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กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5
เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยต้อนรับและ
อานวยความสะดวกเรือ่ งกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ981
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
สิงคโปร์ – ซูรคิ (สวิสเซอร์แลนด์) – เบิรน์ – บ่อหมีสนี ้ าตาล – มาร์กาสเซ – เจนีวา –
น้ าพุเจ็ทโด้ – โลซานน์
เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดิน
ซื้ อสินค้า DUTY FREE หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ นครซูรคิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ346
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินซูริค นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ
ไทยช้ากว่า 6 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่ านเดิ นทางสู่ กรุ งเบิรน์ (Bern) เมื องหลวงของประเทศ สวิ ตเซอร์แ ลนด์ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ) ซึ่ งได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้ เบิ ร์น ยังถูก จัดอัน ดับ อยู่ใน 1 ใน 10 ของเมื อ งที่ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่านชม บ่อหมีสีน้ าตาล (Bear Park) สัตว์ที่
เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ นาท่านชม มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุบันเต็มไปด้วยร้าน
ดอกไม้และบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่ มีระดับสูงสุ ดของเมืองนี้ ถนนกรัม
กาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อค
เค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่ มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชัว่ โมงในการตี บอกเวลาแต่ละครั้ง นาท่ านแวะ
ถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูก
สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงและมีความสาคัญมากของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัว เมืองตั้งอยูบ่ ริเวณทะเลสาบ
เจนี วาที่ไหลรวมเข้ากับแม่น้ าโรห์น (Rhone river) และเป็ นแหล่งน้ าจืดที่ใหญ่เป็ นอันดับสอง
ของทวี ป ยุ โ รป อี ก ทั้ ง กรุ ง เจนี ว า ได้รับ การยกย่ อ งว่า เป็ นเมื อ งนานาชาติ ( Global City)
เนื่ อ งจากเป็ นที่ ต้ังขององค์ก รระหว่างชาติ ส าคัญ ๆ หลายองค์ก ร เช่น ส านั ก งานใหญ่ ของ
องค์การสหประชาชาติประจาทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก
(WTO) เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้วกรุงเจนี วายังเป็ นสถานที่จดั ตั้งองค์การสันนิ บาตชาติ ใน ค.ศ.
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1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 นาท่านชม น้ าพุเจ็ทโด้ (The jet d’Eau) สัญลักษณ์
ของกรุงเจนี วา ตั้งอยูก่ ลางทะเลสาบเลอมังค์ หรือทะเลสาบเจนี วาเป็ นน้ าพุที่ได้รบั การยอมรับ
ว่ามีความสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยน้ าพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร
(459 ฟุ ต) นาท่ านแวะถ่ ายรูปกับ นาฬิ กาดอกไม้สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบเจนี วา จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมื องโลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทาง 1
ชัว่ โมง) ตั้ง อยู่ ท างตอนเหนื อ ของทะเลสาบเจนี ว า เป็ นเมื อ งที่ ส วยงามและมี เสน่ ห์ต าม
ธรรมชาติ และยังเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 4 เมื่อ
ชาวโรมันย้ายถิ่นฐานแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงบริเวณที่ราบลุ่มแห่งนี้ นอกจากนี้ เมืองโลซานน์ ยัง
เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่าและพระโอรส พระธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์อีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั ALPHA-PALMIERS HOTEL, LAUSANNE หรือเทียบเท่า
โลซานน์ – ศาลาไทย – เวเว่ย ์ – ทาซ – เซอร์แมท
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมเมืองโลซานน์ ชมตัวเมื องเก่าสมัยโบราณ ผ่ านชมมหาวิทยาลัยแห่งโลซานน์ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่ งของโลก ผ่านชมย่านปลาซแชงฟรองซัวส์ มหาวิหารนอร์ทเธอ
ดามอันเก่าแก่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1718 เป็ นอาคารแบบโกธิคที่มีความสวยงามติดอันดับ
ยุ โรปอี ก ด้ว ย แวะถ่ ายรูป หน้ า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์โอลิ ม ปิ กสากล ซึ่ ง ตั้ง เด่ น เป็ นสง่า อยู่บ นเนิ น เขา
มองเห็นทิวทัศน์ ของทะเลสาบที่ งดงาม นาท่านชม สวนสาธารณะ ที่มีรูปปั้ นลิง 3 ตัว ปิ ดหู
ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานที่ ท รงโปรดของในหลวงรัชการที่ 9 เมื่ อครั้งยังทรงพระเยาว์
จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รฐั บาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์
ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นทาซ ประตูสู่ Zermatt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชัว่ โมง 10 นาที)
นาท่านเดินทางสู่เมือง เวเว่ย ์ (Vevey) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองสวยน่ ารัก
ที่ต้งั อยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั ง่ ทางตอนเหนื อของทะเลสาบ
เจนี วา ความสวยงามและความมี ชื่อเสียงของเวเว่ยม์ ี มากขนาดว่านั กท่ องเที่ ยว ต่างก็ขนาน
นามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็ น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมี
อากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับ อนุ สาวรียช์ าลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้ าชาว
อังกฤษ มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกา และเลือกเวเว่ยเ์ ป็ นสถานที่ พกั กายใจในบั้นปลาย
ของชีวิต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นัง่ รถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองที่ไม่อนุ ญาตให้รถยนต์
วิ่งและเป็ นเมื องที่ ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิ ษที่ ดีของโลก เมื องเซอร์แ มท (Zermatt)
เมื อ งแห่งสกี รีส อร์ท ยอดนิ ยมที่ ได้รับความนิ ยมสูง เนื่ องจากเป็ นเมื องที่ ปลอดมลพิษ ทาง
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อากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ ามันเชื้ อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้ น และยังมีฉาก
หลังของตัวเมืองเป็ นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ ได้ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรง
สวยที่สุดในสวิส นาท่านชมเมืองเซอร์แมท เมืองสวรรค์แห่งกีฬาสกี และการท่องเที่ยวในฤดู
หนาว เซอร์แมทเป็ นเมืองเล็กๆ ตั้งอยูใ่ นหุบเขา Mattertal ในความสูงที่ 1620 เมตรจากตีน
เขา เป็ นเมืองที่มีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพื้ นเมือง คือ พนั กงานโรงแรมและ
ร้านอาหาร ซึ่งรายได้หลักของเมืองนี้ มาจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูรอ้ นและฤดูหนาว ได้เวลา
พออันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ ทาซ
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั ELITE HOTEL, TASCH หรือเทียบเท่า
ทาซ – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองตาก
อากาศที่สวยงามและยังเป็ นที่ต้งั สถานี รถไฟขึ้ นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.
2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็ นพื้ นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยุโรป นาคณะนัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้ นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ที่มีความสูงกว่า
ระดับน้ าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้ นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่าน
ชมธารน้ าแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่
อยูส่ ูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้าน้ าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม
อยูใ่ ต้ธารน้ าแข็งลึกถึง 30 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้ นเมืองบนยอดเขา
พาท่ านชมวิวที่ ลานสฟิ งซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่ สูงที่ สุดในยุโรปที่ ระดับความสูงถึ ง
3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง
Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่
เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุ กสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทาการไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดใน
ยุโรป นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้าเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
และแตกต่างกันจนถึ ง สถานี รถไฟเมื องลาวท์เทอบรุน เนิ น (Lauterbrunnen) จากนั้ นน า
ท่ านเดิ นทางสู่ เมื อ งลูเซิ ร น์ (Lucerne) (ระยะทาง 57 กม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 1
ชัว่ โมง) เมื อ งท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มอัน ดับ หนึ่ ง ของสวิ ต เซอร์แ ลนด์ ที่ ถู ก ห้อ มล้อ มไปด้ว ย
ทะเลสาบและขุนเขา
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง (เมนูชีสฟองดูร)์
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั IBIS STYLE HOTEL, LUCERNE หรือเทียบเท่า
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เช้า
08.00 น.
10.35 น.

วันที่เจ็ด
06.00 น.
07.15 น.

ลูเซิรน์ - อนุสาวรียส์ งิ โตหิน – สะพานไม้ชาเปล – ซูรคิ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นพาท่ า นชม สิ ง โตหิ น แกะสลั ก (Dying Lion of Lucerne) ที่ แ กะสลั ก บนผาหิ น
ธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ราลึ กถึ งการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่ เกิ ดจากการ
ปฏิวตั ิในฝรัง่ เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง
204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของ
เมืองลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้ นให้ท่าน
ได้อิสระเลือกซื้ อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนั ง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิ
เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย น าท่ า นลงจากเขาทิ ต ลิ ส จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งซู ริ ค (Zurich) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 20 นาที) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็ นเมืองที่มีจานวน
ประชากรมากที่ สุ ดของประเทศ ศูน ย์ก ลางการค้าขาย การเงิ น การธนาคารที่ ส าคัญ ของ
ประเทศ นาท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.
853 โดยกษัตริยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสานั กแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้
ของเยอรมันอาศัยอยู่ นาท่านสู่ จัตุรสั ปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็ นจัตุรสั เก่าแก่ที่มีมา
ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันเป็ นชุ มทางรถรางที่ สาคัญ ของเมื องและยังเป็ นศูนย์กลาง
การค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
*** อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั DORINT AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
สนามบินซูรคิ – สิงคโปร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มี
เวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ345
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)
สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบินและช้อปปิ้ ง DUTY FREE ในสนามบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ970

08.40 น.

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

*************************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

04 – 10 ตุลาคม 2560
18 – 24 ตุลาคม 2560
08 – 14 พฤศจิกายน 2560
22 – 28 พฤศจิกายน 2560
29 ธันวาคม – 04 มกราคม 60

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
53,900
54,900
52,900
52,900
62,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

53,900
54,900
52,900
52,900
62,900

52,900
53,900
51,900
51,900
61,900

ราคา
พักเดี่ยว
ไม่รวม
เพิ่ม
ตั ๋ว
11,000 35,900
11,000 36,900
10,000 33,900
10,000 33,900
15,000 43,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ราคานี้ ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ยื่นสถานทูตสวิตเซอแลนด์**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน

1.

2.
3.
4.

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้ อ งคู่ (Twin/Double) และห้ อ งพัก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ อ งพัก ต่ า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยก
ห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้น ไม่ สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงิ น
เพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็มบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยนื่ วีซ่าให้ ค่าธรรมเนี ยม+บริการ 3,500บาท)

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
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. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงินค่าบริการคืน นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษั ทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่างน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
1.

2.

3.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง มีอายุ
การใช้งานคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตา่ กว่า 2 หน้า
พร้อมทั้งพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
รูปถ่ายสี พื้ นหลังสีขาว จานวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
ใบหูและคิ้ วจะต้องปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึง
ศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของ
ภาพอย่างชัดเจน
หลักฐานการทางาน/การเรียน
• กรณีผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
• กรณี พ นั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้า ง ระบุ ต าแหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่
และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
• กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่ วยงานราชการ
• กรณี เกษี ยณอายุราชการ: สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับ
การเกษี ยณอายุ
• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
• กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียนภาษาอังกฤษ

(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เป็ นหลักเท่านั้น
• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมีตราประทับจากธนาคาร
อัพเดทยอดเคลื่ อนไหววันที่ เป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ นัดยื่ นวีซ่า
5. สาเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

6.
7.
8.
9.

สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูติบตั ร (กรณีผูเ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา
• เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิ ดาและมารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดย
ที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์
อย่างไรกับเด็ก
• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่ นการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
• สาเนาหน้าพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว
(เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่นอ้ ง,สามีภรรยา) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผูร้ บั รอง)
และต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า (สะกดชื่อนามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมีตราประทับจากธนาคาร
อัพเดทยอดเคลื่ อนไหววันที่ เป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ นัดยื่ นวีซ่า
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
• เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ ทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบตั ร

หมายเหตุ:
• ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
• ทางบริษัทฯไม่สามารถการันตี รูปถ่ายของท่านได้ในทุกกรณี ว่าสามารถใช้ยนื่ ได้หรือไม่ ทั้งนี้ รูปถ่าย
ของท่านจะถูกพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ศนู ย์ยนื่ วีซ่าเท่านั้น หากทางศูนย์ยนื่ ขอรูปถ่ายใบใหม่ รบกวน
ท่านโปรดให้ความร่วมมือ ในการถ่ายรูปใหม่ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact
• หลังจากที่ผูส้ มัครได้ทาการยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนื่ วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาต
ให้ผูส้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
ดังนั้นหากท่านมีความจาเป็ นในการใช้พาสปอร์ตเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัทฯ
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม

แผนทีก่ ารเดินทางเพื่อการยืน่ คาร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
สถานที่:
การเดินทาง:

ศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ TLScontact Center
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12
รถยนต์ส่วนตัว ที่ตึกสามารถจอดรถได้ ไม่มีบริการประทับตราที่จอดรถ
ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ช่องนนทรี โดยใช้ทางออกหมายเลข 5 จากนั้นเดินชิด
ซ้ายตามทางเดินลอยฟ้ าประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใช้บนั ไดทางลง
มุ่งหน้าสู่ถนนสาทร จากนั้นเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิตี้
ทาวเวอร์ อยูท่ างด้านขวามือ

ใบกรอกข้อมูลคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น สวิตเซอร์แลนด์
!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด และนาส่งพร้อมเอกสารประกอบการยืน่
วีซ่า !!!
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ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ...................................................................................................................
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วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
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วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก............................................
8. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ติดต่อได้สะดวก)..................................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ................
9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์..................................................................
10. อาชีพปั จจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาแหน่ ง, หากเป็ นแม่บา้ น/เกษี ยณอายุ
กรุณาระบุ...........................................................................................................
11. ชื่อสถานที่ทางาน/สถานศึกษา และที่อยู.่ ..........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์.................................................................
12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..................ถึงวันที่.......................
13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
14. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูส้ มัคร
ตัวผูส้ มัครเอง
มีผูอ้ ื่นออกค่าใช้จา่ ยให้ ระบุ...........................................ความสัมพันธ์..........................
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้

