วันแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
18.00 น.
21.10 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์
K สายการบิ น SINGAPORE AIRLINE โดยมี เจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ คอยต้ อนรับ และอานวยความ
สะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ981
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

สิงคโปร์ – ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) – เบิร์น – บ่อหมีสีน้าตาล – มาร์กาสเซ – เจนีวา –
น้าพุเจ็ทโด้ – โลซานน์

00.25 น.

เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซื้อสินค้า
DUTY FREE หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ นครซูริค โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ346
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินซูริค นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยช้ากว่า
6 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง เบิ ร์ น (Bern) เมื อ งหลวงของประเทศ สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ (ใช้ เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 1 ชั่ วโมง 30 นาที ) ซึ่ งได้ รับ การยกย่องจากองค์ก ารยูเนสโกให้ เป็ นเมือ งมรดกโลกในปี ค.ศ.
1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.
2010 นาท่านชม บ่อหมีสีน้าตาล (Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นาท่านชม มาร์กาส
เซ ย่านเมือ งเก่า ปั จจุบันเต็ มไปด้ วยร้านดอกไม้และบูติค เป็ นย่านที่ป ลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับ การเดิ น
เที่ ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่ านลั ดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่ มีร ะดับ สูงสุ ด ของ
เมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์
คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง นาท่านแวะถ่ายรูปกับ
โบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421
ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า

01.30 น.
08.15 น.

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ กรุงเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
และมีความสาคัญมากของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวาที่ไหลรวมเข้ากับ
แม่น้าโรห์ น (Rhone river) และเป็ นแหล่งน้ าจืด ที่ ใหญ่ เป็ นอั นดั บ สองของทวีป ยุโรป อี ก ทั้ ง กรุงเจนี ว า
ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสาคัญ ๆ
หลายองค์ ก ร เช่ น ส านั ก งานใหญ่ ข ององค์ ก ารสหประชาชาติ ป ระจ าทวี ป ยุ โรป , องค์ ก ารอนามั ย โลก
(WHO), องค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) เป็ น ต้ น นอกจากนี้ แ ล้ ว กรุ ง เจนี ว ายั ง เป็ น สถานที่ จั ด ตั้ งองค์ ก าร
สันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 นาท่านชม น้าพุเจ็ทโด้ (The jet d’Eau)
สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา ตั้งอยูก
่ ลางทะเลสาบเลอมังค์ หรือทะเลสาบเจนีวาเป็นน้าพุที่ได้รับการยอมรับว่า
มีค วามสูงและมีขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก โดยน้าพุสามารถพุ่ งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) นา
ท่านแวะถ่ายรูปกับ นาฬิ กาดอกไม้สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา จากนั้นนา
ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งโลซานน์ (Lausanne) (ใช้ เ วลาเดิ น ทาง 1 ชั่ ว โมง) ตั้ ง อยู่ ท างตอนเหนื อ ของ
ทะเลสาบเจนี ว า เป็ น เมื อ งที่ ส วยงามและมี เ สน่ ห์ ต ามธรรมชาติ และยั ง เป็ น เมื อ งที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ อั น
ยาวนานย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวโรมันย้ายถิ่นฐานแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงบริเวณที่ราบลุ่มแห่งนี้
นอกจากนี้เมืองโลซานน์ ยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่าและพระโอรส พระธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์
อีกด้วย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาคณะเข้าสู่ทพ
ี่ ก
ั ALPHA-PALMIERS HOTEL, LAUSANNE หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โลซานน์ – ศาลาไทย – เวเว่ย์ – ทาซ – เซอร์แมท

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมเมืองโลซานน์ ชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ผ่านชมมหาวิทยาลัยแห่งโลซานน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่
เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมย่านปลาซแชงฟรองซัวส์ มหาวิหารนอร์ทเธอดามอันเก่าแก่ เริ่มก่อสร้าง
เมื่อปี ค.ศ.1718 เป็นอาคารแบบโกธิคที่ มีความสวยงามติดอันดับยุโรปอีกด้วย แวะถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์
โอลิ ม ปิ ก สากล ซึ่ งตั้ งเด่ น เป็ น สง่ า อยู่ บ นเนิ น เขา มองเห็ น ทิ ว ทั ศ น์ ข องทะเลสาบที่ งดงาม น าท่ า นชม
สวนสาธารณะ ที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงรัชการที่ 9
เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของ
เมื อ งโลซานน์ ได้ เวลาพอสมควร นาท่ า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ า นทาซ ประตู สู่ Zermatt (ใช้ เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)
นาท่านเดินทางสู่เมือง เวเว่ย์ (Vevey) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโว
ของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและ
ความมีชื่อเสียงของเวเว่ย์มี มากขนาดว่านักท่องเที่ยว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็น ไข่มุก
แห่ งริ เวี ย ร่า สวิ ส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมี อ ากาศดี อบอุ่ น เกื อ บทุ ก ฤดู ก าล แวะถ่ า ยรู ป กั บ
อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกา และเลือกเวเว่ ย์เป็น
สถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย

นาท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็น
เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอด
นิยมที่ได้ รับ ความนิยมสูง เนื่องจากเป็ นเมื องที่ ปลอดมลพิ ษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้
น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง แต่ ใ ช้ แ บตเตอรี่ เ ท่ า นั้ น และยั ง มี ฉ ากหลั ง ของตั ว เมื อ งเป็ น ยอดเขาแมททอร์ ฮ อร์ น
(Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรู ปทรงสวยที่สุดในสวิส นาท่านชมเมืองเซอร์แมท เมืองสวรรค์
แห่งกีฬาสกี และการท่องเที่ยวในฤดูหนาว เซอร์แมทเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขา Mattertal ในความ
สูงที่ 1620 เมตรจากตีนเขา เป็นเมืองที่มีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพื้นเมือง คือ พนักงาน
โรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งรายได้หลักของเมืองนี้มาจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ได้เวลา
พออันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ ทาซ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ทพ
ี่ ก
ั ELITE HOTEL, TASCH หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ทาซ – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศที่
สวยงามและยังเป็นทีต
่ ั้งสถานีรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การ
ยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นาคณะนั่งรถไฟ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชต
ิ ยอดเขาจุงเฟรา ที่มค
ี วามสูงกว่าระดับน้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454
เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้าแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรา
ยอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สง
ู ที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้าน้าแข็ง (Ice
Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารน้าแข็งลึกถึง 30 เมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา

บ่าย

พาท่ านชมวิวที่ ลานสฟิ ง ซ์ (Sphinx Terrace) จุด ชมวิวที่ สู งที่สุ ดในยุโรปที่ ระดั บความสูงถึ ง 3,571
เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้าแข็ง Aletsch Glacier ที่
ยาวที่ สุ ด ในเทื อ กเขาแอลป์ ยาวถึ ง 22 ก.ม.และหนาถึ ง 700 เมตร โดยไม่ เคยละลาย อิ ส ระให้ ท่ านได้
สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับ
การส่ งโปสการ์ ด โดยที่ ท าการไปรษณี ย์ ที่ สู ง ที่ สุ ด ในยุ โ รป น าคณะเดิ น ทางลงจากยอดเขาโดยไม่ ซ้ า
เส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุน
เนิ น (Lauterbrunnen) จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งลู เซิ ร์น (Lucerne) (ระยะทาง 57 กม. ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไป
ด้วยทะเลสาบและขุนเขา

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูชีสฟองดูร์)
 นาคณะเข้าสูท
่ ี่พก
ั IBIS STYLE HOTEL, LUCERNE หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้ชาเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น
อนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่ งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ารอยส์ (Reuss
River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
สร้า งขึ้ น เมื่อ ปี ค.ศ.1333 โดยใต้ ห ลั งคาคลุ ม สะพานมี ภ าพวาดประวั ติ ศ าสตร์ข องชาวสวิส ตลอดแนว
สะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ยี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นาท่านลงจากเขาทิตลิส จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง 20 นาที) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นเมืองที่มีจานวนประชากรมากที่สุดของประเทศ
ศูนย์กลางการค้าขาย การเงิน การธนาคารที่สาคัญของประเทศ นาท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
(Fraumunster abbey) สร้า งขึ้ นในปี ค.ศ. 853 โดยกษั ต ริย์เยอรมั นหลุ ยส์ ใช้ เป็ นส านั ก แม่ชี ที่ มีก ลุ่ ม
หญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นาท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz)
เป็ นจัตุ รัส เก่า แก่ ที่ มีมาตั้ งแต่ ส มัยศตวรรษที่ 17 ปัจ จุ บันเป็ นชุม ทางรถรางที่ สาคัญ ของเมือ งและยังเป็ น
ศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ค่า

*** อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นาคณะเข้าสู่ทพ
ี่ ก
ั DORINT AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห
่ ก

สนามบินซูริค – สิงคโปร์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นาคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เทีย
่ วบินที่ SQ345
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)

10.35 น.

วันทีเ่ จ็ด

สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

06.00 น.
07.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ เพือ
่ รอเปลี่ยนเที่ยวบินและช้อปปิ้ง DUTY FREE ในสนามบิน
ออกเดินทางสูก
่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ970
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

08.40 น.

*************************************************
** หากท่ า นที่ ต้ อ งออกตั๋ ว ภายใน (เครื่อ งบิ น ,รถทั ว ร์ ,รถไฟ) กรุ ณ าสอบถามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ครั้ งก่ อ นท าการออกตั๋ ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
23 – 29 สิงหาคม 2560
06 – 12 กันยายน 2560
13 – 19 กันยายน 2560
04 – 10 ตุลาคม 2560
18 – 24 ตุลาคม 2560
08 – 14 พฤศจิกายน 2560
22 – 28 พฤศจิกายน 2560

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
57,900
57,900
57,900
59,900
61,900
59,900
59,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี)
57,900
57,900
57,900
59,900
61,900
59,900
59,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12
ปี)
56,900
56,900
56,900
58,900
60,900
58,900
58,900

พักเดี่ยว
เพิม
่

ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว

11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000

37,900
37,900
37,900
39,900
41,900
39,900
39,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ
้ งถิ่น**
**ราคานี้ไม่รวมค่าวีซา
่ เชงเก้น ยื่นสถานทูตสวิตเซอแลนด์**
** ราคาเด็กอายุไม่ถง
ึ 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

1.

2.
3.
4.

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้ อ งคู่ (Twin/Double) และห้ อ งพั ก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ อ งพั ก ต่ า งประเภทอาจจะไม่
ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียง
ใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ท าหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า โทรศั พ ท์ ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ ต ค่ าซั กรีด มินิบ าร์ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื่อ งดื่ม ที่ สั่งเพิ่ มนอกเหนือ รายการ (กรุณ าสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 3,500บาท)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ

1.
2.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนทีเ่ หลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่า บริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดั งกล่ าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ นทางในกรณี ที่ มี นัก ท่ อ งเที่ ยวร่วมเดิ น ทางน้ อ ยกว่า 20 ท่ า น โดย
จะแจ้งให้กับ นักท่องเที่ยวหรือ เอเจนซี่ท ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้ อย 10 วันก่ อนการเดินทางสาหรับ ประเทศที่ มีวีซ่า แต่ ห ากทางนั กท่ อ งเที่ ยวทุ ก ท่ านยินดี ที่ จะช าระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่ น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบั ติเหตุ ความเจ็บ ป่วย
ความสูญ หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ย นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้อ งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ ไม่เกิน 100 มิลลิ ลิตรต่ อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
1.
2.

3.

หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ต่ากว่า 2 หน้า
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น
ภาพถ่ ายจะต้อ งครอบคลุ มถึงศรีษะ และด้ านบนของหั วไหล่ เพื่ อสามารถ
เห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน
หลักฐานการทางาน/การเรียน
 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3
เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุ
ต าแหน่ ง วั นเริ่มงาน เงินเดื อ น จดหมายรับ รองการท างานให้ ระบุ
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ
ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน
 กรณี เ กษี ย ณ อายุ ร าชการ: ส าเนาบั ต รข้ า ราชการบ านาญ หรื อ จดหมายชี้ แ จงตนเองเกี่ ย วกั บ การ
เกษียณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ

(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซา่ จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
และต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถก
ู ต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
4.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 หนั ง สื อ รั บ รองสถานะทางการเงิ น (BANK CERTIFICATE) ฉบั บ จริ ง ระบุ ชื่ อ เจ้ า ของบั ญ ชี ใ ห้
ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน

30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
ส าเนาจากสมุ ด บั ญ ชี ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น อั พ เดทเป็ น วั น ที่ ล่ า สุ ด ไม่ เกิ น 30 วั น สามารถใช้ แ ทน BANK
STATEMENT ได้ ในกรณี ที่ ส มุด บั ญ ชี ดั งกล่ าวมี การเคลื่ อนไหวบั ญ ชี อ ย่างต่ อเนื่ องไม่ มีก ารกระโดดข้า ม

5.
6.
7.
8.
9.

เดือ น และในทุ กหน้าที่ มีรายการเดินบัญ ชีของผู้ สมั คร ต้ องมี การระบุ ห มายเลขสมุด หรือหมายเลขบั ญ ชี
หากไม่มีไม่สามารถใช้ยื่นได้
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
สาเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขต
หรืออาเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 เด็ ก เดิ นทางกั บ บิ ดา มารดา ต้ อ งท าหนั งสื อ แสดงความยินยอมซึ่ งออกให้ โดยที่ ว่ าการเขตหรือ อ าเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็ ก เดิ นทางกั บมารดา บิ ด าต้อ งท าหนังสื อ แสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ ว่าการเขตหรือ อาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้องยื่น
เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้
รับรอง) และต้องระบุชื่อผูถ
้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา่ (สะกดชื่อ-นามสกุล
ให้ถก
ู ต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันทีล
่ ่าสุดไม่เกิน 30 วัน
นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
สาเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันทีล
่ ่าสุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน BANK
STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลือ
่ นไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้าม
เดือนและในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ต้องมีการระบุหมายเลขสมุดหรือหมายเลขบัญชี หาก
ไม่มีไม่สามารถใช้ยื่นได้
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
หมายเหตุ:
 ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซา่ เพื่อสแกนลายนิว้ มือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ ของสถานทูตฯ โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
 หลังจากที่ผส
ู้ มัครได้ทาการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทาการ
ยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจาเป็นใน
การใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ
ถาวร ในกรณีถก
ู ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม

แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคาร้องขอวีซ่า
สถานที่ยื่นคาร้องวีซ่า: ศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ตึกสาทรซิตี้ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้
ที่ตก
ึ สามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยื่นไม่มีบริการตราประทับทีจอดรถ
การเดินทางที่สะดวก: BTS สถานีช่องนนทรี

ใบกรอกข้อมูลคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น สวิตเซอร์แลนด์
!!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบน
ั ...................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
3. วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................................................................................................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ...............................................................
5. สัญชาติปัจจุบัน................................สัญชาติโดยกาเนิด(หากต่างปัจจุบน
ั )...................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่อได้สะดวก)...........................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย์................
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์...........................................................
13. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ
...........................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทางาน/สถานศึกษา และที่อยู.่ ..........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รับ ประเทศ.........................ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..................ถึงวันที่......................
16.
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผู้สมัคร
ตัวผู้สมัครเอง
มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ...........................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................

การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้

