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WONDERFUL EUROPE 
SWITZERLAND: LUZERN EXPRESS 

7 วนั 4 คนื 
 
 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

59,900.- 
ก ำหนดกำรเดนิทำง : เดอืนสิงหำคม – กนัยำยน 2561 

• บินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวครบเมืองสวย เมืองดังของสวิส ย้อนร ำลึก สัมผัสถิ่นที่ประทับเมื่อทรง
พระเยำว์ ณ เมืองโลซำนน์ เมืองแห่งควำมทรงจ ำอนัสง่ำงำมของชำวไทย 

• เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองตำกอำกำศที่มีช่ือเสียงที่สุดของสวสิ ชมอนุสำวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นที่สะพำนไม้ชำเปล  

• ปรำสำทชิลยอง ปรำสำทยุคกลำงที่มีควำมเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี ริมทะเลสำบเจนีวำที่สวยงำมรำวภำพวำด  

• น่ังรถไฟเลียบหุบเขำสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองจักรยำนเซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท พร้อมพิชิตยอดเขำสูง 
แมทเทอร์ฮอร์น ควำมสง่ำงำมแห่งเทือกเขำแอลป์ 

• น่ังรถไฟด่วน Interlaken – Luzern Express Train พร้อมชมทัศนียภำพผ่ำนกระจกรถไฟบำนกว้ำงขนำดใหญ่ 
รถไฟจะวิง่ผ่ำนทะเลสำบที่มีน ้ำใสรำวกบัคริสตัล 

• เปิดประสบกำรณ์น่ังกระเช้ำขึน้สู่ยอดเขำกลำเซียร์ 3000 ท้ำพิสูจน์ Peak Walk สะพำนแขวนที่มีควำมยำว 107 
เมตรฯ  

• ลิม้รสเมนู สวสิฟองดูว์ ณ เมืองต้นต ำหรับ แห่งเมืองกรูแยร์ ต้นก ำเนิดของเนยแข็งกรูแยร์ 
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วนัแรก  ท่ำอำกำยำนสุวรรณภูม ิ

22.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 3 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ – สนำมบินซูริค – ชำฟฟ์เฮำเซิน – น ำ้ตกไรน์ – เบิร์น – ชมเมอืง  

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สวสิเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 970  
07.50 น. เดินทางถึง สนำมบินซูริค (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวนัท่ี 28 ตุลาคม 

2561) หลังผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้ นน าท่านเดินทางเข้าสู่  เมืองชำฟฟ์ เฮำเซิน 
(Schaffhausen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ชม น ้ำตกไรน์ (RhineFall) น ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปสวยงาม
และต่ืนตาต่ืนใจ เกิดจาก แม่น ้ าไรน์ทั้งสายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จึงเป็นน ้ าาตกขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป  
อิสระใหท่้านไดช่ื้นชมความงามของน ้าตกและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี   
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น

เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของ
โลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชม บ่อหมีสีน ้ำตำล (Bear Park) สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่านชม มำร์กำส
เซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปด้วยร้านดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชม
อาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ 
ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี 
“โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ Munster ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ถกูสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินคร้ังสุดทา้ย
ของพระเจา้  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง  
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN WEST SIDE หรือเทียบเท่ำ  

วนัที่สำม เบิร์น – เจนีวำ – โลซำนน์ – เซอร์แมท 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวำ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) น าชมเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ 

เมืองท่ีตั้งองคก์ารสากลระดบัโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบั น ้าพุเจทโด 
ท่ีฉีดสายน ้าพุ่งสูงข้ึนไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นำฬิกำดอกไม้ สัญลกัษณ์ท่ี
ส าคญัของเมืองเจนีวา ท่านเดินทางสู่ เมืองโลซำนน์ (Lausanne) ซ่ึงตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา นบัไดว้่า
เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกให้มาพกัผ่อนตาก
อากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยา่ 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
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บ่ำย น าท่านชม สวนสำธำรณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปำก ปิดตำ อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรง
พระเยาว ์และถ่ายรูปกบั ศำลำไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ น าท่านเดินทางสู่
สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมือง
แห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมท่ีไดรั้บความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะใน
เมืองไม่ใช้น ้ ามันเช้ือเพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านั้น และยงัมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 
(Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและเลือกซ้ือ
สินคา้ตามอธัยาศยั โดยมีหวัหนา้ทวัร์ใหข้อ้มูล หรือ ค าแนะน า ค่าใชจ่้ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตวัท่านเอง 
เช่น นัง่รถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีท่านจะได้
เห็นทศันียภาพท่ีสวยงามของ ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น ท่ีสวยงาม น าท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบท่ีอยู่สูงจาก
ระดบัน ้าทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบน้ีเป็นเงาสะทอ้นภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อนั
สุดสวยงามยิ่งนกั (โดยปกติน ้าในทะเลสาบ จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัปริมาณน ้าฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาท่ี
เดินทางไปชมอยูใ่นช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถา้ช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแขง็)  

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย  
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม DERBY หรือเทียบเท่ำ 
 *** ในกรณีท่ีไม่ไดพ้กัในเมืองเซอร์แมท ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิน าพาท่านไปเดินเล่นท่ีเมืองเซอร์แมทและยา้ยไป

พกัท่ีเมืองขา้งเคียงแทน*** 
วนัที่ส่ี  แทช – กลำเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – กรูแยร์ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุผูโ้ดยสารไดถึ้ง 

125 คน น าท่าน ขึ้นกระเช้ำยักษ์ ขึ้นสู่เขำกลำเซียร์ 3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินขา้ม "The Peak Walk by 
Tissot" สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาท่ีระดบัความสูง 3,000 เมตร ท่านจะไดช้มทศันียภาพท่ี
สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสุดสายตา   

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ อำหำรพืน้เมอืง  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อว่าริเวียร่าของสวิส 

ชมความสวยงามของทิวทศัน ์บา้นเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกบั ปรำสำทชิลยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) 
ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างข้ึนบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแต่ยุคโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์
SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนกัเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจรผา่นไปมาจากเหนือสู่
ใตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสูง
ชนั ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัร้อยปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
เมอืงเวเว่ย์ (Vevey) ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังดา้นเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” 
(Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนท่ีเหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล น าท่านเดินทางสู่เมืองท่ีมีช่ือเสียง
เร่ืองชีสสวิสฯ เมืองกรูแยร์ (Gruyeres) ตน้ก าเนิดของเนยแข็งกรูแยร์ Gruyere cheese ท่ีผูค้นรู้จกักนัเป็นอย่างดี ท่ี
สามารถส่งออกชีสกรูแยร์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก กรูแยร์ยงัเป็นเมืองยุคกลางขนาดย่อมเยาท่ีมีทิวทศัน์อนัทรง
เสน่ห์ และมีกล่ินชีสโชยในอากาศตลอดเวลาท่ีเราเดินไปตามถนนหินกรวดกลางเมืองอีกดว้ย  



 

จาก 11 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (ฟองดูร์ชีส)  
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม NH FRIBOURG หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ  กรูแยร์ – อนิเทอร์ลำเกน – รถไฟด่วน Interlaken – Luzern Express Train – ลูเซิร์น – ซูก 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลำเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ

ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนดใ์นเมืองเลก็ๆ 
จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น 
Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้   

เที่ยง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์ท่ีถูกหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา น าท่าน น่ังรถไฟด่วน Interlaken – Luzern Express Train โดยท่านจะไดช้ม
ทศันียภาพผา่นกระจกรถไฟบานกวา้งขนาดใหญ่ รถไฟจะว่ิงผา่นทะเลสาบท่ีมีน ้าใสราวกบัคริสตลั ซ่ึงท่ีมีมากกวา่ 5 
ทะเลสาบ ไดเ้ห็นน ้าตกท่ีไหลลงจากเทือกเขาแอลป์ ผ่านช่องเขาอนัสวยงาม มองเห็นทิวทศัน์บนยอดเขาท่ีมีหิมะปก
คลุม โดยตลอดระยะเวลา 1 ชัว่โมง 50 นาที เป็นประสบการณ์ท่ีสุดประทบัใจ จนรถไฟว่ิงเขา้ถึงสถานีรถไฟใจกลาง
เมืองลเูซิร์น น าท่านชม สิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์
ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชม สะพำนไม้ชำ
เปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ ารอยส์ (Reuss River) อนังดงามซ่ึงเป็นเหมือน
สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคา
คลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นเดินทางเขา้สู่ เมืองซุก (Zug) เมืองท่ี
สวยงามราวกบัเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้
เมืองน้ียงัมีอตัราการเก็บภาษีท่ีค่อนขา้งต ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลก ท่าน
อาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู ่2 ขา้งทางท่ีเมืองซุกจนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี   
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม ARCADE ZUG หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่หก         ซูก – ซูริค – สนำมบิน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซูริค เพ่ือท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) 

ภายในสนามบิน  
13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971  
วนัที่เจด็         เดนิทำงถึงกรุงเทพฯ 

05.30 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยความสวสัดิภาพ    
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ข้อควรทรำบ :  
❖ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวสัิยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุม

ได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำช้ำหรือยกเลกิของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออก
หรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำ
เงนิ) เดนิทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดนิทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
❖ กรณีที่คณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 

14 วนัก่อนกำรเดนิทำง  
❖ เมือ่ท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว 
❖ ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ , ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก  เช่น กรณีที่เมืองน้ันมีกำรจัดงำน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพกัเมอืงที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม 
 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็ (อำยุไม่เกนิ 
12 ปี) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ 

16-22 ส.ค. 2561 59,900.- 59,900.- 5,500.- 

13-19 ก.ย. 2561 59,900.- 59,900.- 5,500.- 
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 
อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมือง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองใน

ระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

- ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบัทาง
บริษทัได ้**  
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- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
- **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
- [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตวัท่ำนเอง 
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ ยื่นวีซ่ำต้องช ำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่ำในวันยื่น เป็นจ ำนวนเงิน

โดยประมำณ 3,500 บำท) 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ (โดยมำตรฐำน 13 สวติฟรังก์ ต่อท่ำนตลอดทั้งทริป) 
 ค่ำทิปมคัคุเทศก์จำกเมอืงไทย (โดยมำตรฐำน 3 สวติฟรังก์ ต่อคน ต่อวนั : 7 x 3 = 21 สวติฟรังก์) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
❖ ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
❖ ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วนันบัจากวนั

จอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
❖ เม่ือไดรั้บการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
❖ หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

คร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
❖ การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
❖ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

❖ เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่า 
หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ จ าเป็นทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

❖ ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

❖  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

❖ นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็น
ผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกั
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
❖ แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
❖ แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี

บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้ง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

❖ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้ งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเกบ็  

❖ กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

❖ กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด    
❖ กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
❖ เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) 

ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมในรัสเซียไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน ผูเ้ดินทาง 
จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

❖ โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
❖ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซ่ีำในอดีต 
เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยู่เร่ือย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
น ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย)  
 
***ในกรณีที่ถือพำสปอร์ต สัญชำติไทย แต่พ ำนักอยู่ต่ำงประเทศ, ท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษำศึกษำอยู่
ต่ำงประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของทำงบริษัทให้ทรำบทันที เพรำะกำรยื่นขอวีซ่ำจะมีเงื่อนไข และ ข้อก ำหนดของทำง
สถำนทูตต้องกำรเพิ่มเติม และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยื่นขอวซ่ีำในประเทศไทยได้ ข้อก ำหนดนีร้วมไปถึงผู้ เดินทำงที่ถือ
พำสปอร์ตต่ำงชำตด้ิวย*** 
 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 
เดือน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นค้ิว หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่
เลอะหมึก ) 
 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   
- เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 
- กจิกำรไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 
- เป็นพนักงำน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ



 

จาก 11 

 

สถานทูตท่ียื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ
สถานทูตท่ียื่น) 

 
4. หลกัฐำนกำรเงนิ  
- กรณีผู้ เดินทำงออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช ้Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทั่วไป ยอ้นหลงั 6 เดือน ท่ีออกจาก

ทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วนั แลว้ ค่อยขอ Statement เพ่ือให้
อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่า 

- กรณีผู้เดนิทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน(ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้าย)  
- **Bank Statement จะตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขท่ีบญัชีครบทุกตวั และจะตอ้งมีแสดงทั้งหมดใน

ทุก ๆ หนา้ 
- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตวัคร่ึงกระดาษ A4 ไม่สามารถใชย้ื่นได ้รบกวน

แจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเดม็ 
 

**สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัญชีตดิลบ บัญชีฝำกประจ ำ บัญชีกระแสรำยวนั 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนัธบัตร ตรำสำรหนี ้กองทุน และสลำกออมสิน** 

 
5. เอกสำรส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มีการเปล่ียน) 

 
6. กรณีเดก็อำยุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดนิทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  
- หำกเดก็เดนิทำงไปกบับิดำ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 
- หำกเดก็เดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 
-  หำกเดก็ไม่ได้เดินทำงพร้อมกบับิดำและมำรดำ ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ

กบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและ
มารดา 

- กรณีเดก็ที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจปกครอง



 

จาก 11 

 

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
*** กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า 
  

                                                                           

เอกสำรยืน่วซ่ีำอำจมีกำรปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิม่เตมิ 
แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีำเชงเกนประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงทุกข้อ เน่ืองจำกจะมีผลต่อกำรพจิำรณำวซ่ีำของท่ำน) 
 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สญัชาติปัจจุบนั ................................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                          แต่งงาน (จดทะเบียน)                    แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หยา่                     แยกกนัอยู ่                              หมา้ย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีท่ีผูส้มคัรขอวีซ่าเป็นเดก็ อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ใหใ้ส่ช่ือ และท่ีอยู ่ผูป้กครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 
 
11. ท่ีอยูปั่จจุบนัของผู้ขอวซ่ีำ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศพัทมื์อถือท่ีติดต่อได.้................................................................. 
12. อาชีพปัจจุบนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยวา่คา้ขายอะไร เช่น ขายเส้ือผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษทัหรือร้านคา้ และท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 
14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

            ไม่เคย                                       เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..........................ถึงวนัท่ี............................ 

15. เคยถกูพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

                       ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกค้ำเคยมวีซ่ีำเชงเก้น รบกวนท่ำนถ่ำยส ำเนำหน้ำวซ่ีำเชงเก้นตวัล่ำสุดแนบมำด้วย** 

 

16.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 

                ตวัผูข้อวีซ่าเอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษทั/องคก์ร)  

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

ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให้ 

   ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้                  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดระหวา่งพ านกัมีผูอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิซ่ีำเป็นดุลพนิิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัไม่มส่ีวนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษทัเป็นเพยีงตัวกลำง
และคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดนิทำงเท่ำน้ัน 

 

 


