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           เดินทางโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ 

เดนิทางวันที ่16 – 22 มีนาคม 2560
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 วัน 4 คืน ราคาเพียง 65,900 บาท 

น าท่านเดนิทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวลูเซิร์น (Lucern) เมืองยอดนยิม  

พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก  

ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์  

ตามรอยที่ประทับสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)  ถ่ายรูปกับน้ าพุเจทโด ณ กรุงเจนิวา  

พิชิต 2 เขา จุงเฟรา (Jungfrau) และเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) 

เดินทางเร่ิมต้นจากกรุงเทพฯ    ราคารวมวีซ่าแล้ว 

**รวมวีซ่าแล้ว** 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เดินทางวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2560 

 

16.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์
แอร์เวย์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

19.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833 

23.05 น. คณะเดนิทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อท าการเปล่ียนเครื่องเดนิทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 

02.00 น. คณะออกเดนิทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบนิกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ QR093 

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  

  
 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับ 
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ้นในป ีค.ศ.853 โดยกษตัริย์เยอรมันหลุยซ์ ใช้เป็น
ส านักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตรุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแสมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุม
ทางรถรางท่ีส าคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศ  

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองลเูซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้น าท่านชม สงิโตหนิแกะสลัก 
(Dying Lion of Lucern) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่าง

วันแรก  กรุงเทพฯ – โดฮา 

วันที่สอง   โดฮา – ซูริค – ลูเซิร์น – ซุก 
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กล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัตใินฝรั่งเศส น าท่านชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) 
ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แมน่้ ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเป็นเหมือน
สัญลักษณข์องเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาท่ีเก่าแก่ที่สุดในยุโรป โดยใต้หลังคาคลุมสะพาน
มีภาพวาดประวัติศาสตรข์องชาวสวิตตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าของ
สวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มดีพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 
จากนัน้เดินทางเข้าสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองท่ีสายงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของ
ประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้วเมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ าจึง
ถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังส าคัญระดับโลก ท่านอาจจะเห็นซุปเปอร์คาร์จอด
เรียงรายอยู่ 2 ข้างทางท่ีเมืองซุกจนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย 

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
น าท่านเข้าพกัที่โรงแรม PARK HOTEL ZUG หรือระดับเทียบเท่า 

 

  

 
 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี เมือง
ตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.
2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
น าคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 11,333 
ฟุตหรือ 3,454 เมตรระหว่างเส้นทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ าแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง 
สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยู่สูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้ า
น้ าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ต้ธารน้ าแขง็ลึกถึง 30 เมตร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
พาท่านชมวิวที ่ลานสฟงิซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงท่ีสุดในยุโรป   ที่ระดับความสูงถึง 3,571 
เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง Aletsch Glacier ที่
ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้
สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกจิกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควร

วันท่ีสาม  ซุก – จุงฟราวต์ – อินเทอร์ลาเกน 
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พลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท าการไปรษณีย์ที่สูงท่ีสุดในยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดย
ไม่ซ้ าเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมววิทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เท
อบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้
สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ 

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าพกัที่โรงแรม CITY OBERLAND หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซ่ึงไดร้ับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 
ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชม บ่อหมีสีน้ าตาล (Bear Park) 
สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่านชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้
และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดนิเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมนาฬกิา
ไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ  น า

วันที่สี่  อินเทอร์ลาเกน – เบิร์น – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – แทซ 
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ท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สร้างขึน้
บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนวีา  ตั้งแต่ยคุโรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ควบคุมการเดนิทางของนกัเดินทางและขบวนสินค้าท่ีจะสัญจรผ่านไปมา จากเหนือสู่ใต้หรือจาก
ตะวันตกสู่ตะวันออกของสวติเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดนิทางข้ามเทือกเขาสูง
ชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี จากนั้น
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมอืงเวเว่ย์ (Vevey) คือเมืองท่ีตั้งอยู่ในรัฐโว ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนอืของทะเลสาบเจนีวา ต่างกข็นานนามให้
เมืองเวเว่ย์ เป็น "ไข่มกุแหง่ริเวียร่าสวิส" (Pearls of the Swiss Riviera) ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่ง
ฮอลลีวู้ด “ชาลี แชปลิน” ยังหลงไหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบัน้ปลายชีวิต น าท่านชมเมืองและ
ถ่ายรูปคู่กับ รูปปั้นชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin's statue) ตั้งบริเวณด้านหน้า Food Museum โดยที่
มีซ้อมขนาดยักษ์ตั้งอยูใ่นทะเลสาบ ท าให้มีการกล่าวติดตลกกนัว่าเป็นรูปปัน้ชาลี แชปลินก าลังหิว ได้
เวลาอันสมควรน าท่านสู่ เมืองแทซ (Taesch) 

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าพกัที่โรงแรม ELITE หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านสู่ เมอืงเซอร์แมท (Zermatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท 
ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมือง
ไม่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 
(Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส ให้เวลาท่านอิสระเลือกเดินทางตาม
อัธยาศัย โดยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอร์ฮอร์น (Klien 
Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ชื่น
ชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จดุสูงท่ีสุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถ้ าน้ าแข็งที่อยู่สูงท่ีสุดใน
สวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ าแข็งที่สวยงาม หรือเดินทางไปท่ี สถานีรถไฟเซอร์แมท เพื่อเดินทางโดย
รถไฟฟันเฟืองสู่ สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) สู่จุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็น

วันที่ห้า  แทซ – เซอร์แมท – กลาเซียร์ 3000 – เลอแซง 
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ทัศนียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น หรือให้ท่านได้มีเวลาอิสระเดินเล่นเลือกซ้ือสินค้าท่ี
ระลึกในเมืองเซอร์แมท จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตั้งของ
สถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน น าท่านขึ้นกระเช้ายกัษ์ ขึ้นสูเ่ขากลาเซียร์ 
3000 (Glacier 3000) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

 

 

 

 

 

 ท่านเดินข้าม" The Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาทีร่ะดับ
ความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนยีภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกล
สุดสายตา หลังจากนั้นน าท่านลงจากเขาต่อไปยังเมืองเลอแซง (Leysin) เมอืงเล็กๆ ท่ีมองเห็นเทือกเขา
แอลป์ได้ชัดเจน เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่นิยมของคนสวิตเซอร์แลนด์แห่งหนึ่ง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าท่านเข้าพกัที่โรงแรม ALPINE CLASSIC LEYSIN หรือระดับเทียบเท่า 

  

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองท่ีมีช่ือเสียงเรื่องชีสสวิสฯ เมืองกรูแยร์ (Gruyeres) ต้นก าเนิดของเนยแข็งกรู
แยร์ Gruyere cheese ที่ผู้คนรู้จกักนัเป็นอย่างดี ที่สามารถส่งออกชีสกรูแยร์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่
โลก กรูแยรย์ังเป็นเมืองยุคกลางขนาดย่อมเยาท่ีมีทิวทัศน์อันทรงเสน่ห์ และมีกล่ินชีสโชยในอากาศ
ตลอดเวลาท่ีเราเดินไปตามถนนหินกรวดกลางเมืองอีกด้วย 

วันท่ีหก  เลอแซง – กรูแยร์ – โลซานน์ – เจนิวา – สนามบิน 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโลซานน์ (Lausanne) ซ่ึงตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์
นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยท่ีชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบที่นี่ 
เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพษิ จึงดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศทีน่ี่เมืองนี้ยังเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญส าหรับชาวไทย
เนื่องจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า   

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) น าชมเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมือง
ที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องคก์ารการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ น าท่าน
ถ่ายรูปกับ น้ าพเุจทโด ทีฉ่ีดสายน้ าพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และ
ถ่ายรูปกับ นาฬกิาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองเจนวีา 

17.00 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบินเจนวิา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาใน
การเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษภีายในสนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR104 

 

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปล่ียนเครื่องสู่ประเทศไทย 

08.15 น. คณะออกเดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 

18.50 น. คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 

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

 

 

 

 

วันที่เจ็ด  โดฮา – กรุงเทพฯ 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทกุข้อ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบนิ รวมถึงกรณีทีก่อง
ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
รวมท้ังในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 30 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดนิทาง 

5. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศและ
เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

6. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว 

 

อัตราค่าบริการ 
เดินทางวันที่   16 – 22 มีนาคม 2561 ค่าบริการ/ท่าน 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน  65,900 บาท 

ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ ่ 65,900 บาท 
พักเดี่ยว ช าระเพ่ิม 6,900 บาท 

หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกว่าจะเกิดการจองค่ะ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวรข์้างตน้ และ
ระบุวันเดนิทางไป – กลับพร้อมคณะ 
 2. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการเทียบเท่า  
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 3. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทัวรข์้างต้น 
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าน้ าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล ค่าประกันอุบัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกนิท่าน
ละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์) 
 8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซัก
รีดค่า โทรศพัท์ เป็นต้น 
 3. ค่าภาษทีุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษนี้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
 5. ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% 
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 

7. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและพนักงานขับรถ (10 ยูโร) 
8. ค่าทิปไกด์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร/คน/วนั) 

  
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ทา่นขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดังกล่าว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์
 3.1 การยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วันขึ้นไป คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

3.2 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมัดจ าท่านละ10,000 บาท 
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 16-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจ าท้ังหมด 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

   3.4 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ้่ายของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณใีดๆ 

3.6 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้
คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิัทฯ ก าหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกัน บรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน 

  3.7 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืน
ได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ 
  3.8 กรณียืน่วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่า
ทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยืน่วีซ่า, ค่ามัดจ า
ตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว), ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จ านวน 
  3.9 กรณวีีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่
คืนค่าทัวร์ทั้งหมด       

3.10 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองท้ังในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
ที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมค่ืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

   3.11 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไมว่่ากรณใีดๆ ท้ังส้ิน 
 
หมายเหตุ   
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดนิทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน 
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นก่อน
วันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิและรายการทัวร์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอัน
เนื่องจากสาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 4. บรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกดิกรณคีวามล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  
 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติ้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงิน** 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 
เตียงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเนือ่งจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเกบ็เงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า  

3. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน็ Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ
ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซ่ึงขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านบัจากวันยื่นประมาณ 7-10 วันท าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนทีศู่นยย์ื่นวีซ่า TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้นเอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชดุและส าเนา 1 ชดุ 

ในระหว่างยืน่วีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

 

 1. หนังสือเดนิทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ
การใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทาง
เล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ตสัญชาติไทย แต่พ าพกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรยีน นกัศึกษาได้
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรณุาแจ้งเจ้าหน้าทีข่องทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ
ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และบางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดนิทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านัน้ 
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่
คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก ) 

3. หลักฐานการเงิน  

  - กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ 
ย้อนหลัง 6 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกค้าท ารายการเดนิบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า) บญัชี
ฝากประจ า ใช้ประกอบการพิจารณาได ้

  - กรณีผู้เดินทางไมไ่ด้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 
เดือน(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย)  **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนั** 

 4. หลักฐานการท างาน   

  - เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) 

  - กิจการไม่จดทะเบยีน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญา
เช่าที่ โฉนดทีด่ิน เป็นตนั 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

  - เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบรษิัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

  - นักเรียนหรือนักศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ (ขอเป็น
ภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 5. เอกสารส่วนตัว 

  - ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  - บัตรประชาชน 

  - สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) 

  - ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

  - ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

 6. กรณีเด็กอายไุม่ถงึ 20 ป ีไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบดิา มารดา  

  - หากเดก็เดินทางไปกบับดิา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบดิา
จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

  - หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะต้อง
คัดหนังสือยินยอมระบใุห้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

  - หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพร้อมกบับดิาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พร้อมแนบส าเนา
บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิาและมารดา 

  - กรณีเดก็ทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

  - กรณีเดก็อายุต่ ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 
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เอกสารยืน่วีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทกุเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมลูยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

(กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทกุขอ้ เนือ่งจากจะมีผลตอ่การพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)               แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกนัอยู่                           หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเดก็ อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง 

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

11. ท่ีอยู่ของผู้ขอวีซ่า 

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

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

หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้.................................................................. 

 

12. อาชีพปัจจุบัน (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเส้ือผ้า ขายอาหาร เป็นต้น) 

     ....................................................................................................... 
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104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรณุากรอกชื่อ ท่ีอยู่ของสถาบัน
ศึกษา  

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

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

14. วีซ่าเชงเก้นที่เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

        ไม่เคย 

 เคยได้   ใชไ้ด้ตั้งแตว่ันที่.......................................ถึงวันที่............................................ 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                     ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวุันที่ หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยูข่องผู้ร้องขอ 

         ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                มีผู้อ่ืนออกให้(ญาติ/บรษิัท/องคก์ร)  

               กรุณาระบุช่ือ ..............................................................   

ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ     ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ 

       เงินสด                             เงินสด 

       เช็คเดินทาง                ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

                   บัตรเครดติ                ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้  

      ช าระค่าท่ีพกัล่วงหน้าแล้ว              ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

      ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว               อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………. 

      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………        

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

หมายเหตุ การอนุมตัิวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ริษัทเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่านั้น 

 


