
 

  

รหัส GOH1903706 

ทัวร  ดาวหลงฟ�า ภูผา กลาเซียร อิตาลี สวิตเซอรแลนด  7 DAYS 4 NIGHTS  (EK) 
เซอรแมท - ยอดเขากรอนเนอรแกรต - กลาเซียร 3000 - เจนีวา – โลซานน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

มิลาน| เซอรแมท | กลาเซียร 3000 | โลซานน  
อินเทอรลาเกน | เมอืงซกุ | ยอดเขาริกิ | ลูเซิรน 

 

 

 ดาวหลงฟ้า ภผูา กลาเซียร์ อิตาลี สวติเซอร์แลนด์    

7 DAYS 4 NIGHTS  
เดินทาง มกราคม – มนีาคม 63 

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง  43,900.- 



 

  

 

 

  

 

 

 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
18.00 น. 
 
20.35 น. 
 

คณะพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK373 

วันที่ 2 ดูไบ - มิลาน -  เซอรแมท - ยอดเขากรอนเนอรแกรต – แทซ 
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.45 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK101 
07.45 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ช่ัวโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) 
นําทานสูเมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความ
นิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมือง
ไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใชแบตเตอร่ีเทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปน
ยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดช่ือวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวย
ที่สุดในสวิส จากน้ันนําทานสูเมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท 
ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ
ยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใชแบตเตอร่ีเทาน้ัน และยังมีฉาก
หลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดช่ือวาเปนยอด

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. ดไูบ - มิลาน -  เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – แทซ 
วนัที� �. แทซ – กลาเซียร์ ���� - เจนีวา – โลซานน์ 
วนัที� �. โลซานน์ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน - ซุก 
วนัที� 5. ซุก – นั�งรถไฟไต่เขาริก-ิ ลเูซิร์น – มิลาน  
วนัที� �. มิลาน - เบอร์กาโม - Fox town outlet -สนามบนิ 
วนัที� 7. ดไูบ – กรุงเทพ ฯ  



 

  

เขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย อิสระมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา คาใชจายทั้งหมดเปนความ

รับผิดชอบของตัวทานเอง ใหทานอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซื้อของฝาก
ตามอัธยาศัย  
หรือ เลือกซื้อต๋ัวขึ้นกระเชาไฟฟ�าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน
แมทเทอรฮอรน (Klein Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และไดช่ือวาเปน
ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป� ช่ืนชมกับทิวทัศนที่สวยงาม ณ 
จุดสูงที่สุดบริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน เขาชมถํ้าน้ําแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส 
(ราคา 100 CHF ) 

 
หรือ น่ังรถไฟฟนเฟองสูสถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต (Gornergrat railway) 
ทําทานเดินทางสูจุดชมวิวที่ทานจะไดเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมท
เทอรฮอรน ที่สวยงาม นําท านเดินเทาสูบ ริเวณทะเลสาบท่ีอยูสู งจาก
ระดับน้ําทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบน้ีเปนเงาสะทอนภาพเขาแมท
เทอรฮอรน (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน้ําใน
ทะเลสาบ จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน และ สภาพอากาศ ชวงเวลาที่
เดินทางไปชมอยูในชวงกลางป (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถาชวงฤดูหนาว



 

  

ทะเลสาบจะกลายเปนน้ําแข็ง) (ราคา 80-100 CHF ) 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง Tasch 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ELITE หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 3 แทซ – กลาเซียร 3000 - เจนีวา – โลซานน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโกล เดอ ปยง (Col De Pillon) เมืองที่ ต้ังของสถานี

กระเชาไฟฟ�าขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง 125 คน นําทานขึ้นกระเชายักษ ขึ้นสู
เขากลาเซียร 3000 (Glacier 3000) นําทานเดินขาม" The Peak Walk by 
Tissot"  สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ขามหนาผาที่ระดับความสูง 
3,000 เมตร ทานจะไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป� อันสวยงาม
แบบกวางไกลสุดสายตา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา (ชีสฟองดูว, 
Cheese Fondue)  

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา(Geneva) นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการ
ประชุมนานาชาติ เมืองที่ต้ังองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, 
กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกับน้ําพุเจทโด (jet d'eau) ที่ฉีด
สายน้ําพุงสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปดเฉพาะวันอากาศดี) และถายรูป
กับ นาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนีวา จากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองโลซานน (Lausanne) นําชมเมืองโลซานน ซึ่ง ต้ังอยูตอนเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุด
เมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 
ในสมัยที่ชาวโรมันมาต้ังหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�งทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานนมี
ความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึง
ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่น่ี เมืองน้ียังเปนเมืองที่มี
ความสําคัญสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปนเมืองที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา 



 

  

นําทานชม สวนสาธารณะที่มรูีปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่
ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทย
สงไปต้ังในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน 
 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง เข า สู ที่ พั ก  HOTEL AGORA SWISS NIGHT by 

FASSBIND หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 โลซานน – มองเทรอซ – เวเวย – อินเทอรลาเกน - ซุก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ต้ังอยูริม

ทะเลสาบเจนีวา ได ช่ือวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน 
บานเรือน ริมทะเลสาบ  นําทานถายรูปกับปราสาทชิลยอง (ดานนอก) (Chillon 
castle) ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนี
วา  ต้ังแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ SAVOY  นําเที่ยวเมืองเวเวย 
(Vevey) คือเมืองที่ต้ังอยูในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอรแลนด โดยตัวเมืองต้ังอยู
บนชายฝم�งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ตางก็ขนานนามใหเมืองเวเวย เปน 
"ไขมุกแหงริเวียราสวิส"(Pearls of the Swiss Riviera) ที่แมแตศิลปนตลก
ช่ือดังแหงฮอลลีวูด “ชาลี แชปลิน” ยังหลงไหลและไดอาศัยอยูที่เมืองน้ีในบ้ัน
ปลายชีวิต เปนการทดแทน ***)  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

  

บาย นําทานเดินทางตอสูเมอืงอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ต้ังอยูระหวาง 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz)  อันเปน
แหลงทองเที่ยวทีส่ําคัญ และ มีความสําคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอ
เบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง มีเวลาใหทานเดินเลนชมเมืองที่
นารักแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ
ที่สวยงามราวกับเทพนิยายต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจาก
ความสวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางต่ําจึง
ถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมา
เยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเร่ืองธรรมดา
ไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่
สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน 
ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมือง
สวยงามอยางยิ่ง นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแกที่สุดในยุโรป (The Oldest 
house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปดทําการต้ังแต
สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัย
จักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวย
การวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคา
และเคร่ืองประดับหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินช่ืน
ชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเคร่ืองประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri 
Store ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน Patek 
Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag 
Heuer ฯลฯ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําท าน เดิ นทางเข าสูที่ พั ก  SWISS EVER ZUG SWISS HOTEL ห รือ

เทียบเทา 
 
 



 

  

วันที่ 5 ซุก – น่ังรถไฟไตเขาริกิ- ลูเซิรน – มิลาน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานน่ังรถไฟไตเขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สุดใน

ยุโรป และยังเปนอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป�เชียร ใน
สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi 
Kulm) น้ีมีที่มาจากคําวา Mons Regina แปลไดวา ราชินิแหงภูเขา (Queen 
of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขา อ่ืนๆ ไดรอบ 
360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern 
และ Zug  เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ
หน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบน

ผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหาร
สวิสที่ เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล 
(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส 
(Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพาน
ไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน 



 

  

 
ค่ํา 

นําทานขามพรมแดนสวิตเซอรแลนด – อิตาล ี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN MILAN - ASSAGO หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 มิลาน - เบอรกาโม - Fox Town Outlet -สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเบอรกาโม (Bergamo) อีกหน่ึงเมืองสําคัญของ

อิตาลีตอนเหนือ ไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO 
World Heritage Site) ดวยความสวยงามของเมืองทําใหมีนักทองเที่ยวมา
เยือนเปนอันดับสองรองจากมิลาน โดยเมืองน้ีแบงเปน เมืองใหมดานลาง ซิตตา 
บาซซา (Citta Bassa หรือ Lower Town) จุดศูนยรวมการเงิน การคา ของ
เมือง นําทานขึ้นสูเมืองเกาดานบนที่ต้ังอยูบนเนินเขาซิตตา อัลตา (Citta Alta 
หรือ Upper Town) เปนเมืองเกาที่เต็มเปم�ยมไปดวยมนตเสนห ตัวเมืองโอบ
ลอมดวยกําแพงเมืองที่ป�องกันการรุกรานจากขาศึกในอดีต นําทานเขาสูจัตุรัส
กลางเมือง Pizza Vecchia รายลอมไปดวยอาคารที่สําคัญและสวยงาม
มากมาย มีน้ําพุต้ังอยูใจกลางจัตุรัส ถายรูปกับอาคารเทศบาล Campanone 
Torre Civica ,ถ า ย รู ป กั บ ม ห า วิ ห า ร  Cattedrale di Bergamo e 
Battistero เขาชมหอบัพติศมาของมหาวิหาร Santa Maria Maggiore 
Basilica วิหารประจําเมืองที่สวยงามโดยเฉพาะอยางยิ่งภายในที่ตกแตงอยาง
วิจิตรงดงาม ทั้งภาพวาดเหลาเทพตางๆ (วันอาทิตย และ วันที่มีพิธีกรรมทาง
ศาสนา จะไมสามารถเขาชมดานในได จะเปนการถายรูปดานนองแทนเทาน้ัน ) 
นําทานเดินทางกลับสูเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหง
แฟช่ันของโลก นําทานถายรูปดานนอกกบัมหาวิหารแหงเมืองมลิาน (Duomo di 
Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรม
แบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล 
(Galleria Vittorio Emanuele II) ที่ นับว าเปนชอปปم� งมอลลที่ สวยงาม 
หรูหราและเกาแกที่สุดในเมอืงมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอล



 

  

ที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนช่ือดังใน
ยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณดานหนาของโรง
ละครสกาลา มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาแฟช่ันช้ันนําจากทั่วทุกมุมโลก 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสูฟ�อกซทาวน เอาทเลท (Fox town outlet) ต้ังอยูทางใตของ

ประเทศสวิสเซอรแลนด เปนเอาทเลทใหญซ่ึงเปนศูนยรวมรานคากวา 160 ราน 
เชน แวนตา ผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง รองเทา กระเป�า อุปกรณกีฬา แฟชั่นแบรนด
แนมช่ือดังอาทิ เชน Salvatore Ferragamo, D&G, Armani, Burberry, 
Bally, Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, 
Fendi, Tod’ s, Versace, Valentino, Furly, Guess, Hugo Boss, 
Lacoste, Levi’s และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

18.00 น. เดินทางสูสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อใหทานมีเวลาทําคืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาชอปปم�งสินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 92 
**คณะเดินทางต้ังแต 25 มี.ค.63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 22.20 น. และ
ถึงดูไบเวลา 06.25 น.** 
 
 



 

  

วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.50 น. 
09.30 น. 

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภมู ิโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 
**คณะเดินทางต้ังแต 25 มี.ค.63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และ
ถึงกรุงเทพฯเวลา 18.55 น.** 

18.40 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

ราคาแนะนําเร่ิมตนเพียง 
ดาวหลงฟ�า ภูผา กลาเซียร อิตาลี สวติเซอรแลนด 

7 วัน 4 คืน  โดยสายการบินเอมิเรตส [EK] 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ทานละ 

22 – 28 ม.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 25,100.- 6,900.- 
04 – 10 ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 

26 ก.พ. – 03 
มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 

03 – 09 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 
11 – 17 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 
18 – 24 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 
25 – 31 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 



 

  

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.           ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 



 

  

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท  

 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค าใชจายสวนตัว อาทิ เชน  ค าเค ร่ืองด่ืมที่ สั่ งพิ เศษ, ค าโทรศัพท , ค าซัก รีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาใน

วันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (21 สวิตฟรังก) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก) 
 



 

  

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

  

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
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 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนได คือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

  

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ํา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 

ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซาประมาณ 7 วันทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด 

เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 

และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 



 

  

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถาย
ไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 

 

ตัวอยางรูป 

 

 



 

  

3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

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

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํา

งาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

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

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 6 เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

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

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

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 

 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 



 

  

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

 
 

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

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่ บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 



 

  

เอกสารยื่นวซีาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลาหากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอเน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

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. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 

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

11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

   E-MAIL (ตองระบุ).....................................................................................       

หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได............................................................... 

 



 

  

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 

     ....................................................................................................... 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..........................ถึงวันที่............................ 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกน 
ตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
       กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ     
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   

************************************************ 



 

  

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 

 

 
 
 
 
 


