สรุปการเดินทาง
วันที ก.ค. กรุงเทพ-เจนี วา
วันที เจนี วา-ชาร์โมนิ คส์ (Meal:-/-/D)
วันที 5 ก.ค. Lac Blanc (Meal:-/-/D)
วันที 6 ก.ค. Les Contamines-Les Chapieux (Meal:B/-/D)
วันที 7 ก.ค. Les Chapieux -Courmayeur (Meal:B/-/D)
วันที ก.ค. Courmayeur - Rifugio Bonatti (Meal:B/-/D)
วันที ก.ค. Rifugio Bonatti – Champex (Meal:B/-/D)
วันที ก.ค. Champex-Col de La Forclaz (Meal:B/-/D)
วันที 2 ก.ค. Col de La Forclaz – Trident- Argentirere- (Meal:B/-/D)
วันที 2 ก.ค. Brigis-Zermatt (Meal:B/L/D)
วันที 3 ก.ค. Brigis-Zurich-Bkk
วันที ก.ค. กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมการเดินทาง
วันที ก.ค. กรุงเทพ-เจนีวา
. นัดพบกันทีเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Austrain airline
23.45. ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิดว้ ยเทียวบินที สายการบิน Austrian airline OS26
วันที

เจนีวา-ชาร์โมนิคส์ (Meal:-/L/D)
05.35 แวะเปลียนเครืองทีกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย
07.10 OS571 เวียนนา-เจนี วา
08.45 เดินทางถึง สนามบินเจนี วา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และเดินทางต่อไปยังเมือง Chamonix
เทียวชมเมืองชาร์โมนิ คส์ สามารถเลือกซืออุปกรณ์เพิมเติมการเทรคได้ทีเมืองนี
16.00 Checkin โรงแรมมาตรฐานที Charmomix
1 . ไกด์มาแนะนําการเทรค
. รับประทานอาหารเย็น
วันที 5 ก.ค.

Lac Blanc-Charmonix (Meal:B/-/D)
หลังรับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
เริมต้นการเดินทางด้วย “Mont Blanc Express”
รถไฟสายมองบลังค์ ไปยังเมือง Montrac
จากนันเริมเทรคไปยัง Lac Blanc ทีนี จะเป็ นจุด
ชมวิวยอดเขามองบลังทีสวยทีสุด จากนันไต่
บันไดและอาจใช้โซ่ในการปี นบ้างไปยัง
ทะเลสาบในเขตอนุ รกั ษ์ Aiguilles Rouges หาก
โชคดีเราก็จะได้พบตัว Ibex, chamois,
marmottes หลังจากนันพักผ่อนบริเวณ Lac
Blanc refuge จนหายเหนื อย ก็จะเทรคต่อไปยัง
Flegere และนังกระเช้าไฟฟ้ าต่อไปยัง Les Praz

และนังรถไฟหรือรถไปเข้าไปยังเมือง Charmonix
หากมีเวลาเหลือ เราสามารถเดินเลียบเลาะริมแม่นํากลับไปยังทีพัก
ทีพัก โรงแรมมาตรฐานที Charmomix
Distance: 9 km / 5.6 miles
Ascent: 1000m / 3280 feet
Descent: 550m / 1800 feet
Approx walking time: 6 hours

วันที 6 ก.ค. Les Contamines-Les Chapieux (Meal:B/-/D)
หลังจากรับประทานอาหารเช้า เดินทางต่อไปยัง Notre Dame de La Gorge จากนันเดินประมาณ นาทีไปยังโบสถ์
ของเมืองซึงเชือต่อกับทางเดินสายโรมัน จะ
เหนื อยกันเล็กน้อยจากการเดินขึน เดินผ่าน
Chelet de Blame หากทําเวลาได้ดีจะมีเวลาให้
นังพักดืมนําชากาแฟทีนั หลังจากนันเดินต่อไป
ยัง Col de Bonhomme (2329m) เราจะพัก
รับประทานอาหารกลางวันทีนี จากนันเดิน
ต่อไปยัง Col de la Croix de Bonhomme
(2478m) จากทีนี เราจะเห็นอุทยานแห่งชาต
Vanoise ได้ชดั เจน จากนันจึงเดินลงไปยัง Les
Chapieuxและเข้าพักยังโรงแรม
การเทรควันนี จะเป็ นวันทียาวนานทีสุดของการ
เทรค แต่ก็ไม่หนักมากนัก แต่เป็ นการเดินทีทําให้ปรับสภาพร่างกายให้คุน้ ชินกับความสูง
ทีพัก : Auberge hotel
Distance: 19 km / 11.9 miles
Ascent: 1348m / 4450 feet
Descent: 960m / 3150 feet
Approx walking time: 8 hours
Accommodation: Auberge
Luggage access: Yes
วันที 7 ก.ค. Les Chapieux -Courmayeur (Meal:B/-/D)
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปยังเส้นทางทีตัดใหม่ไปยัง Ville des Glaciers ทีหมูบ่ า้ นนี ท่านจะได้เห็นการ
ทํางานของชาวนา ซึงหากมีโอกาสไกด์จะพาท่านเข้าไปชมการทํา Beaufort Cheese หลังจากทีผ่าน Refuge Des
Motters เราก็จะเริมปี นค่อนข้างชันไปยังจุดหมายของเราคือ the Col de La Seigne (2516m) และเราก็จะถึงชายแดน
ของประเทศอิตาลี จากนันเราก็เทรคต่อไปยัง Elisabetta hut เพือรับประทานอาหารกลางวัน จากนันเดินต่อไปยัง La
Visaille จากนันนังรถบัสไปยังเมือง Courmayeur
Distance: 21km / 13 miles
Ascent: 1004m / 3300 feet
Descent: 850m / 2800 feet
Approx walking time: 6 hours
Accommodation: Hotel
Luggage access: Yes

วันที ก.ค. Courmayeur - Rifugio Bonatti (Meal:B/-/D)
หลังจากรับประทานอาหารเช้า เราจะเดินขึนค่อนข้างชันไปยัง the Bertone hut หากหิมะไม่หนามากนักเราสามารถเดิน
ไปยัง Mont de la Saxe ridge และต่อไปยัง Telte de la Tronche ได้ จากนันเดินลงไปยัง Col Sapin เป็ นการเดินลงที
ยาวนานวันหนึ ง แต่วนั นี วิวจะสวยงามมาก ผูค้ นมีไม่มาก คืนนี เราจะพักที Rifugio Bonatti ซึงเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์
ตกทีสวยงามทีค่อยๆคล้อยตําลงหลังยอดเขามองบลังค์ ซึงจะเป็ นช่วงเวลาทีคุณจะจดจําไม่รูล้ ืม ** วันนี ตอ้ งเตรียม
อุปกรณ์ไปเอง วันเช่น เสือกันหนาว แปรงสีฟัน โฟมล้างหน้า
Distance: 17km / 10.5 miles
Ascent: 1584m / 5200 feet
Descent: 940m / 3080 feet
Approx walking time: 7-8 hours
Accommodation: Mountain refuge ** ทีพักเป็ นแบบเตียงสองชัน (Dormitories)
Luggage access: No*
วันที ก.ค. Rifugio Bonatti – Champex
หลังจากรับประทานอาหารเช้า เราจะออกเดิยทางโดยเป็ นทางลง มุ่งหน้าไปยัง Val Ferret จากนันจะปี นขึนไปยัง Grand
Col Ferret (2537m) ซึงเป็ น Col ทีสูงทีสุดในเส้นทาง TMB เราจะหยุดพักดืมกาแฟอิตาลีทีสุดท้าย ที Rifugio Elena
จากนันเราจะปี นขึนอีกครังไปยังจุดชมวิวทีจะหยุดลมหายใจของเราไว้ทียอดเขา the Grandes Jorasses และ the Grand
Combin และ Mont Dolent ซึงตรงยอดเป็ นจุดเชือมชายแดนของสามประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรังเศส และอิตาลี
จากนันเดินลงไปยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ไปยังหมู่บา้ น Le Fouly ทีแสนจะน่ ารักในเทือกเขาอัลไพน์ หมูบ่ า้ นนี จะเป็ น
หมูบ่ า้ นทีผลิตกล่องใส่ช๊อคโกแลตทีมีชือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์
Distance 20km / 12.5 miles
Ascent: 1128m / 3700 feet
Descent: 1580m / 5180 feet
Approx walking time: 6-7 hours
Accommodation: Simple hotel / auberge
Luggage access: Yes
วันที ก.ค. Champex-Col de La Forclaz(Meal:B/-/D)
หลังประทานอาหารเช้า วันนี การเทรคจะเดินทางไปยังจุดทีสูงทีสุดคือ the Fenetre d Arpette (2665m)เป็ นเส้นทางที
วิวสวยงามของ Trient Glacier หลังจากนันกลับมา
พักทีหมูบ่ า้ น Trient
Distance: 15 km / 9.3 miles
Ascent: 1480m (or 570m via Bovine)
Descent: 1760m (or 600m via Bovine)
Approx walking time: 8 hrs
Accommodation: Simple hotel, usually with
shared bathrooms
Luggage access: Yes

วันที 2 ก.ค. Col de La Forclaz – Trident- Argentirere-Brigis (Meal:B/-/D)
หลังรับประทานอาหารเช้า วันนี เราจะเริมจาก Col de La Foclaz หรือ Trident ไปยัง Aiguillette des Poseetes และเดิน
ต่อไปยัง Brigis โดยเดินเลาะริมแม่นําทีใหลผ่าน
หุบเขาผ่านเมืองโบราณ และเข้ายังทีพัก Briglis
วันนี พิเศษทานอาหารไทยในร้านไทย ห้องพัก
วันนี จะเป็ นบ้านพักรวม
Distance: 18 km / 11 miles
Ascent: 1200m / 3940 ft
Descent: 1450m / 4760 ft
Approximate walking time
Accommodation: 3* Guest House
Luggage access: Yes

วันที 2 ก.ค. Brigis (Meal:B/-/D)
วันนี จะเดินทางกลับไปยังเมืองเจนี วา โดยท่านสามารถเลือก Option เพิมโดยเดินทางไปยัง Zermatt (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)
หากท่านใดต้องการพักผ่อนในเมือง Brig หรือจะเดินทางไปยังเมือง Zurich ก็ทาํ ได้โดยเราจะมาพร้อมกันอีกครังทีเมือง
Brig สําหรับท่านทีต้องการไปยัง Zermatt ให้แจ้งก่อนเดินทาง เดือนเพือทําการหาตัวรถไฟของทีว่าการอําเภอจะได้
ตัวไม่แพงมาก ประมาณ - Swiss
ห้องพักวันนี จะเป็ นบ้านพักรวม โดยเหมาหลังเพือได้ทาํ กิจกรรมปาร์ตีฉลองความสําเร็จกันคะ สามารถทําอาหารไทย
อืนๆได้ วันนี พิเศษสุดฉลองเบียร์และนําอัดลม
วันที 3 ก.ค. Brigis-Zurich-กรุงเทพมหานคร(Meal:B/L/D)
ออกเดินทางจาก Brig-Zurich ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชม. หากท่านใดต้องการไปชมเมือง Interlaken หรือ
เมือง Luzern เราจะทําการตกลงกันก่อนเดินทางว่าจะแวะเมืองใหน เพราะยังมีเวลาท่องเทียวได้
21.05 ออกเดินทางจากสนามบินซูริค ด้วยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์เทียวบินที OS8808
. เปลียนเครืองทีกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย
. ออกเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร
วันที ก.ค. กรุงเทพมหานคร
. ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
ทีพักมาตรฐาน
- ก.ค.

จํานวน - ท่าน
,
บาท

จํานวน

-

ท่าน
75,900 -

พักเดียว

อัตราค่าบริการรวม
.ค่าใช้จ่ายในการเทรค รวมถึงไกด์นําทริปทีมีประสบการณ์การเทรคในทีสูงของฝรังเศส
.ค่าขนย้ายกระเป๋าไปยังจุดต่างๆระหว่างเทรค
.ค่าทีพกั ตลอดการเดินทาง ในตัวเมืองจะเป็ นโรงแรมมาตรฐานและบ้านพัก ส่วนระหว่างเทรคจะเป็ นกระท่อม
.ค่าอาหารมือเช้า และมือเย็น ส่วนใหญ่จะเป็ น อาหารฝรัง ได้แก่ ตอนเช้าเป็ นอาหารเช้าแบบยุโรป เย็นจะเป็ นมือหนัก
เช่นเสต๊ก ส่วนอาหารกลางวันสามารถซือทานได้เองมือละประมาณ - Euro
5.หัวหน้าทัวร์จากไทยดูแลตลอดเส้นทาง
.พิเศษอัลบัม Photobook เพือเป็ นบันทึกการเดินทางขนาด x6 นิ วท่านละ เล่ม
.ค่ารถไฟสาย Mont Blanc และ จาก Brig-Zurich (ตัว วัน รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์รถเมล์/เรือล่องทะเลสาบ)
.ประกันการเดินทาง วงเงิน , ,
บาท
9.นําหนักกระเป๋าได้ กก. ท่านละ ใบ กระเป๋า Hand Carry ได้ กก. ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
.ค่าวีซ่าเชงเก้น
.ค่าเดินทางไปยัง Zermatt
3.ค่าอาหารกลางวัน
.ค่าตัวเครืองบินระหว่างประเทศ ประมาณ
บาท
5. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถินและคนขับรถท้องถิน ท่านละ ยูโร / คน / วัน จํานวน วัน = 24 Euro/ท่าน/ทริป
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ประมาณ 100 บาท / วัน / คน (100 * วัน)

การชําระเงินมัดจํา : ท่านละ ,
บาท หลังจากยืนยันการจอง วัน พร้อมพาสปอร์ต เบอร์โทร และอีเมล์ ส่วนที
เหลือจ่ายก่อนเดินทาง วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป คืนมัดจําทังหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป เก็บค่าใช้จ่ายเบืองต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผูเ้ ดินไม่ถึง ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณี ทีสูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื องจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมือท่ านได้ชําระเงิ นมัดจําหรื อทังหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่ านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริษัทฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
เอกสารทีต้องใช้ในการยืนวีซ่า
1. พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.
จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านันและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลียนชือหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณีเป็ นพนักงานบริษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษัททีท่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั น โดยระบุตาํ แหน่ ง อัตราเงินเดื อน
ในปั จจุบนั วันเดือนปี ทีเริมทํางานกับบริษัทนี และช่วงเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุโรป หลังจากนันจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี และหลักฐาน
การเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน
Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั น (ในกรณีทีผูอ้ ืนเป็ นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชือมโยงความสัมพันธ์พร้อมยืนเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมี

จํานวนไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง
และสามารถที จะใช้จ่ ายได้อย่างไม่เดื อดร้อน เมือกลับ สู่ ภู มิลําเนา พร้อมกับ หนั งสื อรับ ทางการเงิ นที ออกจาก
ธนาคาร (Bank Certificate)
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทีบริษัทของท่านเป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทังหมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบับเพือแสดง ความรับผิ ดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทํางานของท่าน โดยระบุรายชือผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจัดการเดินทางนี ในจดหมายด้วย
8. กรณีทีเป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้นั
9. กรณีทีเด็กอายุตากว่
่ า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันทีมายืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทีได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่
ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครัง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือ
ในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทังนี บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที ไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูตเพือให้อยูใ่ นดุ ลย
พินิจของสถานฑูตเรืองวีซ่าของท่านเนื องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัท
13. การยืนวีซ่านันผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านันถึงสามารถดําเนิ นขันตอนการย่ืนวีซ่าได้
** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จา่ ยเพิมเติมใบละ
**

บาท

รายละเอียดและเอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน 15 วันทําการ
ิ อ ณ ศูนย์ยืนวีซ่า ตามวันและเวลาทีนัดหมาย
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้วมื
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
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วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
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เบอร์โทรศัพท์ทีทํางาน.................................................
การเดินทางในครังนี ท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชือผูอ้ อกค่าใช้จ่าย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ทีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ทีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิวมือเพือทําวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบ **

