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 กรุงโรม-วาตกินั-มหาวิหารเซนตปี์เตอร-์น ้าพเุทรว่ี-โคลอสเซียม-บนัไดสเปน 

ปิซ่า-เวนิซ-ยอดเขาทิทลิส 

ดีจอง-ปารีส-แวรซ์าย-ประตชูยั-หอไอเฟล-ลอ่งเรือแม่น ้าแซน 
 

โปรแกรมนีไ้ปเทีย่วไหนกนับ้าง 
ไคโร พิระมิด, พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติไคโร, กระดาษปาปิรุส, ตลาดข่านอลัคาเลล่ี 
โรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี, โบสถเ์ซ็นปีเตอร์, สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม,นํ้าพุเทรวี,่บนัสไดสเปน 
ปิซ่า อดีตเมืองท่าเรือท่ีสาํคญั หอเอนปิซ่า 
เวนิส ราชินีแห่งทะเลอเดรียติก เกาะเวนิส,  
ลูเซิร์น เมืองตากอากาศของสวสิ, สะพานไมโ้บราณ, อนุสาวรียสิ์งโต, ชอ้ปป้ิงนาฬิกา 
แองเก้ิลเบิร์ก นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาทิทลิส 
ปารีส เมืองหลวงของฝร่ังเศส พระราชวงัแวร์ซายน์, หอไอเฟล, ล่องเรือแม่นํ้าแซนน์,ประตูชยั, ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม 
โปรแกรมนีพ้กัทีไ่หนกนับ้าง 
อิตาลี พกั โรม 1 คืน , เมืองเวนิส 1 คืน 
สวสิฯ พกั เมืองลูเซิร์น 1 คืน 
ฝร่ังเศส พกั ดีจอง 1 คืน , กรุงปารีส 1 คืน 
โปรแกรมนีรั้บประทานอาหารอะไรกนับ้าง 
อิตาเลียนฟู้ดสปาเก็ตต้ี+สเตก็, สวสิพื้นเมือง+สเตก็, และอาหารเอเชีย 

** ไม่รวมค่าวซ่ีา** 
     

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ไคโร (อยีปิต์) 

22.00น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 7เคาน์เตอร์ Q สายการ
บินอยิปิต์แอร์ (MS)เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวก ดา้นสัมภาระ และบตัรท่ีนัง่ข้ึน
เคร่ือง 

วนัทีส่อง ไคโร-ปีรามิด-พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโร 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอยีปิต์ โดยเท่ียวบินท่ี MS 961  
07.30 น. คณะเดินทางถึง กรุงไคโร 
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นาํคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อชม “มหาปีรามิด”หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ซ่ึงองค์ฟาโรห์
แห่ง อียิปต์โบราณสร้างข้ึนเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่
ท่ีสุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ินประมาณ 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละกอ้น
วางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม “สฟิงซ์”ท่ีแกะสลกัจากเนินหิน

ธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตร์ของฟาโรห์และลาํตวัเป็นสิงโต สมควรแก่เวลานาํ
คณะเดินทางกลบั กรุงไคโร ระหวา่งทางกลบัแวะชมศูนยก์ลางการทาํ “กระดาษปาปี
รุส”ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทาํจาก ต้นกก (Papyrus)ใช้บนัทึกข้อความ
สรรเสริญเทพเจา้ และเหตุการณ์ในสมยัอียิปตโ์บราณพร้อมกบัแวะชม โรงงานผลิต
หัวน ้าหอม ซ่ึงกล่าวกนัว่าการทาํนํ้ าหอมแบบน้ี  สืบทอดมาตั้งแต่สมยั พระนางคลี
โอพตัรา 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโร ชมสมบติัต่างๆของฟาโร ซ่ึงเก็บรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี ชม 

หนา้กากทองคาํ ของฟาโรตุตนัคามุน และสมบติัลํ้าค่าต่างๆ ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดคาลอลัเลล่ีบ
ราซ่า ตลาดโบราณ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของอียปิตต์ามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย 
ทีพ่กั GRAND   PYRAMID     HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ไคโร-กรุงโรม-มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์-สนามกฬีาคอลอสเซียม-ประตูชัยคอนสแตนติน 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอติาล ี
10.30 น. คณะเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเทีย่วบินที ่MS 791 
13.00น. เดินทางถึง สนามบินลโีอนาร์โด ดาร์วินช่ี (ฟิอุมมาชิโน)  หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํคณะเดินทางโดยรถ

โคช้สู่กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ึงมีอดีตอนัยิ่งใหญ่ และเกรียง
ไกรในยคุจกัรวรรดิโรมนัเรืองอาํนาจเม่ือราวกวา่ 2,000 ปีท่ีผา่นมาแลว้ เขา้สู่ 
นครวาติกนั รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กาย
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 โรมนัคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึง
ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาท่ี
ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงลํ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี 

 
จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกด้านหน้า สนาม
กีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬาย ักษ์ท่ี
สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัย
คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและท่ีมา

ของ“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นนาํคณะชมน ้าพุเทรวีจุ่ดกาํเนิดของ
เสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ท่ีโด่งดัง  ชมความสวยงามของงาน
ประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของเทพมหาสมุทร ตามตาํนานกล่าวไว้
วา่หากใครไดม้าถึงนํ้าพุแห่งน้ีแลว้โยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรมอีก
คร้ังหน่ึงนาํท่านทชมย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพกัผ่อนของชาวอิตาลีซ่ึงเต็มไปด้วย
นกัท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารเอเชีย 
 พกัคา้งคืน ณ NOVOTEL RUSTICA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีส่ี่ ฟิโนโรมาโน-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เวนิส 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํคณะเดินทางสู่เมืองปิซ่า ผา่นบริเวณท่ีราบระหวา่งเชิงเขา Monte Pisano 

ในแควน้ Tuscany ระหวา่งเส้นทางผา่นเมืองนอ้ยใหญ่ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึง
ในอดีตเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวอีทรัสกนั  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารเอเชีย 
บ่าย นาํท่านเขา้สู่ จัตุรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของหอเอนปิซ่า ส่ิงมหศัจรรยห์น่ึงใน

เจ็ดของโลกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1174 เป็นสถานท่ีตั้ งของหอเอนปิซ่า ส่ิง
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 มหัศจรรย์หน่ึงในเจ็ดของโลกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมท่ีงดงามซ่ึงในอดีตเคยเป็นสถานท่ีท่ี
นกัวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอไดค้น้พบทฤษฎีเร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลกอิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะ เดินทางสู่  เดินทางข้ึนสู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยงั
เมืองเวนิซ เมสเตร้ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแควน้เวเนโต  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอติาเลีย่นฟูดส์  สปาเกต็ตี ้สเต็กเสิร์ฟพร้อมไวน์ 
 พกัคา้งคืน ณ DELFINO HOTELหรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีห้่า เกาะเวนิส –  ลูเซิร์น ( สวติเซอร์แลนด์ ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
นาํคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานว่าโร
แมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก“เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนยก์ลางของนครเวนิซ ผา่นชม สะพานถอนหายใจ ท่ี 
เช่ือมต่อระหวา่ง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของ

การปกครองแควน้ในยุคสมยันั้นอีกดว้ย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ท่ีมีโบสถ์เซนตม์าร์คเป็น
ฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของเว
นิซตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแก้วมูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก (ถา้ฝนไม่ตกนํ้ าไม่ข้ึนสูง คุณลูกคา้ตอ้งการล่องเรือกอน
โดล่ากรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ ท่านละประมาณ 600 บาท) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารเอเชีย 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  ลูเซิร์นโดยรถโคช้ เมืองตากอากาศท่ีโด่งดงัของสวิสและยงัมีความสําคญัในดา้นการก่อกาํเนิด

สมาพนัธรัฐอีกดว้ย เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวยีวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธ
รัฐ ผ่านชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลูกาโน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเมืองตากอากาศท่ีโอยลอ้มดว้ย
เทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกบัสวสิตอนใต ้ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรมอาหารพืน้เมืองสวสิฯ สเต็ก 
 พกัคา้งคืน ณ GRAND EUROPE HOTELหรือระดบัเดียวกนั 
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วนัทีห่ก ลูเซิร์น - ยอดเขาทติลสิ – ดีจอง 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํคณะไปถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลกัษณ์แห่งความกลา้หาญ 

ซ่ือสัตย ์และเสียสละท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติ
แ ด่ ท ห า ร ส วิ ส ท่ี เ สี ย ชี วิ ต  จ า ก ก า ร ป ก ป้ อ ง
พระราชวัง ตุยเลอลีสในฝร่ังเศส และไปชม 
สะพานคาเปล(Kapelbruckหรือ ChapeBridge) 
สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองท่ีมีอายุกว่า 600 ปี 
ทอดตวัขา้มแม่นํ้ ารอยส์  ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึงประวติัศาสตร์

ของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเ้สียหายอยา่งมากใน ค.ศ. 1993 แต่ไดรั้บการซ่อมแซมใหม่จนอยู่
ในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้านตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอ
ลิน, เอม็บาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึกร้านช็อคโกแล็ต และชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

นาํคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกลิเบิร์ก ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทศัน์ของเทือกเขา
แอลป์ บนกระเชา้ท่ีหมุนได ้360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ท่ีมีความสูง 3,028 เมตร ปก
คลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเล่นสกีเป็นจาํนวนมาก 
นาํชม ถ า้น ้าแข็งGlacier Grottoท่ีมีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกท่ีสุดถึง 15 
เมตร มีนํ้ าแข็ง ปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นข้ึนสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านไดเ้ล่นหิมะกนั

อยา่งสนุกสนาน ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านลงจากยอดเขา  
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารเอเชีย 
บ่าย คณะออกเดินทางสู่ เมืองดีจอง 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม อาหารพืน้เมืองฝร่ังเศส สเต็ก 
 พกัคา้งคืน ณ NOVOTEL DIJON SUDHOTELหรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีเ่จ็ด ดีจอง - ปารีส –ล่องเรือบาตามูช-ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม 
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 เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางต่อสู่ มหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ไพศาล ผ่านเมืองออแซร์ 

เมืองฟองเตลโบ จนกระทัง่เดินทางถึง กรุงปารีส 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารเอเชีย 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพ่ือล่องเรือ ชมความสวยงามในยามค ่าคืน 

ของสถานท่ีสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองริมสองฝ่ังแม่นํ้าแซน ผา่นชมความงดงามของ
โบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างข้ึนตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ 
ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษดู์แลเป็นอยา่งดี ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบั
ความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างให้นครปารีส ช่ือวา่เป็นนคร
ท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก(ในกรณีที่น ้าในแม่น ้าแซนขึน้สูงกว่า
ปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวสัิย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น า้แซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได้) 

 สนุกสุดเหวี่ยง กบัการมีเวลา ในการช้อปป้ิง  ร้านค้าปลอดภาษี, ห้างแกลลอร่ีราฟาแยส , อาทิเช่น เคร่ืองสําอาง, 
นํ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงัและเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ มากมาย รวมทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมจากฝร่ังเศสอยา่งเตม็ท่ี 

 เพื่อมีเวลาในการต่อคิวซ้ือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ อิสระกบัการรับประทานอาหารคํ่าเพื่อจะไดมี้เวลาช้อปป้ิงได้
อยา่งเตม็ท่ี ไดเ้วลานาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

 พกัคา้งคืน ณMERCURE HOTELหรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีแ่ปด พระราชวงัแวร์ซายส์-หอไอเฟล-ประตูชัย 

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํคณะชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผสัความยิ่งใหญ่อลงัการของพระราชวงัท่ีไดรั้บ
การยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ย่าง
หรูหราวจิิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตกแต่งประดบั
ประดาดว้ยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน,
ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ 
ฯลฯ ซ่ึงรวบรวมเร่ืองราวและความเป็นมาในอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี 
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 นําท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่
จกัรพรรดินโปเลียน ผา่นชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานท่ีซ่ึงเคยเป็น
ลานประหารพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลุยส์ท่ี 
16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญ
ถ่ายภาพ หอไอเฟิลเป็นท่ีระลึกจากมุมกวา้งซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดและสามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (คุณลูกคา้ตอ้งการข้ึนหอไอเฟลกรุณาติดต่อหวัหน้า

ทวัร์ ท่านละประมาณ 500 บาท)  
นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 

15.45น. คณะเดินทางสู่ กรุงไคโร เท่ียวบินท่ี MS 800  / MS 960 
 

วนัทีเ่ก้า สนามบินสุวรรณภูมิ   

13.15เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ ดว้ยความสวสัดี  
 

********************************************************************** 
หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 

อตัราค่าใช้จ่าย 
 

วนัทีเ่ดินทาง ผูใ้หญ่ 

เดก็ต ำ่กว่ำ 
12 

กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เดก็ต ำ่กว่ำ 12 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีงเสริม 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

 19 - 27 ม.ีค. 67,900 66,900 64,900 

9,500 
26 ม.ีค.- 2 เม.ย.  67,900 66,900 64,900 

2 – 10 เม.ย. , 16 – 24 เม.ย. 72,900 71,900 69,900 

23 เม.ย. – 1 พ.ค. , 30 เม.ย. – 8 พ.ค. 72,900 71,900 69,900 
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 7 – 15 พ.ค. / 14 – 22 พ.ค. /  21 – 29 พ.ค.  
4-12 ม.ิย. / 11-19 ม.ิย. / 18-26 ม.ิย. 
2-10 ก.ค. / 16-24 ก.ค. / 23-31 ก.ค.  

67,900 66,900 64,900 

 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มัน 
และ/หรือภาษีประกนัภัยการเดินทาง และค่าวซ่ีา *** หมายเหตุ   :  ราคาเด็กต้องมีอายุระหว่าง 2-12 ปี 

 
 
 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class)  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
7. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษค่าบริการ

พิเศษต่างๆ 
4. ค่าวซ่ีาอิตาลี 3,500 บาท 
5. ค่าทิปคนขบัรถยโุรป ท่านละ 12 ยโูร 
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 6. ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ินไคโร ท่านละ 3 ยโูร 
7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยท่านละ 20 ยโูร 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
ช าระส่วนที่เหลือ 15 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนัน้ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่ามัดจ าทัง้หมด 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีหรือก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง  
 กรณีจองทวัร์แลว้ยกเลิกหกัค่าบริการทนัที 2,000 บาทต่อท่าน 
หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน ( ผูใ้หญ่ 
) และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แกไ้ขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้า
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจ
ของสถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือ
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 ท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของ
ทางสถานทูตเร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯเม่ือ
ท่านได ้ ชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดย
ทั้งหมด  

 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจ
ของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทน
ประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมาย
รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตาม
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบ
ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน
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 ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่าน
ผู้มีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคน
ส่วนใหญ่เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มากลุ่ม
ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มีใบรับรอง
แพทย)์ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไมข่ายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์
เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) 
- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
- ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนั
การเดินทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายนั้น
ได ้
- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 
น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่าน
ยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซา่ อิตาล ี
 

 หนงัสือเดินทาง(Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า6 เดือนและมีหน้าเหลือ
ส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 หน้า 
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 รูปถ่าย (พีน้หลังขาวเท่านัน้) 
- รูปถ่ายปัจจบุนัหน้าตรงขนาด  2นิว้ จ านวน 3  ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยาย

จากฟิล์มเท่านัน้รูปโพลาลอยด์/สติก๊เกอร์ใช้ไม่ได้ ) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตวับรรจงไว้ด้านหลงัรูป 
  หลักฐานการเงนิ ประเภทออมทรัพย์  / สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชี กระแสรายวัน 

- สเตทเม้นรายการเดินบญัชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน(อัพเดทยอด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่น

เอกสาร) ยอดเงนิในบัญชีขัน้ต ่า 100,000.-  
- หนงัสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเม้น และช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษต้องตรง

ตามหน้าพาสปอร์ต ( ออกไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีย่ืน ) 
( ใช้ทัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ )   

หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านัน้) 
กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสือรับรองการท างานตวัจริง  ระบอุาชีพ-ต าแหนง่, เงินเดือนและระยะเวลาในการท างาน(อายไุมเกิน 1 เดือนก่อนย่ืน 
และช่ือ นามสกลุภาษาองักฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)  

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
- ใช้ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีมีช่ือของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทัง้เซ็นช่ือรับรองส าเนาและ

ประทบัตราบริษัทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กิน 3 เดือน)  
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
- หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลังศึกษาอยู ่

(อายไุมเกิน 1 เดือนก่อนย่ืน)  
   ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
   ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาใบสูตบัิตร (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
   ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
   ส าเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

** เอกสารทกุอย่างท่ีเป็นส าเนา ห้ามถ่ายรูปแล้ะปริน้ ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบบั หรือสแกนเท่านัน้คะ่ 

** ส าหรับผู้เยาว์อายุต ่ากว่า18ปี ที่เดนิทางคนเดียวหรือเดนิทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจ าเป็นต้องย่ืนหนงัสือ
ยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนท่ีไมไ่ด้เดนิทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอ าเภอเทา่นัน้ พร้อมทัง้สตูิบตัรทะเบียนบ้าน
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 และใบเปล่ียนนามสกลุ (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ)ในใบค าร้องขอวีซา่ ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้อมทัง้
ถ่ายส าเนา หนงัสือเดนิทางของบดิามารดาด้วยในกรณีท่ีบดิามารดาไมมี่หนงัสือเดนิทางผู้สมคัรต้องเขียนหนงัสืออธิบายพร้อม
แนบส าเนาบตัรประชาชนของบดิามารดาด้วย 
หมายเหตุ  : กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายเองได้ 

- ผู้ ท่ีออกคา่ใชจ่า่ยให้จะต้องเป็นพอ่ แม่ พ่ี น้องสามีและภรรยาเทา่นัน้และจะต้องมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือ
แสดงวา่เป็นบคุคลท่ีออกคา่ใชจ่า่ยให้ทัง้หมดพร้อมทัง้ถ่ายส าเนาทะเบียนบ้าน 

- ในกรณีท่ีผู้ เดนิทางอยูด้่วยกนัโดยไมจ่ดทะเบียนจะต้องมีหนงัสือชีแ้จ้งเป็นภาษาองักฤษ ให้ทางสถานทตูทราบ 
 
 
 
 

 

ในการจองทวัร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มดัจ า 
ทางบริษทัจะถือว่าการจองทวัร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัิส่วนตัวของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 
(ส าคัญมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชาชน 
.............................................................................................................................................. ..................... .................................... 
 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 
........................................................................................................................................................ ................................................. 
 

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที ่/ วันทีอ่อก / วันที่หมดอายุ 
......................................................................................................................................................... ................................................ 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานทีเ่กดิ(จังหวดัทีเ่กดิ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Summer_EURO1_9D-MS-W16 

 .............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน / วนัเร่ิมงาน /  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานที่เกดิ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานทีเ่กดิ 
.............................................................................................................................................................................................. 


