รหัสทัวร B2B1902351
ทัวรยุโรป FANTASTIC 3 MOUNTAINS ITALY AND
SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน (TG)
มิลาน

เซอรแมท

ยอดเขาซุนเนกกา

ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน

ยอดเขากลาเซียร 3000

FANTASTIC 3 MOUNTAINS
ITALY AND SWITZERLAND
8 วัน 5 คืน

ยอดเขาจุงฟราวด

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – มิลาน – แทซ – เซอรแมท

21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
(เพื่อความสะดวกของทาน กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับคางคืนที่เซอรแมท 1 คืน ในคืน
แรก)
00.40 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนธันวาคม 62 – มีนาคม 63 เปนตนไปจะ
ออกเดินทางเวลา 00.35 น.และไปถึงมิลานเวลา 07.10 น.***
07.35 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรจากนั้นเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได
วา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารแหงเมืองมิ
ลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เปน
สถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟﻤนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานู
เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปﻤงมอลลที่สวยงาม หรูหรา
และเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเริ่ม
การรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก
1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา มีเวลาให
ทานเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนําทานสูเมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรบ
ั
บาย
ความนิยมสูง เนื่องจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมือง
ไมใชนํ้ามันเชื้อเพลิง แตใชแบตเตอรี่เทานั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอด
เขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส
จากนั้นนําทานสูเมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรบ
ั
ความนิยมสูง เนื่องจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมือง
ไมใชนํ้ามันเชื้อเพลิง แตใชแบตเตอรี่เทานั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขา
แมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พัก

เดินทางเขาสูที่พัก DERBYหรือเทียบเทา
*** ในกรณีที่หองพักในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําพาทานไปเดิน
เลนที่เมืองเซอรแมทและยายไปพักที่เมืองขางเคียงแทน***

วันที่ 3

เซอรแมท - เขาซุนเนกกา– แทซ – เจนีวา – โลซานน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถไฟ หรือ Funicular ที่วิ่งผานอุโมงคเจาะทะลุภูเขาสูเขาซุนเนก
กา (Sunnegga) ที่มีความสูงเพียง 2,228 เมตร แตเรียกไดวาเปนจุดชมวิวของยอด
เขาแมทเทอรฮอรน (Matterhorn) ที่สวยงามมากๆ โดยบริเวณบนยอดเขานี้ยัง
ประกอบไปดวยทะเลสาบทั้ง 5 โดยจะนําทานเดินเทาไปชม 1 ใน 5 ทะเลสาบที่มีกลาว
ไดวามีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดของการชมวิวยอดเขายอดเขาแมทเทอรฮอรน นั้นคือ
ทะเลสาบไลเซ (Leisee Lake) ที่ตั้งบนความสูง 2,232 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
ในชวงฤดูรอนนํ้าในทะเลสาบที่ใสราวกับกระจก จะสะทอนภาพของยอดเขาแมทเทอร
ฮอรนบนผิวนํ้าที่สวยงามยิ่งนัก (ถาในชวงฤดูหนาวนํ้าในทะเลสาบจะกลายเปนพื้น
นํ้าแข็ง) นําทานเดินทางกลับลงมาที่เมืองเซอรแมท เชิญทานอิสระกับการเดินเที่ยวชม
เมือง หรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางโดยรถไฟสูเมืองแทซ (Teasch) จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางโดยรถโคช
ปรับอากาศสู เมืองเจนีวา(Geneva) นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุมนานาชาติ
เมืองที่ตั้งองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล,แรงงาน
สากล ฯลฯ ถายรูปกับ นํ้าพุเจทโด ที่ฉีดสายนํ้าพุงสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปด
เฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนีวา
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองโลซานน (Lausanne) นําทานชมเมืองโลซานน
(Lausanne) ซึ่งตั้งอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวา เปนเมือง
ที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอัน
ยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณริมฝﻤง
ทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และ
อากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่นี่
เมืองนี้ยังเปนเมืองที่มค
ี วามสําคัญสําหรับชาวไทยเนื่องจากเปนเมืองที่เคยเปนที่
ประทับของสมเด็จยา นําทานชม สวนสาธารณะที่มีรูปปﻤนลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปด
ตา อันเปนสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ที่
รัฐบาลไทยสงไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

กลางวัน
บาย

คํ่า

ที่พัก

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) คือเมืองที่ตั้งอยูในรัฐโว ของประเทศ
สวิตเซอรแลนด โดยตัวเมืองตั้งอยูบนชายฝﻤงทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ตางก็
ขนานนามใหเมืองเวเวย เปน "ไขมก
ุ แหงริเวียราสวิส"(Pearls of the Swiss
Riviera) ที่แมแตศิลปนตลกชื่อดังแหงฮอลลีวูด “ชาลี แชปลิน” ยังหลงไหลและได
อาศัยอยูที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต นําทานชมเมืองและถายรูปคูกบ
ั รูปปﻤนชาลี แชปลิน
(Charlie Chaplin's statue) ตั้งบริเวณดานหนา Food Museum โดยที่มีซอม
ขนาดยักษตงั้ อยูในทะเลสาบ ทําใหมีการกลาวติดตลกกันวาเปนรูปปﻤนชาลี แชปลิน
กําลังหิว นําทานเดินทางสูเมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศทีต
่ ั้งอยูริม
ทะเลสาบเจนีวา ไดชื่อวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริม
ทะเลสาบ นําทานถายรูปกับปราสาทชิลยอง (ดานนอก) (Chillon castle) ปราสาท
โบราณอายุกวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้ แตยุคโรมันเรือง
อํานาจโดยราชวงศ SAVOY
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสูเมืองโกล เดอ ปยง (Col De Pillon) เมืองที่ตงั้ ของสถานีกระเชา
ไฟฟาขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง 125 คน นําทานขึ้นกระเชายักษ ขึ้นสูเขากลาเซียร
3000 (Glacier 3000) นําทานเดินขาม" The Peak Walk by Tissot" สะพาน
แขวนที่มีความยาว 107 เมตร ขามหนาผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ทานจะได
ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา
จากนั้นนําทานสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ตงั้ อยูระหวาง
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อิสระใหทานได
สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ชีสฟองดูว)
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา

วันที่ 4

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 5
เชา

โลซานน – เวเวย – มองเทรอซ – กลาเซียร 3000 – อินเทอรลาเกน

อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด – ลูเซิรน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยัง
เปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงฟราวด (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001
องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรก
ของยุโรป นําคณะนั่งรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงฟราวดที่มีความสูง

กลางวัน
บาย

กวาระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทาน
จะไดผานชมธารนํ้าแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้า
นํ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารนํ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
พาทานชมวิวที่ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความ
สูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของ
ธารนํ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป ยาวถึง 22 ก.ม.และหนา
ถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบน
ยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการด
โดยที่ทําการไปรษณียท
 ี่สูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้า
เสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมือง
ลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมือง
ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและ
ขุนเขา จากนั้นพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลัก
บนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่
เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel
Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River) อัน
งดงามซึง่ เปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุด
ในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร
ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLES LUZERNหรือเทียบเทา

วันที่ 6

ลูเซิรน – ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน – ซูก – ซูรค
ิ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานลองเรือทะเลสาบลูเซิรน (lakeLucerne Cruise) ทะเลสาบสี่พันธรัฐที่มี
ขนาดใหญเปนอันดับที4
่ ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยูทามกลางหุบเขา
ที่โอบลอมดวยยอดเขาริกิ (MountRigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount Pilatus) ทํา
ใหวิวทิวทัศนดูงดงามยิง่ ขึ้นทะเลสาบลูเซิรน ไดชื่อวาสวยสุดในสวิตเซอรแลนด
ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิรน เปนอาคารบานเรือนแบบสมัยใหม มีถนน
เลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเปนสวนสาธารณะ มีดอกไมนานา
พรรณออกดอกบานสะพรั่ง จากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโก
แลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer
เปนตน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสูเมืองซูก (ZUG) ใหทานเดินเลนชมเมืองเกา จากนั้นออกเดินทางตอสู
เมืองเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศ นําทานถายรูปกับโบสถฟรอมุน
สเตอร (Fraumunster abbey) สรางขึ้นในป ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเยอรมันหลุยส
ใชเปนสํานักแมชีที่มก
ี ลุมหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัยอยู นํา

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 7
เชา

ทานสูจัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) เปนจัตุรัสเกาแกที่มีมาตั้งแตสมัย
ศตวรรษที่ 17 ปจจุบันเปนชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและยังเปนศูนยกลางการคา
ของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญที่สุดในประเทศ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก A-JA DAS CITY RESORT หรือเทียบเทา
ซูริค – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําคณะเดินทางสู สนามบินซูรค
ิ เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund)
และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
13.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบินที่ TG 971
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนธันวาคม 62 – มีนาคม 63 เปนตนไปจะ
ออกเดินทางเวลา 13.15 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 06.10 น.***
วันที่ 8

กรุงเทพ

05.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ
อัตราคาบริการ
ผูใหญพัก 2-3
ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

63,900.-

63,900.-

63,900.-

41,900.-

9,500.-

1-8 ธ.ค. 62

63,900.-

63,900.-

63,900.-

41,900.-

9,500.-

6-13 ธ.ค. 62

63,900.-

63,900.-

63,900.-

41,900.-

9,500.-

75,900.-

75,900.-

75,900.-

47,900.-

9,500.-

56,900.-

56,900.-

56,900.-

38,900.-

8,900.-

58,900.-

58,900.-

58,900.-

40,900.-

8,900.-

กําหนดการ
เดินทาง
04 - 11 พ.ย.
62
4-11 ธ.ค. 62

30 ธ.ค. 62 – 6
ม.ค. 63
29 ม.ค. – 5
ก.พ. 63
5-12 ก.พ. 63

63,900.-

63,900.-

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

63,900.-

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

41,900.-

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

9,500.-

4-11 มี.ค. 63
31 มี.ค. – 7
เม.ย. 63

6-13 เม.ย. 63

58,900.-

58,900.-

58,900.-

40,900.-

8,900.-

63,900.-

63,900

63,900

45,900.-

9,900.-

77,900.-

77,900.-

77,900.-

47,900.-

9,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน
่ ั่งจะยืนยันเมื่อไดรบ
ั เงินมัด
จําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตา งจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน
ทั้งแบบหมูคณะและยืน
่ รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
อัตราคาบริการนีร้ วม
1
คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
(ในกรณีมค
ี วามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน)
2.
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.
7.

8.
9.

คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตงั้ แตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
คามัคคุเทศกของบริษท
ั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3.
คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.
คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิสเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาใน
วันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
6.
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (18 สวิตฟรังก)
7.
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 สวิตฟรังก)
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.

การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2.
กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอ
 นขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวซ
ี าได
3.
สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4.
หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา
5.
ทานทีใ่ สปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มป
ี ญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง
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 เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7.
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9.
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคน
ื คาทัวรทั้งหมด
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
3.
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกบ
ั การออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด)
ใชเวลาทําการอนุมัติวซ
ี านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ หรือมากกวานั้น ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของสถานทูต
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพาํ นักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ

***ความยาวใบหนาตองมีเนื้อที่ในรูปถาย 70-80% ของพื้นที่ พื้นหลังสีขาวเทานั้น ถายไม
เกิน 6 เดือน รวบผมใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ หามใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึกและไมมีรองรอยชํารุด ***

3. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดน
ิ เปนตัน
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯระบุตําแหนง,เงินเดือน,วันเริ่มทํางาน,
วันที่ลาพักรอน
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

4. หลักฐานการเงิน
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยธรรมดา
ของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น พรอมกับมีตราประทับ
ั Bank Statement ทีป
่ ริ้นเองจาก Internet (รบกวน
จากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรบ
ลูกคาทํารายการเดินบัญชีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement
เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา)
- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดท
ไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) และตองมีหนา Passport ของผูที่
ออกคาใชจาย พรอมหนังสือชี้แจงออกคาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)
- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง แตบริษท
ั ออกคาใชจายให ใช Bank Statement
ตัวจริง บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเทานั้น พรอมกับมีตรา
ประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) หรือ
หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และตองแนบหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน(DBD) หรือสําเนาใบทะเบียนการคา (พ.ค.0403) พรอมหนังสือชี้แจงออก
คาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)
- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบ
ทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา
- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวครึ่ง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม
**สถานทูตไมรบ
ั พิจารณา Bank Statement ที่ปริ้นจากอินเตอรเน็ต หรือ Bank

Statement ที่ออกจากธนาคารแตไมมต
ี ราประทับ , บัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน
พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน
- บัตรประชาชน
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตาํ่ กวา 18 ป)
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กทีบ
่ ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

- *** ในวันยืน
่ วีซากรุณาถือเอกสารตัวจริงตางๆ เชน ทะเบียนพาณิชย DBD สูติบต
ั ร ใบ
เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปนตน พรอมสมุดบัญชีอัพเดทไมเกิน 7 วันกอนยืน
่ วีซา ***

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง
ขอเพิ่มเติม
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………..
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง

โสด

แตงงาน (จดทะเบียน)

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)

หยา

แยกกันอยู

หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบรู ณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……………..…
11. ทีอ
่ ยูป
 จจุบันของผูขอวีซา
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..……………
E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได..................................................................
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)
.......................................................................................................

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….……
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย

เคยได ใชไดตั้งแตวันที่..........................ถึงวันที่

............................
15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หาก

ทราบ)................................................
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชื่อ ......................................................

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..…
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจัดหาให

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

หมายเหตุ การอนุมต
ั ิวซ
ี าเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทานั้น

