
 

	  

ยอดเขาจุงฟราว และ ยอดเขากลาเซียร ์3000 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ          (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดไูบ-เจนีวา-น้ําพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม ้     (ยูเออี-สวิสฯ) 

01.15น. ออกเดินทางสูเ่มืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตสเ์ที่ ยวบินที่ EK385(
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

04.45น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

DUO SWISS 7 DAYS 

    
เจนวีา โลซานน์กรุงเบร์ิน อนิเทอลาเกน้ เมอืงลู

เซร์ิน เมอืงซูรคิ เมอืงซูก 
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อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุตํา่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านทําการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส(์เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) 

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไมส่ามารถเขา้

พกัที่ เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณนํ์าเที่ยวคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 คนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2.5สวิสฟรงัx 5 วนั = 12.5 สวิสฟรงั) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

กาํหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 31มี.ค.-6 เม.ย. 2563 62,900 

เมษายน 

9-15/10-16 เม.ย. 2563 67,900 

29 เม.ย.-5พ.ค. 2563 62,900 

มิถนุายน 1-7 มิ.ย. 2563 62,900 



 

	  

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาชําระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาทพรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 2 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที่ เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

 เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม ่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกดิข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลกิการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํท ัง้หมด (ในกรณีที่ ย่ืนวซีา่แลว้ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกดิข้ึนจริง) 

2. ยกเลกิการเดินทาง 41-64 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิการเดินทาง 31-40 วนั เกบ็เงนิมดัจาํท ัง้หมด 

4. ยกเลกิการเดินทาง 21-30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

5. ยกเลกิการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกดิข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)ทางบริษัทจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วซีา่และ

คา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบนิหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เป็นตน้   

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยนิดคืีนเงนิโดยหกัเฉพาะ 

คา่ใชจ้า่ยที่ เกดิข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ 

สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมืองเป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

 กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัจะถือวา่ 

ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินกาํหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่ เชค็อนิเทา่น้ัน 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BEDซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

7. กรณีผูเ้ดินทางดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้ง

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

 

 

 



 

	  

 

 

 

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัทําการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทตูมีความต่างกนั

และอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ  

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 (แบบหนา้ใหญ่) จํานวน 2 ใบ(ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้นไม่ซํ้ากบัรูปถ่ายในเล่ม

หนงัสือเดินทาง, ถ่ายรปูใหเ้หมือนกบัไม่เนน้ช่วงลําตวั เนน้ช่วงหนา้ตาถา้ใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส ์ใหถ้อด

ออกและรปูถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบยีนสมรส  

4. หนงัสือรบัรองการทํางาน (กรณีมีงานประจาํ) จากบริษทัที่ทา่นทาํงานอยู ่โดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงนิเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่ เร่ิมทาํงานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงานตามปกติ

หลงัครบกาํหนด (ตอ้งใชเ้อกสารตวัจริงภาษาองักฤษเอกสารตอ้งมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร

จนถึงวนันดัหมายย่ืนวีซ่า) 

5. หนังสือรบัรองการเรียน  (กรณีศึกษาอยู่) ตอ้งขอจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั(ตอ้งใชเ้อกสารตวัจริง

ภาษาองักฤษอายุไม่เกิน 1 เดือน) 

6. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ขอหนังสือทะเบยีนการคา้หรือ ทะเบยีนพาณิชย ์(Commercial Certificate*DBD* )และ

หนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 

เดือน (ตอ้งเป็นเอกสารภาษาองักฤษ แนบคู ่กบัเอกสารสาํเนาฉบบัภาษาไทย) 

7. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอและมจีาํนวนไมต่ํ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่จะใชจ้า่ย

ไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัช ีตอ้งมยีอด

อพัเดตไมเ่กิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวซีา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมอีายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนั

ย่ืน สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

8. กรณีที่บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทาํงานของทา่น โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย และตอ้งมหีนังสือทะเบยีนการคา้ หรือ ทะเบยีน

พาณิชย ์(อายุไมเ่กิน 3 เดือน และ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ) ของบริษัทที่ออกคา่ใชจ้า่ยพรอ้มทัง้แนบ หนังสือรับรองการ

เคล่ือนไหวบญัช ี( Bank Statement )  ตอ้งมกีารปรับยอดลา่สุดไมเ่กนิ 1 เดือน และ สาํเนายอ้นหลงัทางการเงิน 6 เดือน 

หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate)  ของบริษทัมาดว้ย 

- ถา้ผูส้มคัรทาํงานแลว้ แตจ่ะใหค้นในครอบครัวออกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsor) ผูส้มคัรยงักต็อ้งแสดงบญัชขีองผูส้มคัรดว้ย 

-  เอกสารทางการเงิน เชน่ สาํเนาสมุดบญัชธีนาคาร ( Bank Book) หรือ หนังสือรับรองการเคล่ือนไหวบญัช(ี Bank 

Statement )  ตอ้งมกีารปรับยอดลา่สุดไมเ่กนิ 1 เดือน และ สาํเนายอ้นหลงัทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจาก

ธนาคาร (Bank Certificate)  ออมทรัพยเ์ทา่น้ัน 

** ถา้ผูส้มคัรมบีญัช ีฝากประจาํดว้ย และ ออมทรัพย ์สามารถแนบคูก่บับญัชอีอมทรัพย*์* 



 

	  

9. กรณีที่ เดก็อายุตํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับดิา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอม โดยที่บดิา, มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การอาํเภอหรือเขต 

โดยมนีายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกี่ยวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกดิ,ญาตพิี่นอ้ง,สถานที่ เกดิ และจาํนวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบดิเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ ไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของสถาน

ฑูตฯเร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษทั 

13. การย่ืนวซีา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน ถึงสามารถดาํเนินการขัน้ตอนการย่ืนวี

ซา่ได ้

 - ถา้ผูส้มคัรมหีนา้วซีา่เชงเกน้ (Schengen) ใหถ้า่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้มาใหห้มดทุกหนา้มอีายุไมเ่กนิ  5  ปี 

 - รบกวนใหผู้ส้มคัรเซน็ช่ือใหค้รบถว้น ใน checklist (กระดาษสเีขยีวเทา่น้ัน) และ application form (ขาวดาํเทา)  

มาใหค้รบถว้น 

- สถานฑูตไมอ่นุญาตใหดึ้งเลม่ Passport ไปใชข้ณะดาํเนินการพจิารณาVISA ทุกกรณี 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราดําเนินการแปลเอกสารใหมี้ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	  

 

 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (สาํคญัมาก) 

**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 คําถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคําถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยกําเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อํานาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์

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

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีทํ่างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีทํ่างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ตําแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ทํ่างาน..........................................โทรสารทีทํ่างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จํานวน................................. 
 

แหล่งทีม่า........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 



 

	  

ช่ือ-นามสกุล  บดิา.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพาํนกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  

โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 

 


