้อมคณะเดินทำงจำกประเทศไทย ดูแลและให้บริกำรตลอดกำรเดินทำง 
• ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำงตำมกฎหมำยก ำหนด (ตำมเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  
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ออกตั๋วเคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสำรอ่ืนๆ มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รับผิดชอบต่อ
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้น 

 

การช าระเงินเพ่ือท าการจองโปรแกรมตามบัญชีท่ีระบุ 
ธนำคำร ช่ือบญัชี สำขำ เลขบญัชี 

ธนำคำรกรุงไทย บจ.ดรีม เดสติเนชัน่ส์ ทวัร์ สำขำฟอร์จูน ทำวน์ 799-0-15151-0 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีเกิดขึ้น

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

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทำงบริษทัจะท ำกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น 

ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน และค่ำโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว  การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเท่ียว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหน้ำ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน และยินดีคืนเงินค่ำมดัจ ำให้ทั้งหมด (ในกรณีท่ีมีกำรยื่นวีซ่ำ และท่ำนไดร้ับกำร
อนุมติัวีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัขอเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรท่ีเกิดขึ้นจริง และท่ำนสำมำรถน ำวีซ่ำ
น้ีไปใชไ้ด ้หำกวีซ่ำนั้นยงัไม่หมดอำย)ุ 

2. หำกท่ำนสละสิทธ์ิในกำรไม่ใช้บริกำรใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออก
ประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ำมโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่ำนต้องกำรแยกวนัเดินทำงกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อสอบถำมรำคำอีกครั้ ง 
และกำรจดัท่ีนั่งของผูเ้ดินทำง เป็นกำรจดักำรภำยในของสำยกำรบิน ทำงบริษทัไม่สำมำรถเขำ้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส ำหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทำงออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสำรท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีสำย
กำรบินก ำหนด เช่น ตอ้งสำมำรถส่ือสำรภำษำองักฤษได ้ไม่มีปัญหำดำ้นสุขภำพ สำมำรถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ ำนำจในกำรให้ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทำงเจำ้หน้ำท่ี
สำยกำรบินตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 

4. กำรพิจำรณำผลวีซ่ำ เป็นอ ำนำจกำรตดัสินใจของสถำนทูตเท่ำนั้น ทำงบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกในยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น และหำกท่ำนถูกปฏิเสรธวีซ่ำ ทำงสถำนทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลให้ทรำบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศท่ีสำมำรถปรับควบคุมควำมเยน็ไดภ้ำยในห้องพกั 
เน่ืองจำกสภำพภูมิอำกำศหนำวเยน็เกือบทั้งปี และส ำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บำงโรงแรม
อำจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่ำนได้มีกำรช ำระเงินแล้ว ไม่ว่ำจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษัท จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆท่ีทำงบริษทัฯไดก้ ำหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วันท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กับศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอำยุและมีอำยุเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำงกลบัในโปรแกรม
กำรเดินทำง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เขม็โดยสำมำรถโหลดจำก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

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

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบำ้น / บตัรประชำชน / สูติบตัร (ส ำหรับเด็กอำยุต ่ำ
กว่ำ 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยำ่ และ ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถำ้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจำกหน่วยงำนหรือบริษทัท่ีท่ำนท ำงำนอยู่ (ฉบบั
ภำษำอังกฤษ) โดยสะกดช่ือ-นำมสกุล ให้ตรงตำมหน้ำพำสสปอร์ต และ
ใบรับรองจะตอ้งออกมำไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่ำ 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมำยช้ีแจงกำรท ำงำนของตนเอง (ฉบบัภำษำองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงำนท่ีท ำ รำยไดต้่อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภำษำองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
กำรคำ้ พร้อมแปลภำษำองักฤษ 

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

6. หลักฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยื่น 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจ ำและมีเงินคงเหลืออย่ำงน้อย 6 หลกั เพื่อ
ควำมเหมำะสมในกำรเดินทำงและกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

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

8. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำท่ำนใดท่ำนหน่ึง จะตอ้งท ำจดหมำยยินยอม 
โดยท่ีบิดำ, มำรดำ และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงคใ์นกำรอนุญำตให้บุตรเดินทำงไปกบัอีก
ท่ำนหน่ึงได ้ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้  ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือและ
ประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอยำ่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมำยยื่นวีซ่ำ ผูป้กครองตอ้งมำเซ็นต์
เอกสำรดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยร์ับยื่นวีซ่ำ 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณำกรอกแบบฟอร์มดำ้นล่ำงให้ครบถว้นและตรงตำมควำมจริง เพรำะขอ้มูล
ท่ีท่ำนไดใ้ห้มำ จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยื่นวีซ่ำและมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

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

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพ่ิมหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือข้ันตอนการย่ืนที่
เปล่ียนแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกคร้ัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (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/ดูแล
ผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

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