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โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 เคานเตอร 
D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก  

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – ชาฟฟ�เฮาเซิน – น้ําตกไรน – ป�อมปราการมูนอท -เซนทกัลเลน 
01.05 น. ออกเดินทางสูสวิสเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 970  

** สําหรับคณะท่ีออกเดินทาง 29 พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 00.35 น.และจะไป
ถึงซูริคเวลา 06.55 น. *** 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช๋ัว
โมงในวันท่ี 31 มีนาคม 2562) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  จากน้ันนํา
ทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมน้ําตกไรน (RhineFall) น้ําตกที่
ใหญท่ีสุดในยุโรปสวยงามและต่ืนตาต่ืนใจ เกิดจาก แมน้ําไรนทั้งสายไหลผานหนาผากวาง 
150 เมตร จึงเปนน้ําาตกขนาดใหญท่ีสุดในยุโรป หลังจากน้ันนําทานชมป�อมปราการชาฟฟ�
เฮาเซิน หรือป�อมปราการมูนอท (Munot) ป�อมปราการบนเนินริมแมน้ําไรน ซ่ึงเปน
สัญลักษณของเมืองชาฟฟ�เฮาเซนโดยป�อมปราการน้ีเปนป�อมปราการเกาแกท่ียังคงความ
สวยงามไวอยางดี ถูกสรางในสมัยยุคกลางในศตวรรษที่ 15 ระหวาง ค.ศ.1564-1589 เพ่ือ
ป�องกันการรุกรานจากเยอรมัน นอกจากน้ันแลวจากเนินของป�อมปราการเมื่อมองลงมายัง
ดานลางสามารถเห็นความสวยงามของวิวทิวทัศนเมืองชาฟฟ�เฮาเซินไดท้ังเมืองเลยทีเดียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         บาย นําทานเดินทางสูเมืองเซนทกัลเลน (St.Gallen) เมืองที่ต้ังอยูในหุบเขาทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแลนดโดยช่ือเมืองน้ันไดมาจากนักบุญที่มาเผยแพรศาสนา
เม่ือสมัยศตวรรษที่ 7 ซ่ึงเมืองน้ีน้ันเปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตคาธอลิคในยุคสมัยยุโรป
กลางกอนจะเปล่ียนไปเปนศูนยกลางการคาผาและการเย็บปกถักรอยแทนในยุคหลัง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก RADISSON BLU หรือเทียบเทา  
วันท่ี 3 เซนทกัลเลน – ซุก – ยอดเขาริกิ – กรุงเบิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายต้ังอยูทาง

ภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมี
อัตราการเก็บภาษีท่ีคอนขางต่ําจึงถือเปนท่ีตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญ



 

 

ระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปน
เร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่
สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซ่ึง
เปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางย่ิง นําทานเขา
ชมรานทําทองท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) 
ของครอบครัว Lohri เปดทําการต้ังแตสมัยศัตวรรตท่ี 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงใน
รูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�นและจิตรกรรม
ฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะล้ําคา
และเคร่ืองประดับหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินช่ืนชมอาคาร 
งานศิลปะล้ําคาและเคร่ืองประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมนีาฬิกาช้ันนํา
ระดับโลกใหทานเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, Franck Muller Cartier , 
Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากน้ันน่ังรถไฟไตเขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดวาเปนรถไฟไตเขา
ท่ีเกาแกที่สุดในยุโรป และยังเปนอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป�เชียร 
ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) น้ีมีที่มา
จากคําวา Mons Regina แปลไดวา ราชินิแหงภูเขา(Queen of the mountains) 
เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามา
โอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซ่ึงไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง

มรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมี
คุณภาพชีวิตที่ดีท่ีสุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) สัตว
ท่ีเปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยราน
ดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 
200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนน
กรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท 
คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ท่ีมี “โชว” ใหดูทุกๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตละคร้ัง นําทาน
แวะถายรูปกับโบสถ Munster ส่ิงกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด 
ถูกสรางข้ึนในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตัดสินคร้ังสุดทายของพระเจา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERBN BERN หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันท่ี 4 เบิรน – เจนีวา – โลซานน – มองเทรอซ -แทซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา (Geneva) นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุมนานาชาติ 

เมืองที่ต้ังองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล 
ฯลฯ นําทานถายรูปกับ น้ําพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ําพุงสูงข้ึนไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปด
เฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนีวา และ
นําทานเดินเขาสูเขตเมืองเกา (Old Town ) ของกรุงเจนีวา เปนท่ีต้ังของวิหารเซนตปแอร 
(St. Pierre Cathedral) อาคารทางศาสนาที่มีความสําคัญมากเปนอันดับตนๆของกรุง
เจนีวา วิหารเซนตปแอรเปนวิหารนิกายโปรเตสแตนตท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรท่ี
ยอนกลับไปในชวงระหวางศตวรรษ 8 -10 ปจจุบันวิหารไดกลายเปน 1 ใน 82 ส่ิงปลูกสราง
ท่ีเปนแหลงมรดกสําคัญของชาติสวิตเซอรแลนด นําทานเดินทางสูเมืองโลซานน 
(Lausanne) ซ่ึงต้ังอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองที่มี
เสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมา
ต้ังแตศตวรรษท่ี 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาต้ังหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�งทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโล
ซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึง
ดึงดูดนักทองเที่ยวจากท่ัวโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่น่ี นําทานเดินถายรูปกับพิพิธภัณฑ
โอลิมปก (Olympic Museum) ต้ังอยูที่ชายฝم�งของทะเลสาบเจนี ดานนอกมีสวนที่มีรูปปم�น
ตางๆ ที่เก่ียวกับกีฬา สวนภายในอาคารบริเวณโถงตอนรับมีรานขายของท่ีระลึกเก่ียวกับ
โอลิมปก และมีในสวนของ Olympic World มีการจัดแสดงเก่ียวกับประวัติศาสตรโอลิมปก
ท่ียาวนานมากกวา 2,200 ป เปนที่เก็บเร่ืองราวความเปนมาของการแขงขันโอลิมปกต้ังแต
ยุคแรกจนถึงปจจุบัน เต็มไปดวยส่ิงของท่ีเก่ียวกับกีฬาโอลิมปกมากกวา 10,000 ช้ิน ท้ัง
อุปกรณกีฬา เส้ือผานักกีฬา ถวยรางวัล เหรียญรางวัล คบเพลิง มาสคอต ฯลฯ (ไมรวมคา
เขาชม Olympic World) จากน้ันนําทานชมสวนสาธารณะท่ีมีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก 
ปดตา อันเปนสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว และถายรูปกับศาลาไทย ท่ี
รัฐบาลไทยสงไปต้ังในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบเจนีวา 

ไดช่ือวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริมทะเลสาบ นําทานชม
ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป สรางข้ึนบนเกาะหินริม
ทะเลสาบเจนีวา ต้ังแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
ควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาที่จะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือ
จากตะวันตกสูตะวันออกของสวิตเซอรแลนด เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวท่ีไมตองเดินทางขาม



 

 

เทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับ
รอยป หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองแทซ (Taesch) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ชีสฟองดูว) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ELITE หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 แทซ – เซอรแมท – ยอดเขากรอนเนอรแกรต – ลูเซิรน – ซูริค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทางสูเมือง เซอรแมท 

(Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอด
มลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใชแบตเตอร่ีเทาน้ัน และ
ยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดช่ือวาเปนยอดเขา
ท่ีมีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอรแลนด น่ังรถไฟฟนเฟองสูสถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต 
(Gornergrat railway) ทําทานเดินทางสูจุดชมวิวที่ทานจะไดเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามของ
ยอดเขาแมทเทอรฮอรน ที่สวยงาม นําทานเดินเทาสูบริเวณทะเลสาบที่อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบน้ีเปนเงาสะทอนภาพเขาแมทเทอรฮอรน 
(Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามย่ิงนัก ( โดยปกติน้ําในทะเลสาบ จะมากหรือนอย
ข้ึนอยูกับปริมาณน้ําฝน และ สภาพอากาศ ชวงเวลาท่ีเดินทางไปชมอยูในชวงกลางป 
(พฤษภาคม – ตุลาคม) ถาชวงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเปนน้ําแข็ง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ี

ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion 
of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลา
หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล 
(Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss 
River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมท่ีมีหลังคาที่เกาแก
ท่ีสุดในยุโรป สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร
ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 หลังอาหารนําทานเดินทางตอสูเมืองซูริค (Zurich) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก I AIRPORT HOTEL ZURICHหรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 ซูริค – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

09.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปم�งสินคาปลอด
ภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยเท่ียวบินที่ TG 971  
** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางต้ังแต 29 พ.ย.เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 13.15 น.และจะ
ไปถึงซูริคเวลา 06.10 น. *** 

วันท่ี 7 กรุงเทพ 
05.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันที ่19-25 
ส.ค.62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,900.- 5,900.- 
วันที ่23-29 
ส.ค.62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,900.- 5,900.- 
วันที ่6-12 ก.ย. 
62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,900.- 5,900.- 
วันที ่13-19 ก.ย. 
62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,900.- 5,900.- 
วันที ่23-29 
ก.ย. 62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,900.- 5,900.- 
วันที ่4-10 ต.ค. 
62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,900.- 5,900.- 
วันที ่21-27 
ต.ค. 62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,900.- 5,900.- 
วันที ่18-24 
พ.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 
วันที2่9 พ.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 



 

 

- 05 ธ.ค. 62 
วันที ่1-7 ธ.ค.
62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 
วันที ่6-12 ธ.ค.
62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 



 

 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5.  คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวัน

ย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คาทิปพนักงานขับรถ (18 สวิตฟรังก)  
7.  คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก) 
 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 



 

 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได



 

 

อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 



 

 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ หรือมากกวาน้ัน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของสถานทูต 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม 



 

 

และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ความยาวใบหนาตองมีเน้ือที่ในรูปถาย 70-80% ของพ้ืนท่ี พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ถายไม
เกิน 6 เดือน รวบผมใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ หามใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึกและไมมีรองรอยชํารุด *** 
 

 
3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดท่ีดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯระบุตําแหนง,เงินเดือน,วันเร่ิมทํางาน,

วันท่ีลาพักรอน 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 



 

 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยธรรมดา

ของธนาคารท่ัวไป ยอนหลัง 6 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตราประทับ
จากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรับ Bank Statement ที่ปร้ินเองจาก Internet (รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement 
เพ่ือใหอัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันย่ืนวีซา) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดท
ไมเกิน 15 วันนับจากวันย่ืนวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) และตองมีหนา Passport ของผูท่ี
ออกคาใชจาย พรอมหนังสือช้ีแจงออกคาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง แตบริษัทออกคาใชจายให ใช Bank Statement 
ตัวจริง บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตรา
ประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันย่ืนวีซา (ของผูท่ีออกคาใชจาย) หรือ 
หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และตองแนบหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน(DBD) หรือสําเนาใบทะเบียนการคา (พ.ค.0403) พรอมหนังสือช้ีแจงออก
คาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 



 

 

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบ
ทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวคร่ึง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชย่ืนได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทูตไมรับพิจารณา Bank Statement ท่ีปร้ินจากอินเตอรเน็ต หรือ Bank 
Statement ที่ออกจากธนาคารแตไมมีตราประทับ , บัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 



 

 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 
 
- *** ในวันย่ืนวีซากรุณาถือเอกสารตัวจริงตางๆ เชน ทะเบียนพาณิชย DBD สูติบัตร ใบ

เปล่ียนช่ือ-สกุล เปนตน พรอมสมุดบัญชีอัพเดทไมเกิน 7 วันกอนย่ืนวีซา *** 
 

                                                                               
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง
ขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 
 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ  เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ

ทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 



 

 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน 
(ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีท่ีผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
11. ท่ีอยูปจจุบันของผูขอวีซา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..…………… 

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก

ช่ือ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา  



 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

14. วีซาเชงเกนท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี..........................ถึงวนัที่
............................ 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 



 

 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 
 
 
 


