
 

 

รหัสทัวร B2B1902453 
ทัวรยุโรป Check in at Munot Gornergrat and Rigi kulm 
สวิตเซอรแลนด 7 วัน 4 คืน (TG) 
ซูริค | น้ําตกไรน | ป�อมปราการมูนอท| ยอดเขาริกิ| ยอดเขากรอนเนอรแกรต | ลูเซิรน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ  
22.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 เคานเตอร 
D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก  
 

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

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

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 
ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  จากน้ัน
นําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมน้ําตกไรน (RhineFall) 
น้ําตกท่ีใหญที่สุดในยุโรปสวยงามและต่ืนตาต่ืนใจ เกิดจาก แมน้ําไรนทั้งสายไหลผาน
หนาผากวาง 150 เมตร จึงเปนน้ําาตกขนาดใหญท่ีสุดในยุโรป หลังจากน้ันนําทานชมป�อม
ปราการชาฟฟ�เฮาเซิน หรือป�อมปราการมูนอท (Munot) ป�อมปราการบนเนินริมแมน้ําไรน 
ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองชาฟฟ�เฮาเซนโดยป�อมปราการน้ีเปนป�อมปราการเกาแกท่ียังคง
ความสวยงามไวอยางดี ถูกสรางในสมัยยุคกลางในศตวรรษที่ 15 ระหวาง ค.ศ.1564-
1589 เพ่ือป�องกันการรุกรานจากเยอรมัน นอกจากน้ันแลวจากเนินของป�อมปราการเม่ือ
มองลงมายังดานลางสามารถเห็นความสวยงามของวิวทิวทัศนเมืองชาฟฟ�เฮาเซินไดท้ังเมือง
เลยทีเดียว 

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

ตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแลนดโดยช่ือเมืองน้ันไดมาจากนักบุญท่ีมาเผยแพร
ศาสนาเมื่อสมัยศตวรรษที่ 7 ซึ่งเมืองน้ีน้ันเปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตคาธอลิคในยุค
สมัยยุโรปกลางกอนจะเปล่ียนไปเปนศูนยกลางการคาผาและการเย็บปกถักรอยแทนในยุค
หลัง 

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
อัตราการเก็บภาษีที่คอนขางต่ําจึงถือเปนที่ตากอากาศท่ีนิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญ
ระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปน
เร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกท่ี
สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซ่ึง
เปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางย่ิง นําทานเขา
ชมรานทําทองที่เกาแกที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in 
Europe) ของครอบครัว Lohri เปดทําการต้ังแตสมัยศัตวรรตท่ี 16 ภายในตัวอาคารมีการ
ตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�น
และจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปน
พิพิธภัณฑศิลปะล้ําคาและเคร่ืองประดับหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาให
ทานเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเคร่ืองประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri 
Store ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดับโลกใหทานเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, 
Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , 
Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากน้ันน่ังรถไฟไตเขาริ
กิ (Rigi) ที่ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป และยังเปนอันดับ 2 รองจากยอด
เขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป�เชียร ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 
เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) น้ีมีท่ีมาจากคําวา Mons Regina แปลไดวา ราชินิแหง
ภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขาอ่ืนๆ ได
รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ 
Zug 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง

มรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) สัตว
ที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยราน
ดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 
200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนน
กรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท 



 

 

คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตละคร้ัง นําทาน
แวะถายรูปกับโบสถ Munster ส่ิงกอสรางทางศาสนาท่ีใหญที่สุดในประเทศ
สวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินคร้ัง
สุดทายของพระเจา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERBN BERN หรือเทียบเทา 

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

เมืองท่ีต้ังองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล 
ฯลฯ นําทานถายรูปกับ น้ําพุเจทโด ท่ีฉีดสายน้ําพุงสูงข้ึนไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปด
เฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนีวา และ
นําทานเดินเขาสูเขตเมืองเกา (Old Town ) ของกรุงเจนีวา เปนที่ต้ังของวิหารเซนตปแอร 
(St. Pierre Cathedral) อาคารทางศาสนาท่ีมีความสําคัญมากเปนอันดับตนๆของกรุง
เจนีวา วิหารเซนตปแอรเปนวิหารนิกายโปรเตสแตนตที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรท่ี
ยอนกลับไปในชวงระหวางศตวรรษ 8 -10 ปจจุบันวิหารไดกลายเปน 1 ใน 82 ส่ิงปลูก
สรางท่ีเปนแหลงมรดกสําคัญของชาติสวิตเซอรแลนด นําทานเดินทางสูเมืองโลซานน 
(Lausanne) ซึ่งต้ังอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองท่ีมี
เสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมา
ต้ังแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยท่ีชาวโรมันมาต้ังหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�งทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโล
ซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึง
ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศท่ีน่ี นําทานเดินถายรูปกับพิพิธภัณฑ
โอลิมปก (Olympic Museum) ต้ังอยูที่ชายฝم�งของทะเลสาบเจนี ดานนอกมีสวนท่ีมีรูปปم�น
ตางๆ ที่เก่ียวกับกีฬา สวนภายในอาคารบริเวณโถงตอนรับมีรานขายของที่ระลึกเก่ียวกับ
โอลิมปก และมีในสวนของ Olympic World มีการจัดแสดงเก่ียวกับประวัติศาสตร
โอลิมปกที่ยาวนานมากกวา 2,200 ป เปนท่ีเก็บเร่ืองราวความเปนมาของการแขงขัน
โอลิมปกต้ังแตยุคแรกจนถึงปจจุบัน เต็มไปดวยส่ิงของที่เก่ียวกับกีฬาโอลิมปกมากกวา 
10,000 ช้ิน ท้ังอุปกรณกีฬา เส้ือผานักกีฬา ถวยรางวัล เหรียญรางวัล คบเพลิง มาสคอต 
ฯลฯ (ไมรวมคาเขาชม Olympic World) จากน้ันนําทานชมสวนสาธารณะท่ีมีรูปปم�นลิง 3 
ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว และถายรูป
กับศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยสงไปต้ังในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน 



 

 

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

วา ไดช่ือวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริมทะเลสาบ นําทาน
ชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป สรางข้ึนบนเกาะ
หินริมทะเลสาบเจนีวา ต้ังแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ SAVOY โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาท่ีจะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใต
หรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวิตเซอรแลนด เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวท่ีไมตอง
เดินทางขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาว
สวิสมานานนับรอยป หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองแทซ (Taesch) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
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 
และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดช่ือวาเปน
ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอรแลนด น่ังรถไฟฟนเฟองสูสถานีรถไฟกรอนเนอร
แกรต (Gornergrat railway) ทําทานเดินทางสูจุดชมวิวท่ีทานจะไดเห็นทัศนียภาพท่ี
สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน ที่สวยงาม นําทานเดินเทาสูบริเวณทะเลสาบท่ีอยูสูง
จากระดับน้ําทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบน้ีเปนเงาสะทอนภาพเขาแมทเทอร
ฮอรน (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามย่ิงนัก ( โดยปกติน้ําในทะเลสาบ จะมาก
หรือนอยข้ึนอยูกับปริมาณน้ําฝน และ สภาพอากาศ ชวงเวลาท่ีเดินทางไปชมอยูในชวงกลาง
ป (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถาชวงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเปนน้ําแข็ง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด 

ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying 
Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพ
อยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไม
ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส 
(Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมท่ีมี
หลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางข้ึนเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด



 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

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 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 

ประวัติศาสตรของชาวสวิส 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 โดยเที่ยวบินท่ี TG 971  

** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางต้ังแต 29 พ.ย.เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 13.15 น.และ
จะไปถึงซูริคเวลา 06.10 น. *** 

วันท่ี 7 กรุงเทพ 
05.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 



 

 

พ.ย. 62 
วันที2่9 พ.ย. 62 
- 05 ธ.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 
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 ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

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 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื
เดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื
นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี
เพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนื�อที�ในรปูถา่ย 70-80% ของพื�นที� พื�นหลงัสขีาวเทา่น ั�น ถา่ยไม่



 

 

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นค ิ�ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเคร ื�องประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์
รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยชํารดุ *** 
 

 
 
 

3. หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที� 

โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 
- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯระบตํุาแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริ�มทํางาน,วันที�ลาพัก

รอ้น 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

 
4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ั�วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น พรอ้มกับมตีราประทับจากธนาคาร 
ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ที�ปริ�นเองจาก Internet (รบกวนลูกคา้ทํารายการเดนิบญัชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื�อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยื�นวี
ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 6 



 

 

เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น พรอ้มกบัมตีราประกับจากธนาคาร อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวัน
ยื�นวซีา่ (ของผูท้ี�ออกค่าใชจ้่าย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ี�ออกค่าใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชี�แจง

ออกค่าใชจ้่ายเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 
- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น พรอ้มกับมตีราประกบัจากธนาคาร 
อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยื�นวซีา่ (ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 
certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืสําเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.
0403) พรอ้มหนังสอืชี�แจงออกค่าใชจ้่ายเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื�อ-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขที�บญัชคีรบทกุตวั และ

จะตอ้งมแีสดงทั �งหมดในทกุ ๆ หนา้ 
- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที�เป็นตัวครึ�งกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ื�นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม 

 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ที�ปร ิ�นจากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ที�ออกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
 พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้



 

 

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบ
สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย
ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 
 

- *** ในวนัยื�นวซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สูตบิตัร ใบเปลี�ยน
ชื�อ-สกุล เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยื�นวซีา่ *** 

 
                                                                               

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิได้
ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยื�นวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้  เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื�อตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที�เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาตปัิจจุบนั ................................สัญชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 



 

 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีที�ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 
 
11. ที�อยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที�ตดิตอ่ได.้................................................................. 
12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
     ....................................................................................................... 
 
13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบนัศกึษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�..........................ถงึวันที�............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้ก่อนหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

 

 



 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุื�อ ...................................................... 
  

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผูีจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     

************************************************ 
หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆท ั�งส ิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 
 
 
 


