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THE MATTERHORN REFLECTION  

สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 

เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 63  

ราคาแนะนําเพียง 55,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วันที?  @. กรุงเทพฯ 

วันที?  D. กรุงเทพฯ –  ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ 

วันที?  8 โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – แทซ – เซอร์แมท  

วันที?  K. เซอร์แมท – แทซ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน  

วันที?  M. อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น  

วันที?  N. ลูเซิร์น – ซุก – สนามบินซูริค 

วันที?  O.กรุงเทพ 
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คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอย

ต้อนรับและอำนวยความสะดวก  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ –  ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์  
00.35 น. ออกเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970  

** สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 01.05 น.และ จะไปถึงซูริคเวลา 07.50 น. *** 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) หลัง

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  นำท่านเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich)  เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นำท่านถ่ายรูปกับ

โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาว

ชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมือง

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นำ

ท่านชมบ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่านชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้าน

ดอกไม้และบูติค จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นำท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุด

ของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี 

ที่มี “โชว”์ ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) นำชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ 

องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะ

วันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่ง

ตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก DE LA PAIX หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – แทซ – เซอร์แมท  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเที่ยวเมืองโลซานน  ์(Lausanne)  ซึ่งนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มี

ประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความ

สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ 

เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า นำท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูป

ปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้ง

ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์  เดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุ
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ผู้โดยสารได้ถึง 125 คน นำท่านขึ้นกระเช้ายกัษ์ ขึ้นสูเ่ขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) นำท่านเดินข้าม " The Peak Walk by 

Tissot" สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขา

แอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความ

นิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉาก

หลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ให้อิสระเดิน

เล่นในเมือง  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DERBY หรือเทียบเท่า 

*** ในกรณีที่ห้องพักในเมืองเซอร์แมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำพาท่านไปเดินเล่นที่เมืองเซอร์แมทและย้ายไปพักที่เมืองข้างเคียง

แทน*** 

 
 

วันที่ 4 เซอร์แมท – แทซ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของ

สวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) ปราสาท

โบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ 

เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมา

นานนับร้อยปี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
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บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสูเ่มืองเวเว่ย์ (Vevey) ตั้งอยู่ริมชายฝั่งด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวีย

ร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลา

เกน (Interlaken) เป ็นเมืองที่ต ั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อันเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สำคัญ และ มีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ มีภาพของยอดเขาจงุเฟราเป็นฉากหลัง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ชีสฟองดูว์) 

ท่ีพัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเด ินสู่สถานีรถไฟอินเทอร์ลาเกนออกซ์ (Interlaken Ost) เพ ื่อท ี่จะเปลี่ยนสถานีท ี่เม ือง กรุน-กรินเดอวาลด์ (Grund - 

Grindelwald) ขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดก

โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 

11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 

(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธาร

น้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 

บ่าย พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกล

ที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร 

โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและทีไ่ม่ควร

พลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิว

ทิวทัศน์ท ี่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนั้นเดินทางสู่เม ืองลูเซ ิร ์น 

(Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโต

หินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหาร

สวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน

แม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้น

เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ลูเซิร์น – ซกุ – สนามบินซูริค  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจาก

ความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญ

ระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย นำท่านชมเมืองชมหอ

นาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคา

ซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง  

 นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 
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ราคาแนะนํา 

THE MATTERHORN REFLECTION 

สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 	โดยสายการบินไทย (TG) 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก g-h ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน Xg ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน Xg ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตัk ว 
ท่านละ 

พักเดีW ยวเพิW ม 
ท่านละ 

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 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีW ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงืWอนไขการให้บริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที? นั? งจะยืนยันเมื? อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านัZน 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที? เดินทาง ที? มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื? อทําการจองคิวยื? นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื? อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที? ต้องการออกตัd วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที?  ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครัZง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที?  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิj ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที?
เกิดขึZน 

5. การยื? นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัZนตอนการยื? นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัZงแบบหมู่คณะและยื? น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื? อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที?  

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั? งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที? ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั? วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื? องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัZงหมด 

13.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971  

** สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ พฤษภาคมเป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 13.30 น.และจะไปถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.30 น. *** 

วันที่ 7 กรุงเทพ 
06.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการนีoรวม 
1  ค่าตัd วเครื? องบิน ชัZนประหยัด (Economy Class) ที? ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื? อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที? ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที? ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที? ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที? ท่องเที? ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื? อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที? ) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื? อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซืoอประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืW องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิW มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีZยประกันเริ? มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีZยประกันเริ? มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที? มีอายุตัZงแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ? ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีoไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื? องดื? มที? สั? งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นํZาหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิZน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที? สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมนํZามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที? สายการบินมีการปรับขึZนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ? งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้เดินทางชําระหน้างาน โดยประมาณ 8,M99 - K,999 บาท) 
6.  ค่าทิปพนักงานขับรถ (18 สวิตฟรังก์)  
7.  ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก์) 
 

เงืWอนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนทีW เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีW เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีW เกิดขึoนจริง 

ข้อมูลเบืoองต้นในการเตรียมเอกสารยืW นวีซ่าและการยืW นวีซ่า 

@. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที? ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึZน 
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D. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื? นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื? อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ? งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที? ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

8. สําหรับผู้เดินทางที? ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื? องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที? ตน
พํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัZน 

K. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตํ? ากว่า N เดือน โดยนับวันเริ? มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํ? ากว่า N เดือน 
ผู้เดินทางต้องไปยื? นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื? องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ? งในการยื? นคําร้องขอวีซ่า และจํานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ? ากว่า 8 หน้า 

M. ท่านที? ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัZนๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิW มเติมเรืW องตัk วเครืW องบินและทีW นัW งบนเครืW องบิน 

@. ทางบริษัทได้สํารองที? นั? งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัd วเครื? องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิj การเรียกเก็บค่ามัดจําตัd วเครื? องบิน ซึ? งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ @,999 – M,999 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

D.  หากตัd วเครื? องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิj เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที? เกิดขึZนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 8- N เดือนเป็นอย่างน้อย 

8.  นั? งที?  Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที? จะนั? งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที? สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที? มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื? นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที? เครื? องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํZาหนักประมาณ D9 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที? มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ที? นั? ง Long leg ขึZนอยู่กับทางเจ้าหน้าที? เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที? เช็คอินเท่านัZน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
@. แจ้งยกเลิก KM วัน ขึZนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัZงหมด 
D. แจ้งยกเลิกภายใน 89-KK วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ @9,999 บาท  
8. แจ้งยกเลิกภายใน @N-D� วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ D9,999 บาท 
K. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า @M วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิj  เก็บค่าใช้จ่ายทัZงหมด 
M. บริษัทขอสงวนสิทธิj ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัZงหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที?  บริษัทฯกําหนดไว้ (89ท่านขึZนไป) เนื? องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื? นที?
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที? เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

N. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ? งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื? อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัZงนีZ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที? ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัd ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที?  สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

O. กรณียื? นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที? เกิดขึZนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื? นวีซ่า / ค่ามัดจําตัd วเครื? องบิน หรือ
ค่าตัd วเครื? องบิน (กรณีออกตัd วเครื? องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที? กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน  

�. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัd วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิj ในการไม่คืนค่าทัวร์ทัZงหมด 
�. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื? องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที?  ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิj ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัZงหมด 
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ข้อมูลเพิW มเติมเรืW องโรงแรมทีW พัก 
@. เนื? องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี? ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 8 ท่าน/8 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 8 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น @ เตียงใหญ่กับ @ เตียงพับเสริม 

D. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื? องปรับอากาศเนื? องจากอยู่ในแถบที? มีอุณหภูมิตํ? า 
8. กรณีที? มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึZนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิj ในการปรับเปลี? ยนหรือย้ายเมืองเพื? อให้เกิดความเหมาะสม 
K. โรงแรมในยุโรปที? มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที? เป็นห้องเดี? ยวอาจเป็นห้องที? มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบนํZา ซึ? งขึZนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัZนๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืSนประมาณ 15 วนัทาํการ หรอืมากกวา่น ัVน ข ึVนอยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 
ยืSนวซีา่แสดงตนทีSศนูยย์ ืSนวซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืSนวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืSนขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีSยนแปลงกฎและเอกสารการยืSนอยูเ่ร ืSอย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบั
วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืIนวซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีทีSถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ หรอื
นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีSของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี
เพราะการยืSนขอวซี่าจะมเีง ืSอนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิSมเตมิ และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยืSนขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีVรวมไปถงึผูเ้ดนิทางทีSถอื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนืVอทีSในรปูถา่ย 70-80% ของพืVนทีS พืVนหลงัสขีาวเทา่น ัVน ถา่ยไม่
เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิVว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืSองประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์
รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยชํารดุ *** 
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3. หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีIมชี ืIอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี\แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีI 

โฉนดทีIดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯระบตํุาแหน่ง,เงนิเดอืน,วนัเริIมทํางาน,วนัทีIลาพัก
รอ้น 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืIอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชืIอสถานทตูทีIยืIน) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีIออกจากสถาบนัทีIกําลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืIอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชืIอสถานทตูทีIยืIน) 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัSวไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีIออกจากทางธนาคารเทา่นั\น พรอ้มกบัมตีราประทบัจากธนาคาร 
ทางสถานทตูจะไมรั่บ Bank Statement ทีIปริ\นเองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพืIอใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืIนวี
ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 
เดอืน ทีIออกจากทางธนาคารเทา่นั\น พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนั

ยืIนวซีา่ (ของผูท้ีIออกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีIออกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชี\แจง
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ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ 
บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ทีIออกจากทางธนาคารเทา่นั\น พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร 

อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืIนวซีา่ (ของผูท้ีIออกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 
certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืสําเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.

0403) พรอ้มหนังสอืชี\แจงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 
- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชืIอ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีIบญัชคีรบทกุตวั และ

จะตอ้งมแีสดงทั \งหมดในทกุ ๆ หนา้ 
- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีIเป็นตวัครึIงกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืIนได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีSปร ิVนจากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีSออกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
 พนัธบตัร ตราสารหนีV กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุIากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีIยนชืIอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีIยน) 

 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั \งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ
สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กทีSบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีเด็กอายตุํSากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชืIอรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

 
- *** ในวนัยืSนวซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณชิย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีSยน

ชืSอ-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืSนวซีา่ *** 
 

                                                                               

เอกสารยืSนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีSยนและขออพัเดทเพิSมเตมิได้
ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิSมเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืSนวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เน ืSองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชืIอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชืIอตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีIเกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศทีIเกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               
  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืIนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีIผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุIากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ืIอ และทีIอยู ่ผูป้กครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

11. ทีIอยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 
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………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 
   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีIตดิตอ่ได.้................................................................. 
12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื\อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
     ....................................................................................................... 
 

13. ชืIอบรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีIอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืIอ ทีIอยูข่อง
สถาบนัศกึษา  

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

14. วซีา่เชงเกนทีIเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีIผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั \งแตว่นัทีI..........................ถงึวนัทีI............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ\วมอืเพืIอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี\ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีI หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืIนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืIอ ...................................................... 
  

สิIงทีIชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิIงทีIชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีIพักทีIมผีูจั้ดหาให ้



	 	 13	 	 						THE	MATTERHORN	REFLECTION			สวิตเซอร์แลนด์	7	D	4N	BY	TG		                   	[GQ3ZRH-TG005]																																					

	

   ชาํระคา่ทีIพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั \งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืIนๆ (โปรดระบ)ุ     อืIนๆ (โปรดระบ)ุ     

************************************************ 
หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีSยวขอ้งใดๆท ัVงส ิVน 
ท ัVงนีVบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัVน 

 
 
 
 


