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-   เยือนเมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก 

- พชิติ 2 ภูเขาสุดสวยของสวสิ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn)  และริกิ (Rigi Kulm)  

- ถ่ายรูปกับปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี 

- สัมผัสกรุงเบิร์น (Bern) เมืองมรดกโลก และเมืองหลวงของสวติเซอร์แลนด์ 

- แวะทักทายเมืองอนิเทอร์ลาเกน (Interlaken) และ เมืองลูเซร์ิน (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยม 

*** เมนูพเิศษ....ชีสฟองดูว์  *** 
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อัตราค่าบริการ ITALY & SWITZERLAND อิตาลี สวติเซอร์แลนด์  

7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน มาฮานแอร์ (W5) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

29 ต.ค. – 04 พ.ย. 62 39,911.- 39,911.- 39,911.- 26,900.- 7,900.- 

19 – 25 พ.ย. 62 39,911.- 39,911.- 39,911.- 26,900.- 7,900.- 

26 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 39,911.- 39,911.- 39,911.- 26,900.- 7,900.- 

03 – 09 ธ.ค. 62 39,911.- 39,911.- 39,911.- 26,900.- 7,900.- 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
  20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินมาฮานแอร์ โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
23.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเตหะราน โดยสายการบิน มาฮานแอร์เที่ยวบินที่ W5 050 

 

วันที่ 2 เตหะราน – มิลาน – เซอร์แมท – ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - แทซ 

 
 
 
 
 

03.50 น. 

 
 
 
 
 
เดินทางถงึสนามบินโคไมนี่ กรุงเตหะราน แวะรอเปลีย่นเคร่ือง 

07.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงมิลาน โดยสายการบิน มาฮานแอร์เที่ยวบินที่ W5 110 
09.55 น. ถงึสนามบินมิลาโนมลัเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองและศลุกากร  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสงู เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษ
ทางอากาศ เพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น า้มนัเชือ้เพลงิ แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านัน้ และยังมีฉากหลงัของตัวเมืองเป็นยอดเขาแม
ททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุในสวิส น าท่านขึน้เขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อสมัผัสกับความ
งดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ที่สงูถงึ 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ
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ของเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสงูที่สดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถ า้น า้แข็งที่อยู่สงูที่สดุในสวิส 
ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงาม ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัลงมาที่เมืองเซอร์แมท เชิญท่านอิสระกับการเดิน
เที่ยวชมเมือง หรือเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองแทซ (Tasch) 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เข้าสู่ ท่ีพัก โรงแรม ELITE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 เซอร์แมท - มองเทรอซ์ – เวเวย์ - เจนีวา – โลซานน์ 

 
 
 

 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความ
สวยงามของทิวทศัน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณ
อายุกว่า 800 ปี สร้างขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แต่ยุคโรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY และน าท่านเดินทางสู่
เมืองเวเว่ย์ (Vevey) คือเมืองที่ตัง้อยู่ในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส"(Pearls of the Swiss Riviera) ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อ
ดงัแห่งฮอลลวีู้ด “ชาล ีแชปลนิ” ยงัหลงไหลและได้อาศยัอยู่ที่เมืองนีใ้นบัน้ปลายชีวิต 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองเจนีวา(Geneva) น าชมเมืองที่เป็นศนูย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตัง้องค์การสากลระดับโลก อาทิ 
องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับน า้พุเจทโด (jet d'eau) ที่ฉีดสายน า้พุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถึง 
390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ สญัลกัษณ์ที่ส าคัญของเมืองเจนีวา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมืองโลซานน์ (Lausanne) น าชมเมืองโลซานน์ ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์
โดยธรรมชาติมากที่สดุเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตัง้
หลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจาก
มลพิษ จงึดงึดดูนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนีย้ังเป็นเมืองที่มีความส าคัญส าหรับชาวไทยเนื่องจาก
เป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จย่า น าท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปัน้ลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรง
โปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เข้าสู่ ท่ีพัก โรงแรม DES INVENTION หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – เวกกีส์  

  
 

 
 
 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูก่รุงเบิร์น (Bern) ซึง่ได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิร์น
ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณุภาพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล (Bear Park) 
สตัว์ที่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่าน  ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอด
รถยนต์ จงึเหมาะกบัการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจงุเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสงูสดุของ
เมืองนี ้ถนนกรัมกาสเซ ซึง่เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 
ปี ที่มี “โชว์” ให้ดทูกุๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สดุ
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1421 ประตจูะมีภาพที่บรรยายถงึการตัดสนิครัง้สดุท้ายของพระเจ้า   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ
เบรียนซ์ (Lake Brienz)  อนัเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส าคญั และ มีความส าคญัประหนึง่เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลนัด์ มีภาพ
ของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลงั มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่น่ารักแห่งนี  ้และน าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมือง
ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขาน าท่านเดินชมสิงโตหินแกะสลัก 
(Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิด
จากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน
แม่น า้รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป 
สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน จากนัน้น าท่าน
เดินทางสูเ่มืองเวกกีส์ (Weggis)  สถานที่แห่งการพกัผ่อนบริเวณชายฝ่ังของทะเลสาบลเูซิร์น มีความเงียบสงบและมีทะเลสาบที่
สวยงาม ชมภูเขาทางตอนใต้ของริกิ ที่นี่มกัถกูเรียกว่า ริเวียรา(Riviera) ใจกลางเมืองสวิตเซอร์แลนด์ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เข้าสู่ ท่ีพัก โรงแรม WEGGIS หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5  เวกกีส์ – ยอดเขาริกิ – มหาวิหารแห่งมิลาน – มิลาน 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านนัง่รถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป และยงัเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ใน
มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสงูจากระดับน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีม้ีที่มาจากค าว่า Mons 
Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา (Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา 
ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยบนยอดเขาริกิ 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับมหา
วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 
สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นช้อปปิง้มอลล์ที่
สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองต่างๆใน
อิตาล ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ ท่ีพัก โรงแรม HOLIDAY INN MILAN หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 มิลาน – สนามบิน – เตหะราน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูส่นามบินมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อให้ท่านมีเวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิง้สินค้าปลอด
ภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

11.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน มาฮานแอร์เที่ยวบินที่ W5 111   

18.50 น. เดินทางถงึสนามบินสนามบินโคไมนี่ กรุงเตหะราน แวะรอเปลีย่นเคร่ือง 
21.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบิน มาฮานแอร์เที่ยวบินที่ W5 051 

 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 

07.45 น. เดินทางกลบัถงึสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
***************************************************************************************************************************** ************************************** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงนิมัดจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่า ภายใน  3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมือ่ได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
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5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

เง่ือนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุันเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ

ทางบริษัทได้ **  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดินทาง(PASSPORT) 
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2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ (มินิบาร์, น า้ด่ืม, บหุร่ี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศพัท์ , 
ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด,ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4.  ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง  
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
5. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย 21 CHF ต่อท่าน 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและทิปพนกังานขบัรถ 15 CHF ต่อท่าน 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัท
ด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้า
หนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 



8  ITALY & SWITZERLAND อิตาล ีสวิตเซอร์แลนด์ 7 วนั 4 คืน (W5)                                                  [KGBMXP-W5003] 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านวันค่าทวัร์  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านวันค่าทวัร์ 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม
ในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
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3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) 
ใช้เวลาท าการอนุมัตวิีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ หรือมากกว่านัน้  

ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของสถานทตู 
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์) 

ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได้ 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายดึติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดตี 
เพราะสถานทตูมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดินทาง ต้องมีหน้าเหลอืส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 
2 หน้า อายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสอืเดินทางจะต้องไม่ช ารุด 
(หนงัสอืเดินทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  
***ในกรณีท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ ต่างประเทศ, ท างานอยู่ ต่างประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยู่ ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมี
เงื่อนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่า
ในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถงึผู้เดินทางท่ีถอืพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 
***ความยาวใบหน้าต้องมีเนือ้ท่ีในรูปถ่าย 70-80% ของพืน้ที่  พืน้หลังสีขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
รวบผมให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึกและไม่
มีร่องรอยช ารุด *** 

 
 

 
 
 

3. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 

เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน 
เป็นตนั 

- เป็นพนักงาน หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัทฯระบตุ าแหน่ง,เงินเดือน,วนัเร่ิมท างาน,วนัที่ลาพักร้อน 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ -สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
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CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนงัสอืรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่ก าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ -สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยื่น)  

4. หลักฐานการเงนิ  
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่ วไป 

ย้อนหลงั 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ พร้อมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไม่รับ Bank 
Statement ที่ปริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูค้าท ารายการเดินบญัชีโดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อย
ขอ Statement เพื่อให้อพัเดทไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัยื่นวีซ่า) 

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตวัจริง บญัชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน ที่ออกจาก
ทางธนาคารเท่านัน้ พร้อมกบัมีตราประกบัจากธนาคาร อพัเดทไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัย่ืนวีซ่า (ของผู้ที่ออก
ค่าใช้จ่าย) และต้องมีหน้า Passport ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย พร้อมหนงัสอืชีแ้จงออกค่าใช้จ่ายเป็นภาษาองักฤษ 
(Sponsor letter) 

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ Bank Statement ตวัจริง บญัชีออม
ทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ พร้อมกบัมีตราประกบัจากธนาคาร อพัเดทไม่เกิน 15 วนันบั
จากวนัยื่นวีซ่า (ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) หรือ หนงัสอืรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และต้องแนบหนงัสอื
รับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือส าเนาใบทะเบียนการค้า (พ.ค.0403) พร้อมหนงัสอืชีแ้จงออกค่าใช้จ่ายเป็น
ภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกลุให้ตรงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขที่บัญชีครบทกุตวั และจะต้องมีแสดง
ทัง้หมดในทุก ๆ หน้า 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตวัคร่ึงกระดาษ A4 ไม่สามารถใช้
ย่ืนได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทูตไม่รับพิจารณา Bank Statement ที่ปริน้จากอินเตอร์เน็ต หรือ Bank Statement ที่ออกจากธนาคาร 
แต่ไม่มีตราประทับ , บัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สติูบตัร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 
- ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคัดหนงัสอื

ยินยอมระบใุห้บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักัด (โดยบิดาจะต้องคดัหนงัสอื
ยินยอมระบใุห้บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคัดหนงัสอืระบยิุนยอมให้บุตรเดินทาง
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ไปต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอต้นสงักัด พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือ
หน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี
อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้ เดียว 
*** กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า 

- *** ในวันยื่นวีซ่ากรุณาถอืเอกสารตัวจริงต่างๆ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ DBD สูติบัตร ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 
เป็นต้น พร้อมสมุดบัญชีอัพเดทไม่เกิน 7 วันก่อนยื่นวีซ่า *** 

 
                                                                               

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา  
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเตมิ 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ  เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผู้ เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จงัหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สญัชาติปัจจบุนั ................................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย                         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)                    แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกนัอยู่                         หม้าย (คู่สมรสเสยีชีวิต) 
  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที่ผู้สมคัรขอวีซ่าเป็นเด็ก อายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ให้ใสช่ื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
รหสัไปรษณีย์………………..……………………... 
11. ที่อยู่ปัจจบุนัของผู้ขอวีซ่า 

………………………………………………………………………………………………………….……………………
….... 
……………………………………………………………………………………
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รหสัไปรษณีย์……………..…………………. 
   E-MAIL (ต้องระบุ).................................................................... หมายเลข

โทรศพัท์………………………………………….. 
12. อาชีพปัจจบุนั (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสือ้ผ้า ขายอาหาร เป็นต้น) 
............................................................................................... .......................................................................................

..... 
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์  /  ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบนัศกึษา 
............................................................................................... ....................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย                                      เคยได้          ใช้ได้ตัง้แต่วนัที่..........................ถงึวนัที่............................ 

15. เคยถกูพิมพ์ลายนิว้มือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี  ้

                       ไม่เคย                  เคย  (กรุณาระบวุนัที่ หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัอยู่ของผู้ ร้องขอ 

      ตวัผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบชุื่อ ...................................................... 
 สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..… 

   เงินสด     สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ที่พกัที่มีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าที่พกัลว่งหน้าแล้ว                  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดระหว่างพ านกัมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว                  ช าระค่าพาหนะลว่งหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ                   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ   
  

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ 
ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 

 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

