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THE MATTERHORN REFLECTION  3 

สวิตเซอรแ์ลนด ์อิตาลี 7 วัน 4 คืน 

เดนิทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพยีง 59,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ –  ซูรคิ – เบิรน์ – เจนีวา – โลซานน ์

วนัที่ 3 โลซานน ์– กลาเซียร ์3000 – แทซ – เซอรแ์มท 

วนัที่ 4. เซอรแ์มท – แทซ – มองเทรอซ ์– เวเว่ย ์– อินเทอรล์าเคน 

วนัที่ 5. อินเทอรล์าเคน – ยอดเขาจงุเฟรา – มิลาน  

วนัที่ 6. มิลาน -  สนามบิน 

วนัที่ 7.กรุงเทพ 



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่ 
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ –  ซูริค – เบริน์ – เจนีวา – โลซานน ์
01.05 น. ออกเดินทางสู่สวิสเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970 
07.50น. 

 
 

เดินทางถึงสนามบินซูรคิ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 29 มีนาคม 2563) หลงั
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  น าท่านเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich)  เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ น าท่าน
ถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็นส านกัแม่ชีที่มี
กลุ่มหญิงสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์าร
ยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิรน์ยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณุภาพชีวิตที่ดีที่สดุ
ของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล (Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ น าท่านชมมารก์าสเซ ย่าน
เมืองเก่า ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม 
ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนที่มีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคาร
โบราณ ชมนาฬิกาไซท้ ์คล็อคเค่นทรมั อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหด้ทูกุๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

         บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) น าชมเมืองที่เป็นศนูยก์ลางการประชมุนานาชาติ เมืองที่ตัง้องคก์ารสากลระดบัโลก 
อาทิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น า้พุเจทโด ที่ฉีดสายน า้พุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถึง 390 
ฟตุ (เปิดเฉพาะวนัอากาศด)ี และถ่ายรูปกบั นาฬิกาดอกไม ้สญัลกัษณท่ี์ส าคญัของเมืองเจนีวาจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองโล



 
ซานน ์(Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั DE LA PAIX หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 3 โลซานน ์– กลาเซียร ์3000 – แทซ – เซอรแ์มท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวเมืองโลซานน ์(Lausanne) ซึ่งนบัไดว้่าเป็นเมืองที่มีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากที่สดุเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์มี
ประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที่ 4 ในสมยัที่ชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบท่ีนี่ เมืองโลซานนม์ี
ความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศันท์ี่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเที่ยวจากทั่วโลกใหม้าพกัผ่อน
ตากอากาศที่นี่ เมืองนีย้งัเป็นเมืองที่มีความส าคญัส าหรบัชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จย่า น าท่าน
ชม สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั 
ศาลาไทย ท่ีรฐับาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน ์เดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมืองที่ตัง้ของ
สถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จผุูโ้ดยสารไดถ้ึง 125 คน น าท่านขึน้กระเชา้ยกัษ ์ขึน้สู่เขากลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) น า
ท่านเดินขา้ม " The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาที่ระดับความสูง 3 ,000 เมตร 
ท่านจะไดช้มทศันียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยมที่ไดร้บั

ความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ า้มันเชือ้เพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่
เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดใน
สวิตเซอรแ์ลนด ์ใหอ้ิสระเดินเล่นในเมือง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั DERBY หรือเทียบเท่า 

*** ในกรณีท่ีหอ้งพกัในเมืองเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิน าพาท่านไปเดินเล่นท่ีเมืองเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัท่ีเมือง
ขา้งเคียงแทน*** 

วันที่ 4 เซอรแ์มท – แทซ – มองเทรอซ ์– เวเว่ย ์– อินเทอรล์าเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช้ื่อว่า
รเิวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน ์บา้นเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ดา้นนอก) (Chillon 
castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหินรมิทะเลสาบเจนีวา ตัง้แตย่คุโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY 
โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อควบคมุการเดินทางของนกัเดินทางและขบวนสินคา้ที่จะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวนัตก
สู่ตะวนัออกของสวิตเซอรแ์ลนด ์เนื่องจากเป็นเสน้ทางเดียวที่ไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือน
ด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัรอ้ยปี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย ์(Vevey) ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังดา้นเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็น “ไข่มุก

แห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล แลว้น าท่านเดินทางต่อสู่
เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake 
Brienz) อนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญั และ มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลนัด ์มีภาพของยอดเขา
จงูเฟราเป็นฉากหลงั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ชีสฟองดูว)์ 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั CITY OBERLAND หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 5 อินเทอรล์าเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินสู่สถานีรถไฟอินเทอรล์าเคนออกซ ์(Interlaken Ost) เพื่อที่จะเปล่ียนสถานีที่เมือง กรุน-กรินเดอวาลด ์(Grund - 
Grindelwald) ขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ที่
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่า
ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารน า้แข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง 
สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สงูที่สดุในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ที่
แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็งลกึถึง 30 เมตร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน(Milan)  น าทา่น ชมเมืองมิลาน เมืองศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจที่ส  าคญัของอติาลี เมืองที่ขึน้

ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น น าท่านถา่ยรูป โบสถด์ูโอโม่ (Duomo di Milano) จากภายนอกแห่งมิลาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 
ของยโุรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึง่
ของโบสถ ์ก็คือการตกแต่งประดบัประดาที่เนน้ความหรูหราอยา่งเต็มที่โดยเฉพาะรูปป้ันรอบตวัอาคาร มีจ านวนกวา่ 3,000 ชิน้ 
ขวามือของโบสถม์ีอาคารทรงกากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งโปรง่ใส เรียกกนัวา่“อาเขต” สรา้งขึน้เพื่อเป็น
อนสุรณแ์ก่กษัตรยิ ์วิคเตอรเ์อมมานเูอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิข์องอติาลีในการรวมชาติ น าทา่นชม อาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ 
เอมานูเอล 2 (Monument of Vittorio Emanuele II)   ชอ้ปป้ิงอาเขตที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆวา่เป็น
หอ้งนั่งเล่นของเมืองมิลาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 6 มิลาน – สนามบนิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

10.00 น. 
 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิลานมัลเปนซา เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) 
ภายในสนามบิน 

14.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 941 
  

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ  

 

ราคาแนะน าเพยีง 

THE MATTERHORN REFLECTION 3  

สวิตเซอรแ์ลนด ์อิตาลี 

7 วัน 4 คืน โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

วนัที ่6 – 12 พ.ค. 63 59,900 59,900 59,900 34,950 11,900 

วนัที ่13 – 19 พ.ค. 63 59,900 59,900 59,900 34,950 11,900 

วนัที ่20 – 26 พ.ค. 63 59,900 59,900 59,900 34,950 11,900 

วนัที ่27พ.ค.–2ม.ิย.63 59,900 59,900 59,900 34,950 11,900 

วนัที ่10 – 16 ม.ิย. 63 59,900 59,900 59,900 34,950 11,900 

วนัที ่24 – 30 ม.ิย. 63 59,900 59,900 59,900 34,950 11,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 



 

เงือ่นไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 



 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์(ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6.  ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (15 สวิตฟรงัก)์  
7.  ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 สวิตฟรงัก)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 
 



 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 



 
2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถา่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารดุ *** 

 



 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบตุ าแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท างาน,วันทีล่าพัก

รอ้น 

(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 ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วี

ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 



 
บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 



 
*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 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 ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

 

 

 

 

 

 



 
17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 


