
 

 

รหัสทัวร B2B1902351 
ทัวรยุโรป FANTASTIC 3 MOUNTAINS ITALY AND 
SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน (TG) 
มิลาน    เซอรแมท    ยอดเขาซุนเนกกา    ยอดเขากลาเซียร 3000    ยอดเขาจุงฟราวด    
ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

FANTASTIC 3 MOUNTAINS  

ITALY AND SWITZERLAND  

8 วัน 5 คืน  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก  
(เพ่ือความสะดวกของทาน กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนที่เซอรแมท 1 คืน ในคืน
แรก) 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิลาน – แทซ – เซอรแมท 
00.40 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 940  

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนธันวาคม 62 – มีนาคม 63 เปนตนไปจะ
ออกเดินทางเวลา 00.35 น.และไปถึงมิลานเวลา 07.10 น.***  

07.35 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 5 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรจากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกได
วา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ันของโลก นําทานถายรูปดานนอกกบั มหาวิหารแหงเมืองมิ
ลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เปน
สถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวทิยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานู
เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหรา
และเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริเร่ิม
การรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 
1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา มีเวลาให
ทานเลือกซื้อสินคาแฟช่ันชั้นนําจากท่ัวทุกมุมโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

จากน้ันนําทานสูเมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรบั
ความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมือง
ไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง แตใชแบตเตอรี่เทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอด
เขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส 
จากน้ันนําทานสูเมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรบั
ความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมือง
ไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง แตใชแบตเตอรี่เทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขา 
แมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิส 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  



 

 

ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก DERBYหรือเทียบเทา  
*** ในกรณีท่ีหองพักในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ินําพาทานไปเดิน
เลนที่เมืองเซอรแมทและยายไปพักท่ีเมืองขางเคียงแทน*** 

วันที่ 3 เซอรแมท - เขาซุนเนกกา– แทซ – เจนีวา – โลซานน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถไฟ หรือ Funicular ท่ีวิ่งผานอุโมงคเจาะทะลุภูเขาสูเขาซุนเนก

กา (Sunnegga) ที่มีความสูงเพียง 2,228 เมตร แตเรียกไดวาเปนจุดชมวิวของยอด
เขาแมทเทอรฮอรน (Matterhorn) ที่สวยงามมากๆ โดยบริเวณบนยอดเขานี้ยัง
ประกอบไปดวยทะเลสาบทั้ง 5 โดยจะนําทานเดินเทาไปชม 1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีมีกลาว
ไดวามีชื่อเสียงและสวยงามท่ีสุดของการชมววิยอดเขายอดเขาแมทเทอรฮอรน น้ันคือ 
ทะเลสาบไลเซ (Leisee Lake) ที่ต้ังบนความสูง 2,232 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
ในชวงฤดูรอนน้ําในทะเลสาบที่ใสราวกับกระจก จะสะทอนภาพของยอดเขาแมทเทอร
ฮอรนบนผิวน้ําที่สวยงามยิ่งนัก (ถาในชวงฤดูหนาวน้ําในทะเลสาบจะกลายเปนพ้ืน
น้ําแข็ง) นําทานเดินทางกลับลงมาท่ีเมืองเซอรแมท เชิญทานอิสระกบัการเดินเที่ยวชม
เมือง หรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย นําทานเดินทางโดยรถไฟสูเมืองแทซ (Teasch) จากน้ันเปล่ียนการเดินทางโดยรถโคช

ปรับอากาศสู เมืองเจนีวา(Geneva) นําชมเมืองท่ีเปนศูนยกลางการประชุมนานาชาติ 
เมืองท่ีต้ังองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล,แรงงาน
สากล ฯลฯ ถายรูปกบั น้ําพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ําพุงสูงข้ึนไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปด
เฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม สัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองเจนีวา 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองโลซานน (Lausanne) นําทานชมเมืองโลซานน 
(Lausanne) ซึ่งต้ังอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมือง
ที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอัน
ยาวนานมาต้ังแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาต้ังหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�ง
ทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนท่ีสวยงาม และ
อากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศท่ีน่ี 
เมืองน้ียังเปนเมืองท่ีมคีวามสําคัญสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปนเมืองท่ีเคยเปนที่
ประทับของสมเด็จยา นําทานชม สวนสาธารณะที่มีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปด
ตา อันเปนสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว และถายรูปกบั ศาลาไทย ที่
รัฐบาลไทยสงไปต้ังในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

 

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 โลซานน – เวเวย – มองเทรอซ – กลาเซียร 3000 – อินเทอรลาเกน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) คือเมอืงท่ีต้ังอยูในรัฐโว ของประเทศ

สวิตเซอรแลนด โดยตัวเมืองตั้งอยูบนชายฝم�งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ตางก็
ขนานนามใหเมืองเวเวย เปน "ไขมกุแหงริเวียราสวิส"(Pearls of the Swiss 
Riviera) ท่ีแมแตศิลปนตลกช่ือดังแหงฮอลลีวูด    “ชาลี แชปลิน” ยังหลงไหลและได
อาศัยอยูที่เมืองน้ีในบ้ันปลายชีวิต นําทานชมเมืองและถายรูปคูกบัรูปปم�นชาลี แชปลิน 
(Charlie Chaplin's statue) ต้ังบริเวณดานหนา Food Museum โดยท่ีมีซอม
ขนาดยักษต้ังอยูในทะเลสาบ ทําใหมีการกลาวติดตลกกันวาเปนรูปปم�นชาลี แชปลิน
กําลังหิว นําทานเดินทางสูเมืองมองเทรอซ (Montreux)  เมืองตากอากาศทีต้ั่งอยูริม
ทะเลสาบเจนีวา ไดช่ือวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริม
ทะเลสาบ  นําทานถายรูปกบัปราสาทชิลยอง (ดานนอก) (Chillon castle) ปราสาท
โบราณอายุกวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ต้ังแตยุคโรมันเรือง
อํานาจโดยราชวงศ SAVOY   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองโกล เดอ ปยง (Col De Pillon) เมืองที่ตัง้ของสถานีกระเชา

ไฟฟ�าขนาดใหญท่ีจุผูโดยสารไดถึง 125 คน นําทานขึ้นกระเชายักษ ขึ้นสูเขากลาเซียร 
3000 (Glacier 3000) นําทานเดินขาม" The Peak Walk by Tissot"  สะพาน
แขวนที่มีความยาว 107 เมตร ขามหนาผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ทานจะได
ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป� อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา 
จากน้ันนําทานสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ต้ังอยูระหวาง 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อิสระใหทานได
สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ    

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ชีสฟองดูว) 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด – ลูเซิรน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรนิเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยัง

เปนท่ีต้ังสถานีรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงฟราวด (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 
องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรก
ของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอดเขาจุงฟราวดที่มีความสูง



 

 

กวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทาน
จะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถงึ สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้า
น้ําแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย พาทานชมวิวที่ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปที่ระดับความ

สูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สมัผัสกับภาพของ
ธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และหนา
ถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบน
ยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไมควรพลาดกับการสงโปสการด
โดยท่ีทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้า
เสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมือง
ลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมือง
ทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและ
ขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลัก
บนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่
เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel 
Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อัน
งดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาท่ีเกาแกที่สุด
ในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร
ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน   



 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLES LUZERNหรือเทียบเทา 

วันที่ 6 ลูเซิรน – ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน – ซูก – ซูริค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานลองเรือทะเลสาบลูเซิรน (lakeLucerne Cruise) ทะเลสาบส่ีพันธรัฐท่ีมี

ขนาดใหญเปนอันดับที4่ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยูทามกลางหุบเขา
ที่โอบลอมดวยยอดเขาริกิ (MountRigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount Pilatus) ทํา
ใหวิวทิวทัศนดูงดงามยิง่ขึ้นทะเลสาบลูเซิรน ไดช่ือวาสวยสุดในสวิตเซอรแลนด
ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิรน เปนอาคารบานเรือนแบบสมัยใหม มีถนน
เลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเปนสวนสาธารณะ มีดอกไมนานา
พรรณออกดอกบานสะพร่ัง จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโก
แลต, เครื่องหนัง, มดีพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer 
เปนตน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย ออกเดินทางสูเมืองซูก (ZUG) ใหทานเดินเลนชมเมืองเกา จากน้ันออกเดินทางตอสู

เมืองเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญท่ีสุดในประเทศ นําทานถายรูปกับโบสถฟรอมุน
สเตอร (Fraumunster abbey) สรางข้ึนในป ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเยอรมันหลุยส 
ใชเปนสํานักแมชีที่มกีลุมหญิงสาวชนช้ันสูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัยอยู นํา



 

 

ทานสูจัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) เปนจัตุรัสเกาแกที่มีมาต้ังแตสมัย
ศตวรรษที่ 17 ปจจุบันเปนชุมทางรถรางท่ีสําคัญของเมืองและยังเปนศูนยกลางการคา
ของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินท่ีใหญที่สุดในประเทศ   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก A-JA DAS CITY RESORT  หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ซูริค – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบินซูริค เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบินท่ี 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 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

04 - 11 พ.ย. 
62 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.- 
4-11 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.- 

30 ธ.ค. 62 – 6 
ม.ค. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 47,900.- 9,500.- 

29 ม.ค. – 5 
ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 38,900.- 8,900.- 

5-12 ก.พ. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 40,900.- 8,900.- 



 

 

4-11 มี.ค. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 40,900.- 8,900.- 
31 มี.ค. – 7 

เม.ย. 63 63,900.- 63,900 63,900 45,900.- 9,900.- 
6-13 เม.ย. 63 77,900.- 77,900.- 77,900.- 47,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 



 

 

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

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

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5.  คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิสเซอรแลนด (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาใน

วันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (18 สวิตฟรังก) 
7.  คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (24 สวิตฟรังก) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวซีา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวซีาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานทีใ่สปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

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

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย 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

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
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. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 15 วนัทําการ หรือมากกวาน้ัน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของสถานทูต 
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพาํนักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถงึผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 



 

 

***ความยาวใบหนาตองมีเน้ือที่ในรูปถาย 70-80% ของพื้นที่ พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ถายไม
เกิน 6 เดือน รวบผมใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ หามใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึกและไมมีรองรอยชํารดุ *** 
 

 
3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

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

สัญญาเชาที่ โฉนดท่ีดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรบัรองการทํางานจากบริษัทฯระบุตําแหนง,เงนิเดือน,วันเร่ิมทํางาน,

วันท่ีลาพักรอน 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรยีนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 



 

 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บญัชีออมทรัพยธรรมดา

ของธนาคารท่ัวไป ยอนหลัง 6 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกบัมตีราประทับ
จากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรับ Bank Statement ทีป่ร้ินเองจาก Internet (รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement 
เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 6 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกบัมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดท
ไมเกิน 15 วันนับจากวนัยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) และตองมีหนา Passport ของผูท่ี
ออกคาใชจาย พรอมหนังสือช้ีแจงออกคาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง แตบริษัทออกคาใชจายให ใช Bank Statement 
ตัวจริง บญัชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตรา
ประกบัจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) หรือ 
หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และตองแนบหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน(DBD) หรือสําเนาใบทะเบียนการคา (พ.ค.0403) พรอมหนังสือชี้แจงออก
คาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

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

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบท่ีเปนตัวครึ่ง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทูตไมรบัพิจารณา Bank Statement ท่ีปร้ินจากอินเตอรเน็ต หรือ Bank 



 

 

Statement ที่ออกจากธนาคารแตไมมตีราประทับ , บัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

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

มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบดิาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบิ่ดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 



 

 

 
- *** ในวันยืน่วีซากรุณาถือเอกสารตัวจริงตางๆ เชน ทะเบียนพาณิชย DBD สูติบัตร ใบ

เปลี่ยนช่ือ-สกุล เปนตน พรอมสมุดบัญชีอัพเดทไมเกิน 7 วันกอนยืน่วีซา *** 
 

                                                                               
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง
ขอเพิ่มเติม 

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                 แยกกนัอยู                   หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 



 

 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 
10. ในกรณีที่ผูสมคัรขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรณุากรอก

ชื่อ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

14. วีซาเชงเกนท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี..........................ถึงวันที่
............................ 

15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก



 

 

ทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคาเคยมวีีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

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

ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงินสด     ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว          ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     

หมายเหตุ การอนุมติัวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 


