
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการเดินทาง 

วนัที� �� ก.ค.�� กรุงเทพ-เจนีวา 
วนัที� �� เจนีวา-ชารโ์มนิคส ์(Meal:-/-/D) 
วนัที� �5 ก.ค.�� Lac Blanc (Meal:-/-/D) 
วนัที� �6 ก.ค.�� Les Contamines-Les Chapieux (Meal:B/-/D) 
วนัที� �7 ก.ค.�� Les Chapieux -Courmayeur (Meal:B/-/D) 
วนัที� �� ก.ค.�� Courmayeur - Rifugio Bonatti  (Meal:B/-/D) 
วนัที� �� ก.ค.�� Rifugio Bonatti – Champex (Meal:B/-/D) 
วนัที� �� ก.ค.�� Champex-Col de La Forclaz (Meal:B/-/D) 
วนัที� 2� ก.ค. �� Col de La Forclaz – Trident- Argentirere- (Meal:B/-/D) 
วนัที� 2� ก.ค.�� Brigis-Zermatt (Meal:B/L/D) 
วนัที� �3 ก.ค. Brigis-Zurich-Bkk 
วนัที� �� ก.ค. กรุงเทพมหานคร 



โปรแกรมการเดินทาง 

วนัที� �� ก.ค.�� กรุงเทพ-เจนีวา 

��.�� นัดพบกนัที�เคาน์เตอรเ์ช็คอินสายการบิน Austrain airline 
23.45. ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิดว้ยเที�ยวบินที� สายการบิน Austrian airline OS26  
 

วนัที� �� เจนีวา-ชารโ์มนิคส ์(Meal:-/L/D) 

05.35 แวะเปลี�ยนเครื�องที�กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย 
07.10 OS571 เวียนนา-เจนีวา 
08.45 เดินทางถึง สนามบินเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์และเดินทางต่อไปยงัเมือง Chamonix 
เที�ยวชมเมืองชารโ์มนิคส ์สามารถเลือกซื� ออุปกรณเ์พิ�มเติมการเทรคไดที้�เมืองนี�  

16.00 Checkin โรงแรมมาตรฐานที� Charmomix  
1�.�� ไกดม์าแนะนําการเทรค  
��.�� รบัประทานอาหารเย็น 
 
วนัที� �5 ก.ค.�� Lac Blanc-Charmonix (Meal:B/-/D) 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
เริ�มตน้การเดินทางดว้ย “Mont Blanc Express” 
รถไฟสายมองบลงัค ์ไปยงัเมือง Montrac 
จากนั�นเริ�มเทรคไปยงั Lac Blanc ที�นี�จะเป็นจุด
ชมวิวยอดเขามองบลงัที�สวยที�สุด จากนั�นไต่
บนัไดและอาจใชโ้ซ่ในการปีนบา้งไปยงั
ทะเลสาบในเขตอนุรกัษ์ Aiguilles Rouges หาก
โชคดีเราก็จะไดพ้บตวั Ibex, chamois, 
marmottes หลงัจากนั�นพกัผ่อนบริเวณ Lac 
Blanc refuge จนหายเหนื�อย ก็จะเทรคต่อไปยงั 
Flegere และนั�งกระเชา้ไฟฟ้าต่อไปยงั Les Praz 

และนั�งรถไฟหรือรถไปเขา้ไปยงัเมือง Charmonix  
 หากมีเวลาเหลือ เราสามารถเดินเลียบเลาะริมแมนํ่�ากลบัไปยงัที�พกั 
ที�พกั โรงแรมมาตรฐานที� Charmomix 

Distance: 9 km / 5.6 miles 
Ascent: 1000m / 3280 feet 
Descent: 550m / 1800 feet 
Approx walking time: 6 hours 

 
 
 
 
 
 



วนัที� �6 ก.ค.�� Les Contamines-Les Chapieux (Meal:B/-/D) 

หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ เดินทางต่อไปยงั Notre Dame de La Gorge จากนั�นเดินประมาณ�� นาทีไปยงัโบสถ์
ของเมืองซึ�งเชื�อต่อกบัทางเดินสายโรมนั จะ
เหนื�อยกนัเล็กน้อยจากการเดินขึ� น เดินผ่าน 
Chelet de Blame หากทาํเวลาไดดี้จะมีเวลาให้
นั�งพกัดื�มนํ�าชากาแฟที�นั� หลงัจากนั�นเดินต่อไป
ยงั Col de Bonhomme (2329m) เราจะพกั
รบัประทานอาหารกลางวนัที�นี� จากนั�นเดิน
ต่อไปยงั Col de la Croix de Bonhomme 
(2478m) จากที�นี�เราจะเห็นอุทยานแห่งชาต 
Vanoise ไดช้ดัเจน จากนั�นจึงเดินลงไปยงั Les 
Chapieuxและเขา้พกัยงัโรงแรม  
การเทรควนันี� จะเป็นวนัที�ยาวนานที�สุดของการ

เทรค แต่ก็ไมห่นักมากนัก แต่เป็นการเดินที�ทาํใหป้รบัสภาพร่างกายใหคุ้น้ชินกบัความสูง  
ที�พกั : 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 

 
วนัที� �7 ก.ค.�� Les Chapieux -Courmayeur (Meal:B/-/D) 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางไปยงัเสน้ทางที�ตดัใหมไ่ปยงั Ville des Glaciers ที�หมูบ่า้นนี� ท่านจะไดเ้ห็นการ
ทาํงานของชาวนา ซึ�งหากมีโอกาสไกดจ์ะพาท่านเขา้ไปชมการทาํ Beaufort Cheese หลงัจากที�ผ่าน Refuge Des 
Motters เราก็จะเริ�มปีนค่อนขา้งชนัไปยงัจุดหมายของเราคือ the Col de La Seigne (2516m) และเราก็จะถึงชายแดน
ของประเทศอิตาลี จากนั�นเราก็เทรคต่อไปยงั Elisabetta hut เพื�อรบัประทานอาหารกลางวนั จากนั�นเดินต่อไปยงั La 
Visaille จากนั�นนั�งรถบสัไปยงัเมือง Courmayeur 

Distance: 21km / 13 miles 
Ascent: 1004m / 3300 feet 
Descent: 850m / 2800 feet 
Approx walking time: 6 hours 

Accommodation: Hotel 
Luggage access: Yes 

 

 

 

 

 



วนัที� �� ก.ค.�� Courmayeur - Rifugio Bonatti (Meal:B/-/D) 

หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ เราจะเดินขึ� นค่อนขา้งชนัไปยงั the Bertone hut หากหิมะไมห่นามากนักเราสามารถเดิน
ไปยงั Mont de la Saxe ridge และต่อไปยงั Telte de la Tronche ได ้จากนั�นเดินลงไปยงั Col Sapin เป็นการเดินลงที�
ยาวนานวนัหนึ�ง แต่วนันี�  วิวจะสวยงามมาก ผูค้นมีไมม่าก คืนนี� เราจะพกัที� Rifugio Bonatti ซึ�งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์
ตกที�สวยงามที�ค่อยๆคลอ้ยตํ �าลงหลงัยอดเขามองบลงัค ์ซึ�งจะเป็นช่วงเวลาที�คุณจะจดจาํไมรู่ลื้ม ** วนันี� ตอ้งเตรียม
อุปกรณไ์ปเอง � วนัเช่น เสื� อกนัหนาว แปรงสีฟัน โฟมลา้งหนา้ 

Distance: 17km / 10.5 miles 
Ascent: 1584m / 5200 feet 
Descent: 940m / 3080 feet 

Approx walking time: 7-8 hours 
Accommodation: Mountain refuge ** ที�พกัเป็นแบบเตียงสองชั�น (Dormitories) 

Luggage access: No* 
วนัที� �� ก.ค.�� Rifugio Bonatti – Champex  

หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ เราจะออกเดิยทางโดยเป็นทางลง มุ่งหนา้ไปยงั Val Ferret จากนั�นจะปีนขึ� นไปยงั Grand 
Col Ferret (2537m) ซึ�งเป็น Col ที�สูงที�สุดในเสน้ทาง TMB เราจะหยุดพกัดื�มกาแฟอิตาลีที�สุดทา้ย ที� Rifugio Elena 
จากนั�นเราจะปีนขึ� นอีกครั�งไปยงัจุดชมวิวที�จะหยุดลมหายใจของเราไวที้�ยอดเขา the Grandes Jorasses และ the Grand 
Combin และ Mont Dolent ซึ�งตรงยอดเป็นจุดเชื�อมชายแดนของสามประเทศ สวิสเซอรแ์ลนด ์ฝรั �งเศส และอิตาลี  
จากนั�นเดินลงไปยงัประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ไปยงัหมู่บา้น Le Fouly ที�แสนจะน่ารกัในเทือกเขาอลัไพน์ หมูบ่า้นนี� จะเป็น
หมูบ่า้นที�ผลิตกล่องใส่ช๊อคโกแลตที�มีชื�อเสียงของสวิสเซอรแ์ลนด ์

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 

 
วนัที� �� ก.ค.�� Champex-Col de La Forclaz(Meal:B/-/D) 

หลงัประทานอาหารเชา้ วนันี� การเทรคจะเดินทางไปยงัจุดที�สูงที�สุดคือ the Fenetre d Arpette (2665m)เป็นเสน้ทางที�
วิวสวยงามของ Trient Glacier หลงัจากนั�นกลบัมา
พกัที�หมูบ่า้น 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 
 

 



 

วนัที� 2� ก.ค. �� Col de La Forclaz – Trident- Argentirere-Brigis (Meal:B/-/D) 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ วนันี� เราจะเริมจาก Col de La Foclaz หรือ Trident ไปยงั Aiguillette des Poseetes และเดิน
ต่อไปยงั Brigis โดยเดินเลาะริมแม่นํ�าที�ใหลผ่าน
หุบเขาผ่านเมืองโบราณ และเขา้ยงัที�พกั Briglis 
วนันี� พิเศษทานอาหารไทยในรา้นไทย หอ้งพกั
วนันี� จะเป็นบา้นพกัรวม  

Distance: 18 km / 11 miles 
Ascent: 1200m / 3940 ft 

Descent: 1450m / 4760 ft 
Approximate walking time 

Accommodation: 3* Guest House 
Luggage access: Yes 

 
 

วนัที� 2� ก.ค.�� Brigis  (Meal:B/-/D) 

วนันี� จะเดินทางกลบัไปยงัเมืองเจนีวา โดยท่านสามารถเลือก Option เพิ�มโดยเดินทางไปยงั Zermatt (ไมร่วมค่าใชจ้่าย) 
หากท่านใดตอ้งการพกัผ่อนในเมือง Brig หรือจะเดินทางไปยงัเมือง Zurich ก็ทาํไดโ้ดยเราจะมาพรอ้มกนัอีกครั�งที�เมือง 
Brig  สาํหรบัท่านที�ตอ้งการไปยงั Zermatt ใหแ้จง้ก่อนเดินทาง � เดือนเพื�อทาํการหาตั �วรถไฟของที�วา่การอาํเภอจะได้
ตั �วไมแ่พงมาก ประมาณ ��-�� Swiss  
หอ้งพกัวนันี� จะเป็นบา้นพกัรวม  โดยเหมาหลงัเพื�อไดท้าํกิจกรรมปารตี์� ฉลองความสาํเร็จกนัคะ สามารถทาํอาหารไทย 
อื�นๆได ้วนันี� พิเศษสุดฉลองเบียรแ์ละนํ�าอดัลม 
 
วนัที� �3 ก.ค. Brigis-Zurich-กรุงเทพมหานคร(Meal:B/L/D) 

ออกเดินทางจาก Brig-Zurich ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชม. หากท่านใดตอ้งการไปชมเมือง Interlaken หรือ
เมือง Luzern เราจะทาํการตกลงกนัก่อนเดินทางวา่จะแวะเมืองใหน  เพราะยงัมีเวลาท่องเที�ยวได ้
21.05 ออกเดินทางจากสนามบินซูริค ดว้ยสายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน์เที�ยวบินที� OS8808  
��.�� เปลี�ยนเครื�องที�กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย 
��.�� ออกเดินทางไปยงักรุงเทพมหานคร 
วนัที� �� ก.ค. กรุงเทพมหานคร 

��.�� ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 
 
อตัราค่าบริการ  

ที�พกัมาตรฐาน จาํนวน �-� ท่าน จาํนวน ��-�� ท่าน พกัเดี�ยว 

��-�� ก.ค.�� ��,��� บาท 75,900 - 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการรวม 

�.ค่าใชจ้่ายในการเทรค รวมถึงไกดนํ์าทริปที�มีประสบการณก์ารเทรคในที�สูงของฝรั �งเศส 
�.ค่าขนยา้ยกระเป๋าไปยงัจุดต่างๆระหวา่งเทรค 
�.ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง ในตวัเมืองจะเป็นโรงแรมมาตรฐานและบา้นพกั ส่วนระหวา่งเทรคจะเป็นกระท่อม 
�.ค่าอาหารมือเชา้ และมื� อเย็น ส่วนใหญ่จะเป็น อาหารฝรั �ง ไดแ้ก่ ตอนเชา้เป็นอาหารเชา้แบบยุโรป เย็นจะเป็นมือหนัก
เช่นเสต๊ก ส่วนอาหารกลางวนัสามารถซื� อทานไดเ้องมื� อละประมาณ ��-�� Euro  
5.หวัหนา้ทวัรจ์ากไทยดูแลตลอดเสน้ทาง 
�.พิเศษอลับั�ม Photobook เพื�อเป็นบนัทึกการเดินทางขนาด �x6 นิ� วท่านละ � เล่ม 
�.ค่ารถไฟสาย Mont Blanc และ จาก Brig-Zurich (ตั �ว � วนั รวมค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑร์ถเมล/์เรือล่องทะเลสาบ) 
�.ประกนัการเดินทาง วงเงิน �,���,��� บาท 
9.นํ�าหนักกระเป๋าได ้�� กก. ท่านละ � ใบ กระเป๋า Hand Carry ได ้� กก. � ใบ 
 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

�.ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
�.ค่าเดินทางไปยงั Zermatt 
3.ค่าอาหารกลางวนั 
�.ค่าตั �วเครื�องบินระหวา่งประเทศ ประมาณ ����� บาท 

5. ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถทอ้งถิ�น ท่านละ � ยโูร / คน / วนั  จาํนวน � วนั = 24 Euro/ท่าน/ทรปิ 

6. ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ประมาณ 100 บาท / วนั / คน (100 * � วนั)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



การชาํระเงินมดัจาํ : ท่านละ ��,��� บาท หลงัจากยืนยนัการจอง � วนั พรอ้มพาสปอรต์ เบอรโ์ทร และอีเมล ์ส่วนที�

เหลือจ่ายก่อนเดินทาง �� วนั  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ� นไป คืนมดัจาํทั�งหมด  
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ� นไป เก็บค่าใชจ้่ายเบื� องตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจาํทั�งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั�งหมด 
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ั�งหมด 

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีที�ผูเ้ดินไม่ถึง � ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่บัผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ 
ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เมื�อท่านไดช้ําระเงินมดัจําหรือทั�งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกับทาง
บริษัทจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื�อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั�งหมด 

 

เอกสารที�ตอ้งใชใ้นการยื�นวีซ่า 

1. พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่่� ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไมว่า่จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื�อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ� ว (แบบหนา้ใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จาํนวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั�นและมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน) 
3. เอกสาระสาํคญัส่วนบุคคล  
   3.1 สาํเนาทะเบียนบา้น  

3.2 สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 สาํเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
3.4 สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อหรือนามสกุล (ถา้มี) 

4. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 

    ใบรบัรองการทาํงานจากบริษัทที�ท่านทาํงานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั�น โดยระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน
ในปัจจุบนั วนัเดือนปีที�เริ�มทาํงานกบับริษัทนี�  และช่วงเวลาที�ขอลางาน เพื�อเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั�นจะกลบัมา
ทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองที�คดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐาน
การเงินของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั�น (ในกรณีที�ผูอ้ื�นเป็นคนออก

ค่าใชจ้่ายให ้ตอ้งมีหลกัฐานเชื�อมโยงความสมัพนัธพ์รอ้มยื�นเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงินตอ้งมี



จาํนวนไม่ตํ �ากว่า 6 หลกั เพื�อแสดงใหเ้ห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที�จะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 
และสามารถที�จะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้น เมื�อกลับสู่ภูมิลําเนา พรอ้มกับหนังสือรับทางการเงินที�ออกจาก
ธนาคาร (Bank Certificate) 

**สถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 
7. กรณีที�บริษัทของท่านเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั�งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ�งฉบับเพื�อแสดง ความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมา
ทาํงานของท่าน โดยระบุรายชื�อผูเ้ดินทาง และเหตุผลที�จดัการเดินทางนี� ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศึกษา  

จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่าน้นั  

9. กรณีที�เด็กอายุต่�ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ�ง 

- จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจาก อาํเภอ / เขต ที�ท่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 

- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- สาํเนาพาสปอรต์บิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื�อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  

- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- สาํเนาพาสปอรต์บิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัที�มายื�นขอวีซ่า บิดาและมารดา ตอ้งเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวีซ่าใหก้บับุตร ** 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร 
และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมคื่นค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื�นคาํรอ้งใหม่
ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั�ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือ
ในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั�งนี� บริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าที�ไปอาํนวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ�มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการแจง้สถานทูตเพื�อใหอ้ยูใ่นดุลย
พินิจของสถานฑตูเรื�องวีซ่าของท่านเนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 
13. การยื�นวีซ่านั�นผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํพรอ้มค่าวีซ่าก่อนเท่านั�นถึงสามารถดาํเนินขั�นตอนการย่ืนวีซ่าได ้

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติมใบละ ��� บาท 

** 

 

 

 



รายละเอียดและเอกสารในการขอยื�นวีซ่าประเทศเชงเกน้ 

ระยะเวลาในการยื�น 15 วนัทาํการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้วิมือ ณ ศูนยย์ื�นวีซ่า ตามวนัและเวลาที�นัดหมาย 

 

กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองัฤษ  

ชื�อ-นามสกุล (ตามหนา้พาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื�อ-นามสกุล (เดิม) ....................................................................................................................................... 

ที�อยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์ือถือ........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขที�พาสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ................................................................................... 

สถานที�ทาํงาน.............................................................................................................................................. 

ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทที์�ทาํงาน.................................................  

การเดินทางในครั�งนี� ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรือไม ่.......................................................................................... 

ชื�อผูอ้อกค่าใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีที�ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซ่า (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  

ในช่วงระยะ 3 ปีที�ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ� วมือเพื�อทาํวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซ่า (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  

 

** หากเคยแสกนลายนิ� วมือแลว้ กรุณาถ่ายรูปหนา้วีซ่าเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจสอบ ** 

 




