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THE MATTERHORN REFLECTION  
สวติเซอรแ์ลนด ์

7 วนั 4 คนื 

เดนิทาง มกราคม – พฤษภาคม 63  

ราคาแนะน าเพยีง 55,900.- 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรงุเทพฯ 

วันที ่2. กรงุเทพฯ – ซรูคิ – เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์

วันที ่3 โลซานน ์– กลาเซยีร ์3000 – แทซ – เซอรแ์มท  

วันที ่4. เซอรแ์มท – แทซ – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเคน 

วันที ่5. อนิเทอรล์าเคน – ยอดเขาจงุเฟรา – ลเูซริน์  

วันที ่6. ลเูซริน์ – ซกุ – สนามบนิซรูคิ 

วันที ่7.กรงุเทพ 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ   

21.30 น. 

 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย 

โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

วนัที ่2 กรงุเทพฯ –  ซูรคิ – เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์ 

00.35 น. ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 970  

** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม เป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 01.05 น.และ จะไปถงึซรูคิ

เวลา 07.50 น. *** 

06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ช ัว่โมงในวนัที ่

29 มนีาคม 2563) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  น าทา่นเดนิทางเทีย่วเมอืงซูรคิ (Zurich)  

เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมันหลุยส ์ใชเ้ป็นส านักแมช่ทีีม่กีลุ่มหญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมัน

อาศัยอยู ่น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเบริน์ (Bern) ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน

ปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บริน์ยงัถกูจัดอนัดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.

2010 น าท่านชมบอ่หมสีนี ้าตาล (Bear Park) สัตวท์ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ น าท่านชมมารก์าสเซ ยา่น

เมอืงเกา่ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ จงึเหมาะกับการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อาย ุ200-300 ปี น า

ทา่นลัดเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุของเมอืงนี ้ถนนกรัมกาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาด

และรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรัม อาย ุ800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงใน

การตบีอกเวลาแตล่ะครัง้  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

         บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา (Geneva) น าชมเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางการประชมุนานาชาต ิเมอืงทีต่ัง้องคก์าร

สากลระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถา่ยรปูกบั น ้าพเุจทโด ทีฉ่ีดสายน ้า

พุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี และถ่ายรูปกับ นาฬกิาดอกไม ้สัญลักษณ์ทีส่ าคัญ

ของเมอืงเจนวีาจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DE LA PAIX หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 โลซานน ์– กลาเซยีร ์3000 – แทซ – เซอรแ์มท  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วเมอืงโลซานน ์(Lausanne)  ซึง่นับไดว้า่เป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมอืงหนึง่ของ

สวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่4 ในสมยัทีช่าวโรมนัมาตัง้หลักแหลง่อยูบ่รเิวณรมิ

ฝ่ังทะเลสาบทีน่ี่ เมอืงโลซานน์มคีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศน์ทีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ 

จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผอ่นตากอากาศทีน่ี ่เมอืงนีย้งัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญส าหรับชาวไทย
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เนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จยา่ น าท่านชม สวนสาธารณะทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก 

ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์และถา่ยรปูกบั ศาลาไทย ทีรั่ฐบาลไทยสง่ไปตัง้ใน

สวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์  เดนิทางสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมอืงทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน น าท่านขึน้กระเชา้ยักษ์ ขึน้สู่เขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 

3000) น าทา่นเดนิขา้ม " The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนทีม่คีวามยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาทีร่ะดับ

ความสูง 3,000 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสุด

สายตา  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเมอืงแทซ (Teasch) เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกรีี

สอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บความนยิมสงู เนื่องจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่

ใชน้ ้ ามันเชื้อเพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 

(Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ใหอ้สิระเดนิเลน่ในเมอืง  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

*** ในกรณีทีห่อ้งพักในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิน์ าพาท่านไปเดนิเล่นทีเ่มอืงเซอรแ์มทและ

ยา้ยไปพักทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

 

วนัที ่4 เซอรแ์มท – แทซ – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเคน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืงตากอากาศทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ
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เจนวีา ไดช้ือ่วา่รเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกับปราสาท

ชลิยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา 

ตัง้แต่ยุคโรมันเรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่ควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและ

ขบวนสนิคา้ทีจ่ะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รอืจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนื่องจากเป็น

เสน้ทางเดยีวทีไ่มต่อ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแหง่นีจ้งึเปรยีบเสมอืนดา่นเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาว

สวสิมานานนับรอ้ยปี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังดา้นเหนอืของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่

ว่าเป็น “ไขม่กุแห่งรเิวยีร่าสวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมาะแกก่ารท ากจิกรรมแทบทุก

ฤดกูาล แลว้น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทูน 

(Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อนัเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ และ มคีวามส าคัญประหนึง่

เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลันด ์มภีาพของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลัง 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ชสีฟองดวู)์ 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 อนิเทอรล์าเคน – ยอดเขาจงุเฟรา – ลเูซริน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิสูส่ถานีรถไฟอนิเทอรล์าเคนออกซ ์(Interlaken Ost) เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นสถานีทีเ่มอืง กรุน-กรนิเดอ

วาลด ์(Grund - Grindelwald) ขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001 องคก์ารยเูนสโก

ประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเที่ยว

ธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขาจุงเฟราที่มคีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่าง

เสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทา่นจะไดผ้า่นชมธารน ้าแข็งทีม่ขีนาดใหญจ่นถงึ สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) 

สถานรีถไฟทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ต ้

ธารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย พาท่านชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยุโรปทีร่ะดับความสูงถงึ 3,571 เมตร 

สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีส่ดุใน

เทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการ

ถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและที่ไมค่วรพลาดกับการสง่โปสการด์โดยที่

ท าการไปรษณียท์ี่สูงที่สุดในยุโรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศนท์ีส่วยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนนิ(Lauterbrunnen) จากนัน้เดนิทางสู่

เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิ
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ราคาแนะน าเพยีง 

THE MATTERHORN REFLECTION 

สวติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื  โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ 

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 

ธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี 

ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ ้ารอยส ์

(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

ยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLES LUZERN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ลเูซริน์ – ซุก – สนามบนิซูรคิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกับเทพนยิายตัง้อยูท่างภาคกลางตอนบนของ

ประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้ เมอืงนี้ยังมอีัตราการเก็บภาษีทีค่่อนขา้งต ่าจงึถอืเป็นที่

ตากอากาศทีน่ยิมของเหล่าเศรษฐ ีคนดังส าคัญระดับโลกมากมายมาเยอืน ท่านอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรยีง

รายอยู ่2 ขา้งทาง จนเป็นเรือ่งธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมอืงชมหอนาฬกิาเมอืงซกุ (Clock Tower) แลนด์

มารก์ทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึง่เป็นสนี ้าเงนิ

ขาวโดนเดน่ตัดกบัสหีลังคาสนี ้าตาลของบา้นเมอืงสวยงามอยา่งยิง่  

 น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ท าคนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลาชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) 

ภายในสนามบนิ 

13.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่TG 971  

** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางตัง้แต่ พฤษภาคมเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 13.30 น.และจะไปถงึกรุงเทพฯ 

เวลา 05.30 น. *** 

วนัที ่7 กรงุเทพฯ 

06.10 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ 
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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 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1.     ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5.  ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกับศูนยย์ืน่วีซา่ในวันยืน่ เป็นจ านวนเงนิ

โดยประมาณ 3,500 บาท) 

6.  คา่ทปิพนักงานขบัรถ (18 สวติฟรังก)์  

7.  คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 สวติฟรังก)์ 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวีซา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่

สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 11,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 21,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกันและ

บางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 
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2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ช ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน 

นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่า

จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอ

วซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

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

รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึและไม่

มรีอ่งรอยช ารดุ *** 

 

 



Page 10 of 15 

 

 

 

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,วันทีล่าพกัรอ้น 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประทับจากธนาคาร ทางสถานทตูจะไมรั่บ Bank 

Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัชโีดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ 

คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อก

จากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อพัเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ 

(Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ บญัชอีอม

ทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั

นับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) และตอ้งแนบ

หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ย

เป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตวั และจะตอ้งมี

แสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไมส่ามารถ

ใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank Statement ทีอ่อกจาก

ธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดา

มาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

 

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

เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
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4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนั

ศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ               อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ  

    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถาน้ตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานู้ต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 คา้บาทตอ่ลกู 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถาน้ตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและงสญูหายหรอืซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทา หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


