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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

21.30 
น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวก  
(เพ่ือความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนท่ีเซอรแ์มท 1 คืน ในคืนแรก) 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิลาน – OUTLET 

00.35 
น. 

ออกเดนิทางสูเ่มืองมลิาน โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 940  
*** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่ 23 เมษายนจะออกเดนิทาง 00.40 น. และไปถึงมิลานเวลา 07.35 น. ***  

07.10 
น. 

ถึงสนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมืองมลิาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั๋วโมงในวนัท่ี 27 
ตลุาคม 2562) น าท่านผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรจากนัน้เดนิทางสูต่วัเมืองมลิาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่ง
แฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ มหาวหิารแห่งเมืองมลิาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน 
เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนับว่า
เป็นชอปปิ้งมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของกษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาตหิัว
เมืองตา่งๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศลิปินช่ือดงัในยุคเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือ ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซ่ี ท่ีอยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละคร
สกาลา่  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         
บ่าย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปปิง้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น  ,HUGO 
BOSS, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE , DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย *** เน่ืองจาก 
OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตยใ์นวนันัน้ ทางบรษัิทขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  HOLIDAY INN MILAN ASSAGO หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 มิลาน – เซอรแ์มต – ยอดเขาซนุเนกกา - แทซ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซอรแ์มต (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยมท่ีไดร้บัความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทาง

อากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้  า้มนัเชือ้เพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลงัของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ 
(Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุในสวติเซอรแ์ลนด ์  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถไฟ หรือ Funicular ท่ีวิง่ผา่นอโุมงคเ์จาะทะลภุเูขาสู่เขาซุนเนกกา (Sunnegga) ท่ีมีความสงูเพียง 2,228 เมตร แต่

เรียกไดว้า่เป็นจดุชมววิของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท่ีสวยงามมากๆ โดยบรเิวณบนยอดเขานีย้งัประกอบไปดว้ยทะเลสาบทัง้ 
5 โดยจะน าท่านเดนิเทา้ไปชม 1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีมีกลา่วไดว้า่มีช่ือเสียงและสวยงามท่ีสดุของการชมววิยอดเขายอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ นัน้



  5  GET ALONG WITH BEAUTIFUL ALPS  ITALY AND SWISS  7 D 4N BY TG                                         AEU107-09 

 

คือ ทะเลสาบไลเซ (Leisee Lake) ท่ีตัง้บนความสงู 2,232 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ในช่วงฤดรูอ้นน า้ในทะเลสาบท่ีใสราวกับกระจก จะ
สะท้อนภาพของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์บนผิวน า้ท่ีสวยงามยิ่งนัก (ถา้ในช่วงฤดหูนาวน า้ในทะเลสาบจะกลายเป็นพืน้น า้แข็ง) น าท่าน
เดนิทางกลบัลงมาท่ีเมืองเซอรแ์มท เชิญท่านอิสระกบัการเดนิเท่ียวชมเมือง หรือเลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั *** ในกรณีท่ีไมส่ามารถขึน้
เขาซุนเนกกาไดท้างบริษัทจะคืนเงินใหท้่านละ 20 ยูโร และปรบัโปรแกรมเป็นอิสระเดินเล่นท่ีเมืองเซอรแ์มตแทน *** หลงัจากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูเ่มืองแทซ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั ELITE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 แทซ – กลาเซียร ์3000 – มองเทรอซ ์– ปราสาทชิลยอง – เจนีวา – โลซานน ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตัง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุผูโ้ดยสารไดถ้ึง 125 คน น าท่านขึน้

กระเชา้ยกัษ ์ขึน้สู่เขากลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินขา้ม" The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร 
ขา้มหน้าผาท่ีระดับความสูง 3,000 เมตร (เน่ืองจากกระเชา้กลาเซียร ์3000 จะปิดเพ่ือท าการซ่อมบ ารุงระหว่างวนัท่ี 21 ตลุาคม ถึง 8 
พฤศจิกายน 2019 คณะท่ีเดนิทางตรงกับช่วงเวลาดงักลา่ว ทางบรษัิทขอน าท่านขึน้กระเชา้ไคลนแ์มทเทอฮอรน์ เป็นการทดแทน) หลงัจาก
นัน้น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มืองเลอแซง (Leysin) เมืองเลก็ๆของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อวา่รเิวียรา่ของสวิส 

ชมความสวยงามของทิวทศัน ์บา้นเรือน รมิทะเลสาบ น าท่านชมภายนอกปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 
ปี สรา้งขึน้บนเกาะหินรมิทะเลสาบเจนีวา ตัง้แตย่คุโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือควบคมุการเดนิทางของนัก
เดนิทางและขบวนสนิคา้ท่ีจะสญัจรผา่นไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รือจากตะวนัตกสูต่ะวนัออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดียวท่ี
ไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี  น าท่านเดินทางสู่
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เมืองเจนีวา (Geneva) น าชมเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตัง้องคก์ารสากลระดับโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก , 
กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบัน า้พเุจทโด ท่ีฉีดสายน า้พุง่สงูขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูป
กบันาฬกิาดอกไม ้สญัลกัษณ์ท่ีส  าคญัของเมืองเจนีวา น าท่านเดนิทางสู่เมืองโลซานน ์(Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนี
วา เมืองโลซานน์นับไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมาก ท่ีสุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวตัิศาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่
ศตวรรษท่ี 4 ในสมัยท่ีชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ี
สวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดงึดดูนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี เมืองนีย้งัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญั
ส าหรบัชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทับของสมเดจ็ย่า จากนัน้น าท่านชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิด
ตา อันเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ี รฐับาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโล
ซานน ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั DISCOVERY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่
5 

โลซานน ์– เบิรน์ – อินเทอรล์าเคน - ลูเซิรน์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูก่รุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิรน์ยงัถกูจัด

อันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล(Bear Park) สัตวท่ี์เป็น
สญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ น าท่านชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกับ
การเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่ง
เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหด้ทูกุๆชั่วโมงในการ
ตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster สิ่งก่อสรา้งทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินครัง้สดุทา้ยของพระเจา้   น าท่านเดินทางต่อสูเ่มืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เป็น
เมืองท่ีตัง้อยู่ระหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส  าคญั และ มีความส าคญั
ประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลนัด ์มีภาพของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลงั อิสระใหท้่านเดนิเลน่ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ฟองดูวช์สี) 
บ่าย เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกห้อมลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร  าลึกถึงการสละชีพอย่าง
กลา้หาญของทหารสวสิท่ีเกิดจากการปฏิวตัใินฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร 
ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป 
สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน   
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วันที ่
6 

ลูเซิรน์ - ซูริค – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าคณะเดินทางสู่ สนามบินซูรคิ เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ 
13.15 
น. 

ออกเดนิทางสูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิท่ี TG 971  
*** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่ 27 มีนาคมจะออกเดนิทางเวลา 13.30 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.30 น. *** 

วันที ่
7 

กรุงเทพ 

06.10 
น. 

ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
GET ALONG WITH BEAUTIFUL  ALPS 

ITALY AND SWITZERLAND  

7 วัน 4 คนื 

สายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

13-19 ก.พ. 62 49,900 49,900 49,900 24,010 6,900 

20-26 ก.พ. 62 49,900 49,900 49,900 24,010 6,900 

5-11 ม.ีค 62 52,900 52,900 52,900 27,010 6,900 

19-25 มี.ค. 62 52,900 52,900 52,900 27,010 6,900 

27 มี.ค. – 2 เม.ย. 62 52,900 52,900 52,900 27,010 6,900 

23-29 เม.ย. 62 55,900 55,900 55,900 30,010 7,900 

6-12 พ.ค. 62 52,900 52,900 52,900 27,010 7,900 

14-20 พ.ค. 62 52,900 52,900 52,900 27,010 7,900 

4-10 ม.ิย. 62 52,900 52,900 52,900 27,010 7,900 

18-24 มิ.ย.62 52,900 52,900 52,900 27,010 7,900 

25 มิ.ย. – 1ก.ค. 62 52,900 52,900 52,900 27,010 7,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
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4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
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3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์(ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศนูยย่ื์นวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (12 สวติฟรงัก)์ 
7.  คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 สวติฟรงัก)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถา่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่
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เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารดุ *** 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบตุ าแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท างาน,วันทีล่าพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประทบัจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วี

ซา่) 
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- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกบัจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
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พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เช่น ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
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10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   
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   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


