
 

 

รหสัทวัร  B2B2000132 
ทัวรสวติเซอรแลนด SWITZERLAND PARADISE ON EARTH  
8 วัน 5 คืน (TG) 
ซูริค – เบิรน – เจนีวา – โลซานน 
กลาเซียร 3000 – มองเทรอซ – แทซ – เซอรแมท 
เวเวย – อินเทอรลาเคน - ยอดเขาจุงเฟรา 
ลูเซิรน – ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน – ยอดเขาริกิ 

 
 
 
 
 
ซูริค | เบิรน | เซอรแมท| กลาเซียร 3000 | ยอดเขาจุงเฟรา| ลองเรือทะเลสาบลู
เซิรน | ยอดเขาริกิ 
 
 
 

 
 

SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 
สวิตเซอรแ์ลนด ์

8 วัน 5 คนื 

เดินทาง 62  

ราคาแนะนําเพียง 63,900.- 



 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 
น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 เคานเตอร D 
และอํานวยความสะดวก  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ซูรคิ – เบริน – เจนีวา – โลซานน 
01.05 
น. 

ออกเดินทางสูสวิสเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970  

07.50 
น. 

เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศ นําทานถายรูปกับโบสถฟรอมุน
(Fraumunster abbey) สรางขึ้นในป ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีที่มกีลุมหญงิสาวชนช้ันสูงจากทางตอ
เยอรมันอาศัยอยู นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึง่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 
นอกจากน้ีเบิรนยังถกูจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คุีณภาพชีวติทีดี่ที่สดุของโลกในป ค.ศ.
Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทานชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจบัุนเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานทีป่ลอด
รถยนต จงึเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อาย ุ200-300 ป นําทานลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนทีม่ีระดับสงูสุดของเมอื
ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 
ทุกๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตละคร้ัง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster สิง่กอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอร
ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพทีบ่รรยายถึงการตัดสินคร้ังสุดทายของพระเจา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา (Geneva) นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุมนานาชาติ เมืองทีต้ั่งองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการ

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิรน์ – เจนีวา – โลซานน ์
วนัที� �. โลซานน ์– กลาเซียร ์���� – มองเทรอซ ์– แทซ – เซอรแ์มท 
วนัที� �.เซอรแ์มท – เวเวย่ ์– อินเทอรล์าเคน 
วนัที� �. อินเทอรล์าเคน – ยอดเขาจงุเฟรา– อินเทอรล์าเคน 
วนัที� �. อินเทอรล์าเคน – ลเูซิรน์ – ลอ่งเรือทะเลสาบลเูซิรน์ – ยอดเขาริกิ - ซูริค 
วนัที� �.ซูริค – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพ 



 

 

บาย การคาโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกับ น้ําพุเจทโด ทีฉี่ดสายน้ําพุงสงูขึ้นไปในอากาศถงึ 
และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนีวา ทานเดินทางสูเมืองโลซานน (
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมอืงทีม่ีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สดุเมอืงหน่ึงของสวติเซอรแลนด มปีระวติัศาสตรอันยาวนานมา
ต้ังแตศตวรรษที ่4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตัง้หลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�งทะเลสาบที่น่ี เมอืงโลซานนมคีวามสวยงามโดยธรรมชาติ ทวิทศันที่
สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จงึดงึดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพกัผอนตากอากาศที่น่ี เมืองน้ียังเปนเมืองทีม่คีวามสําคัญ
สําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปนเมอืงที่เคยเปนทีป่ระทบัของสมเด็จยา นําทานชม สวนสาธารณะทีม่ีรูปปم�นลงิ 
สถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ทีรั่ฐบาลไทยสงไปต้ังในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั DE LA PIAX LAUSANNE หรือเทียบเทา  
วันที่ 3 โลซานน – กลาเซียร 3000 – มองเทรอซ – แทซ – เซอรแมท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมอืงโกล เดอ ปยง (Col Du Pillon) เมืองทีต้ั่งของสถานีกระเชาไฟฟ�าขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง 125 คน นําทานขึ้

ยักษ ขึ้นสูเขากลาเซียร 3000 (Glacier 3000) นําทานเดินขาม " The Peak Walk by Tissot
เมตร ขามหนาผาทีร่ะดับความสูง 3,000 เมตร ทานจะไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทอืกเขาแอลป� อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา 
(ในกรณีทีม่ีเหตุทาํใหไมสามารถขึ้นเขากลาเซยีร 3000 ไดทางบริษทัขอนําทานขึ้นกระเชาไคลนแมทเทอฮอรน เปนการทดแทน)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศทีต้ั่งอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ือวาริเวียร

ชมความสวยงามของทวิทศัน บานเรือน ริมทะเลสาบ นําทานถายรูปกบัปราสาทชิลยอง (ดานนอก) (
กวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหนิริมทะเลสาบเจนีวา ต้ังแตยุคโรมนัเรืองอํานาจโดยราชวงศ SAVOY 
เดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาที่จะสญัจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวติเซอรแลนด เน่ืองจากเป
เสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสงูชัน ปราสาทแหงน้ีจงึเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอ
เดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพือ่เดินทางสูเมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิย
เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใชแบตเตอร่ีเทาน้ัน และยงัมฉีากหลั
เมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดช่ือวาเปนยอดเขาทีม่ีรูปทรงสวยที่สดุในสวิตเซอรแลนด ใหอิสระเดินเลนใน

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั BEST WESTERN BUTTERFLY หรือเทียบเทา  

*** ในกรณีที่หองพกัในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําพาทานไปเดินเลนที่เมืองเซอรแมทและยายไปพกัที่เมอืงขาง
แทน*** 

วันที่ 4 เซอรแมท – เวเวย – อนิเทอรลาเคน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระคร่ึงวันชวงเชา โดยมีหวัหนาทวัรใหขอมลู หรือ คําแนะนํา คาใชจายทัง้หมดเปนความรับผดิชอบของตัวทานเอง ใหทานอิสระเดินเทีย่ว



 

 

ชมเมือง หรือ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเลือกขึ้นกระเชาไฟฟ�าเพื่อสัมผัสกบัความงดงามของยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน 
(Klien Matterhorn) ที่สูงถงึ 4,478 เมตร และไดช่ือวาเปนยอดเขาทีม่ีรูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอลป� ช่ืนชมกับทวิทศันที่สวยงาม ณ 
จุดสูงที่สุดบริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน เขาชมถํา้น้ําแขง็ที่อยูสงูที่สดุในสวิส หรือน่ังรถไฟฟนเฟองสูสถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต 
(Gornergrat railway) ทาํทานเดินทางสูจุดชมวิวที่ทานจะไดเห็นทศันียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน ที่สวยงาม นําทานเดิน
เทาสูบริเวณทะเลสาบที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบน้ีเปนเงาสะทอนภาพเขาแมทเทอรฮอรน 
(Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน้ําในทะเลสาบ จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณน้ํา
ชวงเวลาที่เดินทางไปชมอยูในชวงกลางป (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถาชวงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเปนน้ําแข็ง) (กรณีทานที่เดินทางระหวาง
วันทีก่ันยายน –  พฤศจกิายน ทานสามารถเลือกอิสระช็อปปم�ง ณ เมืองเซอรแมท หรือ ขึ้นรถไฟฟนเฟองสูสถานีกรอนเนอรแกรต 
นําทานขึ้นกระเชาไคลนแมทเทอฮอรนทดแทนกระเชากลาเซีย 3000 ทีป่ดซอมบํารุง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) ต้ังอยูริมชายฝم�งดานเหนือของทะเลสาบเจนีวา เปนเมอืงที่ไดช่ือวาเปน 

สวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทกุฤดูกาล แลวนําทานเดินทางตอสู
(Interlaken) เปนเมืองทีต้ั่งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz
สําคัญ และ มคีวามสําคัญประหน่ึงเมอืงหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มภีาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูรชีส) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 อินเทอรลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา– อินเทอรลาเคน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินสูสถานีรถไฟอินเทอรลาเคนออกซ (Interlaken Ost) เพือ่ที่จะเปล่ียนสถานีที่เมอืง 

Grindelwald) ขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นทีม่รดกโลก
ทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพชิิตยอดเขาจงุเฟราที่มคีวามสูงกวาระดับน้ําทะเ
หรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มขีนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (
สถานีรถไฟทีอ่ยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้าน้ําแขง็ (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บาย พาทานชมววิที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จดุชมววิที่สงูที่สดุในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3

ชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ําแขง็ Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทอืกเขาแอลป� ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม
เคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหมิะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่
โปสการดโดยทีท่ําการไปรษณียที่สูงที่สดุในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํา้เสนทางเดิม ใหทานไดชมววิทวิทศันที่สว
แตกตางกันจนถงึ สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากน้ันเดินทางกลบัสูเมือง
อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวติเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 6 อินเทอรลาเคน – ลูเซริน – ลองเรือทะเลสาบลูเซริน – ยอดเขาริกิ - ซูรคิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวติเซอรแลนด ทีถ่กูหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุ

ทานลองเรือทะเลสาบลูเซิรน (lake Lucerne Cruise) (การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว น้ําในทะเลสาป
อาจกลายเปนน้ําแขง็ จนไมสามารถลองเรือได ทางบริษทัขอคืนเงินจํานวน 10 สวติฟรังตอทาน) ทะเลสาบส่ีพันธรัฐทีม่ีขนาดใหญเป
4ของประเทศมคีวามงดงามของทศันียภาพอยูทามกลางหบุเขาที่โอบลอมดวยยอดเขาริกิ (MountRigi
Pilatus) ทาํใหวิวทิวทัศนดูงดงามยิง่ขึ้นทะเลสาบลูเซิรน ไดช่ือวาสวยสุดในสวิตเซอรแลนดทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิรน เปน
อาคารบานเรือนแบบสมัยใหม มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเปนสวนสาธารณะ มดีอกไมนานาพรรณออกดอก
บานสะพร่ัง จากน้ันน่ังรถไฟไตเขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สดุในยุโรป และยงัเปนอันดับ 2 รองจาก
ในมลรัฐนิวแฮมป�เชียร ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi 
Regina แปลไดวา ราชินิแหงภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเหน็ทิวทศันของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ชม
วิวแบบพาโนรามาโอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

กลางวัน รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลกึถงึการสละชีพอย

กลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (
เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึง่เปนเหมือนสัญลักษณของเมอืงลูเซิรน เปนสะพานไมทีม่หีลังคาที่เก
ในยุโรป สรางขึน้เมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวติัศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากน้ั
เลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มดีพบั, นาฬิกายี่หอดงั อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer 

 



 

 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 หลังอาหารนําทานเดินทางสูเมืองซรูิค (Zurich) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CROWNE PLAZA ZURICH  หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ซูริค – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสนามบินซริูค เพื่อทาํคนืภาษ ี(Tax Refund) และมีเวลาชอปปم�งสินคาปลอดภาษี (
13.30 
น. 

ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971  

วันที่ 8 กรุงเทพ 
05.30 
น. 

ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ  

 
 
 
 
 
 

ราคาแนะนํา SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 
สวิตเซอรแลนด 8 วนั 5 คืน 
โดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพัก 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

8-15 เม.ย. 63 75,900 75,900 75,900 43,895 6,900 
5-12 พ.ค. 63 63,900 63,900 63,900 41,465 6,900 

27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63 63,900 63,900 63,900 41,465 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมดัจาํแลวเทาน้ัน 



 

 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 
เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 

5. การยืน่วีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

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

ไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  



 

 

 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 
(ตามเงือ่นไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกบัทางบรษัิทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก
โรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5.  คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิสเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนย

ยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น (20 สวติฟรังก)  
7.  คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (24 สวติฟรังก) 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 



 

 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียม
เอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทาง
กับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษทัฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการ
ขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและ
อาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอ
วีซาดวยตนเองในประเทศทีต่นพาํนักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสอื
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษทั
ดวย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ในการยื่น
คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไม
ต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทวัร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัด
จําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มคีาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดาน



 

 

สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอนิเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ

คาใชจายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทาง

และมผีลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะ
ตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 
คาธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทตูฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคา
ต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํให

หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมาก
และหองพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ หรือมากกวาน้ัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูต 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด 
(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบรษัิทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมี



 

 

เงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาใน
ประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ความยาวใบหนาตองมีเน้ือที่ในรูปถาย 70-80% ของพ้ืนที่ พ้ืนหลังสขีาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดอืน รวบ
ผมใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ หามใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึกและไมมี
รองรอยชํารุด *** 
 

 
 
 

3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 

เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน 

เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯระบุตําแหนง,เงินเดือน,วันเร่ิมทํางาน,วันที่ลาพกัรอน 

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

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกลุตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT MAY 



 

 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป 

ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรับ Bank 
Statement ที่ปร้ินเองจาก Internet (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว 
คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ที่ออก
จากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วนันับจากวันยื่นวซีา (ของผูที่ออก
คาใชจาย) และตองมีหนา Passport ของผูท่ีออกคาใชจาย พรอมหนังสือช้ีแจงออกคาใชจายเปนภาษาอังกฤษ 
(Sponsor letter) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง แตบริษัทออกคาใชจายให ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออม
ทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วัน
นับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) หรือ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และตองแนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสําเนาใบทะเบียนการคา (พ.ค.0403) พรอมหนังสือช้ีแจงออกคาใชจาย
เปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบทุกตัว และจะตองมี
แสดงท้ังหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวคร่ึงกระดาษ A4 ไมสามารถ
ใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 

 
 
**สถานทูตไมรับพิจารณา Bank Statement ที่ปริ้นจากอินเตอรเน็ต หรือ Bank Statement ที่ออกจาก
ธนาคารแตไมมีตราประทับ , บัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 



 

 

- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 
 

- *** ในวันย่ืนวีซากรุณาถือเอกสารตัวจริงตางๆ เชน ทะเบียนพาณิชย DBD สูติบัตร ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เปน
ตน พรอมสมุดบัญชีอัพเดทไมเกิน 7 วันกอนย่ืนวีซา *** 

 
                                                                               

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 
 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ  เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [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..........................ถึงวนัที.่........................... 



 

 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     

************************************************ 
หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัท
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 

 


