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 เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle)ตน้ต ารบัปราสาทของดสินยี ์

 น าทา่นลอ่งเรอืชมทศันยีภาพของป่าด า (Black Forest) 

 ชมหมูบ่า้นแสนสวยแควน้อลัซาส กอลมาร ์(Colmar )รคิเวยีร ์(Riquewhir)อองกเิชม

(Eguisheim)  

 เทีย่วกรงุเบริน์ (Bern) เมอืงหลวงทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก  

 เทีย่วเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ใหญส่ดุในยโุรป  

 ตามรอยทีป่ระทบัของสมเด็จยา่ ณ เมอืงโลซานน ์(Lausanne)  

 เร ิม่เพยีง 59,900.- 

 

 

Nice and Cozy   
สวติเซอรแ์ลนด ์– เยอรมน ี– ฝร ัง่เศส 

9 วนั 6 คนื     
โดยสายการบนิการต์า้  (QR)    
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 ถา่ยรปูกบั น า้พเุจทโด ณ กรงุเจนวีา 

 

*** พเิศษ ข ึน้ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในยโุรป ยอดเขามองบลงัค*์** 

*** บฟุเฟ่ทเ์บยีรท์ ีป่่าด า เยอรมน ี*** 

        ก าหนดการเดนิทาง             
 
วนัที ่   12-20 เม.ย. 61 66,900.- 

วนัที ่   19-27 เม.ย., 26 เม.ย.-4 พ.ค. 61 62,900.- 

วนัที ่   3-11, 10-18 พ.ค., 24 พ.ค.-1 ม.ิย., 31 พ.ค.-8 ม.ิย 61    59,900.- 

                                                               
 

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 โดฮา– ซรูคิ – วาดซุ – ฟสุเซน่ ✈ O O EURO PARK 

3 
ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ททิเิซ ่– ลอ่งเรอืชมป่าด า – 

ไฟรบ์รูก์ 
O O O STADT FREIBURG 

4 ไฟรบ์รูก์ – อองกเีชม – กอลมาร ์– รคีเวยีร ์– มลุลซุ O O O 
HOLIDAY INN 
MULHOUSE 

5 มลุลซุ –น ้าตกไรน ์– ซกุ – ลเูซริน์ O O O IBIS STYLES LUZERN 

6 ลเูซริน์ – เบริน์ –โลซานน ์–มองเทรอซ-์ เซอรแ์มต O O O DERBY HOTEL 

7 เซอรแ์มต – อสิระตามอธัยาศัยทีเ่มอืงเซอรแ์มต – ชารโ์มนคิซ ์ O X O 
BEST WESTERN 
CHAMONIX 

8 ยอดเขา ไอกยุ ดมูดิ ี– ยอดเขามองบลังค ์– เจนวีา – สนามบนิ O X ✈  

9 โดฮา– กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ  

17.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิการต์า้ โดยมเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

20.35 น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดยสายการบนิการต์า้ เทีย่วบนิที ่QR981  

23.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  
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วนัทีส่องของการเดนิทาง           โดฮา– ซูรคิ – วาดซุ – ฟสุเซน่ 

01.50 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเทีย่วบนิ QR093  

07.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะ 

เปลีย่นเป็น 5 ชัว่โมงในวันที ่25 มนีาคม 2561) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร จากนัน้น าทา่นเดนิทางเทีย่วเมอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมันหลยุส ์ใชเ้ป็นส านักแมช่ทีีม่กีลุม่หญงิ

สาวชนชัน้สูงจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู่ น าท่านสู่จตัุรสัปารา

เดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มมีาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 

ปัจจุบันเป็นชมุทางรถรางทีส่ าคัญของเมอืงและยังเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่น

ธรุกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ จากนัน้น าท่านออกเดนิทาง

สูเ่มอืงวาดซุ (Vaduz) เมอืงหลวงของประเทศ ลกิเตน สไตน์ (Liechtenstein) 

เป็นประเทศเล็กๆ มพีืน้ทีเ่พยีง 160 ตารางกโิลเมตรเท่านัน้ ประชากรทัง้ประเทศ

เพยีงแค่เกอืบ 4 หมืน่คน ตัง้อยูใ่นทวปียโุรปกลางเต็มไปดว้ยภเูขาสงู มพีรมแดน

ดา้นตะวันออกตดิกบัออสเตรยีและดา้นตะวันตกตดิกบัสวติเซอรแ์ลนด ์

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 109 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.5 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

 น าทา่นชมเมอืงวาดซุ (Vaduz) เป็นเมอืงหลวงของประเทศและเป็นทีต่ัง้ของ

รัฐสภาแห่งชาต ิเมืองตัง้อยู่รมิแม่น ้าไรน์ ที่มปีระชากรราว 5,100 คน  จากนั้น

เดนิทางสูเ่มอืงฟุสเซน่ (Fussen) เป็นเมอืงเกา่มาตัง้แตค่รัง้จักรวรรดโิรมัน เป็น

ทีต่ัง้ปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ทีม่คีวาม

งดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมคีวาม

รุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้ และ

ซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ 

 
 
ระยะทาง 158 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม EURO PARK หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ลอ่งเรอืชมป่าด า 

                                                  – ไฟรบ์รูก์ 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีส่วยงาม

บรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี เพือ่น าทา่นเดนิทางขึน้

ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein 

Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์ซึง่ปราสาท

นอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็น

ปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที ่2 หรอื เจา้ชาย  หงสข์าว  ชมความวจิติรพสิดารของ

หอ้งตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์

ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมืองททิเิซ่ เมืองรมิทะเลสาปที่ตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black 

Forest )น าทา่นลอ่งเรอืชมความงามของทศันยีภาพทะเลสาบทีม่ฉีากหลงั

เป็นป่าสนอยูบ่นภเูขา ทีเ่รยีกวา่ แบล็กฟอเรสต ์สถานทีอ่นัเป็นตน้ก าเนดินาฬกิา

กุ๊กกู ใหท้่านไดม้โีอกาสชมิเคก้แบล็กฟอเรสอันขึน้ชือ่   ณ เมอืงตน้ต ารับตาม

อัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา้ที่ระลึกสู่เมืองไฟร์บูร ์ก 

(Freiburg) เป็นเมอืงในรัฐบาเดนิ-เวอรท์เทมแบรก์  เป็นเมอืงทางตะวันตกเฉียง

ใตข้องประเทศ ระหวา่งแมน่ ้าไดรซมั ทีเ่ชงิเขาดา้นตะวนัตกสดุของแบล็กฟอเรสต ์

มมีหาวหิารยุคกลาง และมมีหาวทิยาลัยไฟรบวรค์ที่เก่าแก่และมชีือ่เสยีง เมอืง

ตัง้อยู่ใจกลางของศูนย์กลางการท าไวน์ เป็นเมืองที่มีแดดและอบอุ่นที่สุดใน

เยอรมน ี

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ (บฟุเฟ่ตเ์บยีร)์  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม STADT FREIBURG  หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  ไฟรบ์รูก์ –อองกเีชม – กอลมาร ์– รคีเวยีร ์– มลุลซุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นออกเดินทางขา้มพรหมแดนฝร่ังเศส สู่เมืองรคิวรี  ์(Riquewihr) เมืองใน

เสน้ทางสายไวน์แห่งแควน้อัลซาคทีม่ชี ือ่เสยีงในฝร่ังเศส น่ังรถผ่านชมบรเิวณไร่

ระยะทาง 31 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง
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องุ่นทีป่ลูกกันตามแนวไหล่เขาทีล่ดหลั่นไปมา กอ่นน าท่านเขา้ไปเดนิเล่นในตัว

เมอืงเกา่ทีม่ขีนาดเล็กกะทัดรัด แต่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งสวยงาม บรรยากาศ

ภายในหมู่บา้นจะคลา้ยกับเดินเขา้ไปเหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย 

เนื่องจากบา้นเกอืบทุกหลังจะตกแต่ง และประดับประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรอื

ของชิ้นเล็กชิ้นนอ้ยที่น่ารักๆเต็มไปหมด เดินทางต่อสู่หมู่บ ้านอองกีเชม 

(Eguisheim) ประเทศฝร่ังเศส หมู่บา้นที่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “อกีหนึ่ง

หมู่บา้นที่สวยที่สุดของฝร่ังเศส” อกีทัง้ยังเป็นหมู่บา้นที่ไดรั้บความนิยมในหมู่

นักท่องเทีย่วแห่งหนึง่ของแควน้อัลซาสอกีดว้ย ท่านจะไดช้มชมความงดงามไป

ตามถนนกอ้นกรวดอันคดเคี้ยวของหมู่บา้น ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่า

อาคาร บา้นเรือนที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไวเ้ป็นอย่างดี  ชมความ

เก่าแก่ของอาคารไมโ้บราณที่แต่งแตม้ดว้ยสสีันสสีดใส  ชมลานน ้าพุที่สรา้งใน

แบบเรเนสซอง   

ประมาณ 43 นาท ี

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย  จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นเมือง

หลวงของไวน์แห่งแควน้อาลซัส (Capitale des Vins d'Alsace) เป็นเมอืงที่

มชี ือ่เสยีงในการอนุรักษ์เมอืงใหค้งบรรยากาศของเมอืงโบราณ โดยเฉพาะในตัว

เมอืงเกา่ทีเ่รยีงรายไปดว้ยเรอืนไมเ้กา่แก ่รา้นคา้สวยงาม โบสถ ์พพิธิภณัฑ ์ครสิต์

ศาสนสถาน และรา้นคา้และที่อยู่ อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมอืงในยุคกลางได ้

อย่างดีสุดแห่งหนึ่งในประเทศ  เมืองนี้มีคลองตัดไปมา จนไดรั้บสมญานาม

ว่า “Little Venice”  น าท่านถ่ายรูปกับ  มหาวิหารเซ็นต์มาร์ต ิน  โบสถ์

คาทอลกิเกา่แกข่นาดใหญท่ีส่รา้งขึน้จากหนิสชีมพทูัง้หลัง สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 

1234-1365 ถอืเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ทีส่ดุของเมอืงกอลมาร ์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรม

สไตล์โกธคิที่สวยงามโอ่อ่า ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางต่อไปยังเมือง

มลุลซู (MULHOUSE) เมอืงทีต่ดิพรหมแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์ละเยอรมนี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN MULHOUSE หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง          มลุลซุ –น า้ตกไรน ์– ซุก – ลเูซริน์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) ชมน า้ตกไรน ์

(RhineFall) น ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในยโุรปสวยงามและตืน่ตาตืน่ใจ เกดิจาก แมน่ ้า

ไรน์ทัง้สายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จงึเป็นน ้าาตกขนาดใหญ่ที่สุดใน

ยโุรป  อสิระใหท้า่นไดช้ืน่ชมความงามของน ้าตกและถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 
ระยะทาง110 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 
 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne)เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา ระหวา่งทางผา่นเมอืง

ซุก (ZUG) เมอืงรมิทะเลสาบ ทีม่ปีระวัตศิาสตร ์ในเขตเมอืงเกา่โดยตกึรามบา้น

ช่องนั้นจะปลูกเรียงรายบนถนนแคบๆ ผนังตกึมภีาพวาดสัสันสดใสคลา้ยๆกับ

เมืองลูเซริ์น ที่ยังคงเอกลักษณ์ของเมอืงไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี โดยนอกจากความ

สวยงามของทัศนยีภาพแลว้เมอืงนี้ยังมอีัตราการเก็บภาษีที่ค่อนขา้งต ่าจงึถอืเป็น

ทีต่ากอากาศทีน่ยิมของเหลา่เศรษฐยีโุรปกัน เมือ่ถงึเมอืงลูเซริน์พาท่านชมสงิโต

หนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อ

เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัติ

ในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มี

ความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River)  อันงดงามซึง่

เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

ยุโรป สรา้งขึ้นเมื่อ ปี  ค .ศ .1333 โดยใตห้ลั งคาคลุมสะพานมีภาพวาด

ประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้

สนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ระยะทาง130 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    ลเูซริน์ – เบริน์ –โลซานน ์–มองเทรอซ-์ แทซ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร ์น (Bern) ซึ่งได้รบัการยกย่องจากองค์การ

ยูเนสโกให้เป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริ์นยังถูกจัด

อันดับอยู่ใน    1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีุณภาพชีวติทีด่ที ีสุ่ดของโลกในปี 

ระยะทาง112 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.5 ชม. 
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ค.ศ.2010 น าท่านชมบอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของ

กรุงเบริน์ น าท่าน  ชมมารก์าสเซ ย่านเมอืงเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้

และบูตคิ เป็นย่านที่ปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเที่ยวชมอาคารเก่า อาย ุ

200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุของ

เมืองนี้ ถนนกรมักาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าใน

อาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรมั อายุ 800 ปี ที่ม ี“โชว์” ใหดู้

ทุกๆชั่วโมงในการตบีอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster 

สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ถูกสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1421 ประตจูะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตัดสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้   

 
 
 
 
 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนอืของทะเลสาบ

เจนีวา เมอืงโลซานน์นับไดว้า่เป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมอืงหนึง่

ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมัยที่

ชาวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มคีวาม

สวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์ีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดูด

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มี

ความส าคัญส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จย่า 

จากนัน้น าท่านชม สวนสาธารณะทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็น

สถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่

รัฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ท่านเดนิทางโดยรถโคช้

ปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)  เมืองตากอากาศที่ตั ้งอยู่ร ิม

ทะเลสาบเจนวีา ไดช้ือ่วา่รเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน ์บา้นเรอืน 

รมิทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง (ดา้นนอก) (Chillon 

castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนี

วา  ตัง้แตย่คุโรมนัเรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่ควบคุม

การเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต ้

หรอืจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนือ่งจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่ม่

ตอ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนด่านเก็บภาษีซึง่

เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู่เมอืงเซอรแ์มต 

(Zermatt) 

ระยะทา 88 ก.ม.ใช ้

เวลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง138 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม DERBY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง            แทซ – อสิระตามอธัยาศยัทีเ่มอืงเซอรแ์มต – ชารโ์มนคิซ ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน ัน้น าทา่นสูเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนยิมที่

ไดรั้บความนยิมสงู เนือ่งจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะ 

ยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมฉีาก

หลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ไดช้ือ่ว่าเป็น
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ยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ ใหเ้วลาทา่นอสิระเลอืกเดนิทางตามอธัยาศัย 

โดยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอร์

ฮอรน์ (Klien Matterhorn) ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่ี

รปูทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ ชืน่ชมกบัทวิทัศนท์ีส่วยงาม ณ จดุสงูทีส่ดุ 

บรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชมถ า้น า้แข็งทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในสวสิ ถา่ยรปูกบัรปู 

แกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงาม หรอืเดนิทางไปทีส่ถานรีถไฟเซอรแ์มท เพือ่เดนิทาง

โดยรถไฟฟันเฟืองสูส่ถานรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) สู่

จดุชมววิทีท่า่นจะไดเ้ห็นทัศนยีภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ หรอื

ใหท้่านไดม้เีวลาอสิระเดนิเล่นเลือกซือ้สนิคา้ที่ระลกึในเมืองเซอร์แมท (ท่าน

สามารถส ารองทีน่ ัง่รถไฟหรอืกระเชา้ไฟฟ้ากบัทางบรษิทักอ่นได ้โดยการ

ขึน้เขาดว้ยรถไฟหรอืกระเชา้จะมคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 70-100 CHF ราคา

จะเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัฤดกูาล ) 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชารโ์มนคิซ ์(Chamonix Valley) เมอืงเล็กๆทีส่วยงาม

ในภูมภิาค Rhône-Alpes โดยเมืองชาร์โมนิกซ์ เป็นหนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทที่

เก่าแก่ที่สุดในโลกและถูกขนานนามว่า ประตูสู่หลังคายุโรป และเป็นที่ตัง้ของ

ยอดเขามองบลังค์ (Mont Blanc) ที่อยู่ในแนวเทือกเขาแอลป์ (Alps) โดย

เทอืกเขานี้ครอบคลมุพืน้ที ่6 ประเทศในยโุรปทัง้ ฝร่ังเศส อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์

เยอรมนี ออสเตรยี สโลวเีนียและลกิเตนสไตน์ จุดทีสู่งทีสุ่ดของแนวเทอืกเขานี้

คือ มองบลังค์ (Mont Blanc) ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างประเทศฝร่ังเศส (ทศิตะวันออก

เฉียงใต)้ กบัประเทศอติาล ี(ทศิตะวันตกเฉียงเหนอื) 

ระยะทาง240 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.5 ชม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN CHAMONIX HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง            ยอดเขา ไอกยุ ดมูดิ ี– ยอดเขามองบลงัค ์– เจนวีา – สนามบนิ 

 น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูส่ถาน ีไอกยุ ด ูมดิ ิ(Aiguille du Midi)ดว้ยความ

สูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเชา้ที่สูงที่สุดในโลกจากสถานีนี้ท่านสามารถ

มองเห็นเทอืกเขาแอลป์ 3 ประเทศ คอื ฝร่ังเศส สวติเซอรแ์ลนด ์และ อติาล ีชม

ยอดเขามองบลงัค ์(Mont Blanc) เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในยุโรป ทีม่คีวาม

สูง 4,807 เมตร บนยอดเขานี้จะมหีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี และมเีวลาใหท้่านให ้
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ท่านไดต้ืน่เตน้หวาดเสยีวกับการยนืบนกระจกใสยืน่ออกไปจากหนา้ผาทีสู่งกว่า 

1,000 เมตร (A STEP INTO THE VOID) ค าว่ามองบลังค์ (Mont Blanc) ใน

ภาษาฝร่ังเศสมคีวามหมายว่า ภูเขาสขีาวเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิี่

ส าคัญของภูมิภาค Rhône-Alpes ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านลงจากเขาเพื่อ

เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงเจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 
 
 
ระยะทาง82 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.5 ชม. 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  

 น าชมเมอืงที่เป็นศูนยก์ลางการประชมุนานาชาต ิเมอืงที่ตัง้องค์การสากลระดับ

โลก อาท ิองค์การการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบั 

น า้พุเจทโด ทีฉ่ีดสายน ้าพุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวันอากาศ

ด)ี และถา่ยรปูกบันาฬกิาดอกไม ้สญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงเจนวีา 

 

13.30 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

 

17.05 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR100  

 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง            โดฮา – กรงุเทพ 

00.10 น. ถงึสนามบนิโดฮารอเปลีย่นเครือ่ง  

01.55 น. เดนิทางออกจากสนามบนิโดฮาสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ QR980  

12.55 น. ถงึกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 
โปรแกรม : Nice and Cozy  สวติเซอรแ์ลนด ์– เยอรมน ี– ฝร ัง่เศส  

9 วนั 6 คนื   โดยสายการบนิการต์า้  (QR) 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           12-20 เม.ย.61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 66,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 66,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,000.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 66,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
66,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  21,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:           19-27 เม.ย., 26 เม.ย.-4 พ.ค. 61  

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           3-11, 10-18 พ.ค., 24พ.ค.-1 ม.ิย., 31 พ.ค.-8 ม.ิย 61   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 62,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 62,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,000.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 62,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
62,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  17,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,000.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  17,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (21 สวสิฟรงัก)์ 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 สวสิฟรงัก ์ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 สวสิฟรงัก)์ 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก

ประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั้นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง    

Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื 

อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตา

หรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน,  

วนัลา 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืน

ทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 
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เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

                                                                    

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
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(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่......................ถงึวนัที.่......................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่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   

   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 

 


