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THE MATTERHORN REFLECTION  

สวติเซอรแ์ลนด ์

7 วนั 4 คนื 
เดนิทาง มกราคม – พฤษภาคม 63  

ราคาแนะนําเพยีง 55,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ –  ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ 

วนัท่ี 3 โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – แทซ – เซอร์แมท  

วนัท่ี 4. เซอร์แมท – แทซ – มองเทรอซ์ – เวเวย์่ – อินเทอร์ลาเคน 

วนัท่ี 5. อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจงุเฟรา – ลเูซิร์น  

วนัท่ี 6. ลเูซิร์น – ซุก – สนามบินซูริค 

วนัท่ี 7.กรุงเทพ 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ   

 
 

21.30 น. 
 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย 
โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  

วนัที ่2 กรงุเทพฯ –  ซูรคิ – เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์ 

00.35 น. ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 970  
** สาํหรับคณะทีอ่อกเดนิทางตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม เป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 01.05 น.และ จะไปถงึซูรคิ
เวลา 07.50 น. *** 

06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ช ัว่โมงในวนัที ่
29 มนีาคม 2563) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  นําทา่นเดนิทางเทีย่วเมอืงซูรคิ (Zurich)  
เมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ นําท่านถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมันหลุยส ์ใชเ้ป็นสํานักแม่ชทีีม่ีกลุ่มหญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมัน
อาศยัอยู่ นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์ยังถกูจัดอันดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.
2010 นําท่านชมบ่อหมีสน้ํีาตาล (Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรุงเบริน์ นําท่านชมมารก์าสเซ ย่าน
เมอืงเกา่ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ จงึเหมาะกับการเดนิเทีย่วชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นํา
ทา่นลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบัสงูสดุของเมอืงนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาด
และรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรัม อายุ 800 ปี ทีม่ี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงใน
การตบีอกเวลาแตล่ะครัง้  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
         บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา (Geneva) นําชมเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางการประชมุนานาชาต ิเมืองทีต่ัง้องคก์าร

สากลระดบัโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถา่ยรปูกบั น้ําพุเจทโด ทีฉี่ดสายน้ํา
พุ่งสงูข ึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี และถ่ายรูปกับ นาฬกิาดอกไม ้สญัลักษณ์ทีส่ําคัญ
ของเมอืงเจนีวาจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DE LA PAIX หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 โลซานน ์– กลาเซยีร ์3000 – แทซ – เซอรแ์มท  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําทา่นเทีย่วเมอืงโลซานน ์(Lausanne)  ซึง่นับไดว้่าเป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมืองหนึง่ของ

สวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่าวโรมันมาตัง้หลกัแหลง่อยู่บรเิวณรมิ
ฝ่ังทะเลสาบทีน่ี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศน์ทีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ 
จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศทีน่ี่ เมอืงนี้ยังเป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัสาํหรับชาวไทย
เนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จย่า นําท่านชม สวนสาธารณะทีม่ีรูปปั้นลงิ 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก 
ปิดตา อันเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์และถา่ยรูปกบั ศาลาไทย ทีร่ัฐบาลไทยสง่ไปตัง้ใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน์  เดนิทางสูเ่มืองโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมืองทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน นําท่านขึน้กระเชา้ยักษ์ ข ึน้สู่เขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 
3000) นําทา่นเดนิขา้ม " The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนทีม่คีวามยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาทีร่ะดบั
ความสูง 3,000 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสุด
สายตา  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
บา่ย นําท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงแทซ (Teasch) เพื่อเดนิทางสูเ่มืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรี

สอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดร้ับความนยิมสงู เนื่องจากเป็นเมืองทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่
ใชน้ํ้ามันเชื้อเพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 
(Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ใหอ้สิระเดนิเลน่ในเมอืง  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

*** ในกรณีทีห่อ้งพักในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธินํ์าพาทา่นไปเดนิเล่นทีเ่มืองเซอรแ์มทและ
ยา้ยไปพักทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

 
  

วนัที ่4 เซอรแ์มท – แทซ – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเคน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบ

เจนีวา ไดช้ือ่ว่ารเิวยีร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทศัน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ นําท่านถ่ายรูปกับปราสาท
ชลิยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งข ึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา 
ตัง้แต่ยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและ
ขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รือจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนื่องจากเป็น
เสน้ทางเดยีวทีไ่ม่ตอ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนดา่นเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาว
สวสิมานานนับรอ้ยปี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังดา้นเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองทีไ่ดช้ือ่

ว่าเป็น “ไข่มุกแห่งรเิวียร่าสวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมาะแก่การทํากจิกรรมแทบทุก
ฤดกูาล แลว้นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เป็นเมืองทีต่ัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน 
(Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อันเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่าํคญั และ มคีวามสาํคญัประหนึง่
เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลนัด ์มภีาพของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลงั 
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คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ชสีฟองดวู)์ 
ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 อนิเทอรล์าเคน – ยอดเขาจงุเฟรา – ลเูซริน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดนิสูส่ถานีรถไฟอนิเทอรล์าเคนออกซ ์(Interlaken Ost) เพื่อทีจ่ะเปลีย่นสถานีทีเ่มือง กรุน-กรนิเดอ

วาลด ์(Grund - Grindelwald) ขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโก
ประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟท่องเที่ยว
ธรรมชาต ิข ึน้พชิติยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ําทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่าง
เสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทา่นจะไดผ้่านชมธารน้ําแข็งทีม่ขีนาดใหญ่จนถงึ สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) 
สถานีรถไฟทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยู่ใต ้
ธารน้ําแข็งลกึถงึ 30 เมตร  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง 
บา่ย พาท่านชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยุโรปทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 เมตร 

สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สมัผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีส่ดุใน
เทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการ
ถา่ยรูป เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่ม่ควรพลาดกับการสง่โปสการด์โดยที่
ทําการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซํ้าเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มวิว
ทวิทศันท์ีส่วยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานีรถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนนิ(Lauterbrunnen) จากนัน้เดนิทางสู่
เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอร์แลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย
ทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิ
ธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี 
ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น้ํารอยส ์
(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลักษณ์ของเมืองลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่ีหลังคาทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุใน
ยุโรป สรา้งข ึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก IBIS STYLES LUZERN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ลเูซริน์ – ซุก – สนามบนิซูรคิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
เดนิทางสูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกับเทพนยิายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของ
ประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้ เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีทีค่่อนขา้งตํ่าจงึถอืเป็นที่
ตากอากาศทีน่ยิมของเหลา่เศรษฐ ีคนดงัสาํคญัระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียง
รายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย นําท่านชมเมืองชมหอนาฬกิาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์
มารก์ทีส่าํคญัแห่งหนึง่ของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึง่เป็นสน้ํีาเงนิ
ขาวโดนเดน่ตดักบัสหีลงัคาสน้ํีาตาลของบา้นเมอืงสวยงามอย่างยิง่  

 นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพื่อทําคนืภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) 
ภายในสนามบนิ 

13.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยเทีย่วบนิที ่TG 971  
** สาํหรับคณะทีอ่อกเดนิทางตัง้แต ่พฤษภาคมเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 13.30 น.และจะไปถงึกรุงเทพฯ 
เวลา 05.30 น. *** 
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ราคาแนะนําเพยีง 

THE MATTERHORN REFLECTION 

สวติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื  โดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 
ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพ ิม่ 

ทา่นละ 

15-21 ม.ค. 63 58,900 58,900 58,900 33,955 6,900 

29 ม.ค. – 4 ก.พ. 
63 

58,900 58,900 58,900 33,955 6,900 

6  – 12 ม.ีค. 63 55,900 55,900 55,900 33,455 6,900 

24 – 30 ม.ีค. 63 55,900 55,900 55,900 33,455 6,900 

5 – 11 พ.ค. 63 59,900 59,900 59,900 37,455 6,900 

23 – 29 พ.ค. 63 59,900 59,900 59,900 37,455 6,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

วนัที ่7 กรงุเทพ 

06.10 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1.        ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยืนยันเมื่อไดร้ับเงนิมัดจําแลว้

เทา่นัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิ

ยืน่วซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิ
การจองทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ

เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบ
หมู่คณะและยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อน
การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจําตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่าน
และครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเก ิดอุบัตเิหตุวงเงินไม่เก ินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์ 
 ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 
 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิชน่  ค่าเครื่องดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  
คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าทีส่ญู
หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
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4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งชําระเงนิตรงกับศูนยย์ื่นวีซ่าในวันยื่น 

เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คา่ทปิพนักงานขบัรถ (18 สวติฟรังก)์  
7.  คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 สวติฟรังก)์ 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะ
ชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่าน
ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใช ้
เวลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณา
อนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลว้ตํา่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียม
หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสําหรับ
ตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 
การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีค่าใชจ้่าย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียก
เก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน
เป็นอย่างนอ้ย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรง
ตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว
ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 
ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนที ่บรษัิทฯกําหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อ
ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่
เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 
บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย
ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ 
เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ําระค่าทัวร์
หรอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่
วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณี
ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื
คา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่
ว่าเหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 
เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 
3. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข ึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทดัรัตและไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่
ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทําการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทบัวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน 

นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่า

จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอ

วซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถา่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึและไม่

มรีอ่งรอยชํารดุ *** 
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3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 

เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนด

ทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯระบุตําแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเร ิม่ทํางาน,วนัทีล่าพักรอ้น 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ําลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประทบัจากธนาคาร ทางสถานทตูจะไม่รับ 

Bank Statement ทีป่ร ิน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญชโีดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน 

แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไม่เกนิ 15 วันนับจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ที่

ออกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อัพเดทไม่เกนิ 15 วันนับจากวนัยืน่วซีา่ (ของผูท้ี่

ออกคา่ใชจ้่าย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้่ายเป็น

ภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ บัญชอีอม

ทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อัพเดทไม่เกนิ 15 วัน

นับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) และตอ้งแนบ

หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืสาํเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้่าย

เป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตวั และจะตอ้งมี

แสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตวัครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank Statement ทีอ่อกจาก

ธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สาํเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดา

มาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ 

เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซี่า *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
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3. ชือ่ตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หย่า                แยกกนัอยู่                       หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยู่ปัจจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบัน

ศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ ......................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ชาํระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)                อืน่ๆ (โปรดระบุ)     

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 


