
Switzerland & Alsace-France
เที�ยวสวติเซอรแ์ลนดแ์ละแควน้อลัซาสภาคตะวนัออกของฝร ั�งเศส (8 วนั 7 คนื)

ทอ่งธรรมชาตสิวติเซอรแ์ลนด ์– ฝร ั�งเศส เที�ยวหมูบ่า้นสวยงาม ชมอาหารพนืเมอืงเลศิรสิ ,
สวสัดคีะ่.. เจยีบอาศยอยูท่ ี�ฝร ั�งเศสต ั,งแตป่ี0 ั  1989 เร ิ�มจดัทรปิเล็กๆเมื�อปี 2015
ยนิดตีอ้นรบัทกุๆทา่นนะคะ...
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ฤดรูอ้น อณุหภมู ิ15- 35 องศา // ชวงนไีมม่ทีรปิ่ ,  เจยีบกลบัเมอืงไทยคะ่0
ฤดใูบไมร้ว่ง 8-16 องศา  11 – 18 ก.ย //26 ก.ย – 3 ต.ค//
10-17 ต.ค//23 -30 ต.ค// 31 ต.ค -7 พ.ย



วนัที� 1. รบัที�สนามบนิซูรคิ 

• ฝากกระเป๋าที�สถานรีถไฟซูรคิ เดนิเที�ยวในตวัเมอืง
• บา่ยเดนิทางไปอนิเทอลาเคน ( Interlaken) เชคอนิเขา้ที�พกั็  
• อนิเทอลาเคน (Interlaken) เมอืงแหง่สองทะเลสาบที�ขนึชอของสวติเซอรแ์ลนด์, ื�  ต ั,งอยูร่ะหวา่ง สอง

ทะเลสาบคอืทะเลสาบ Brienz และทะเลสาบ Thun และลอ้มรอบดว้ยภเูขาและยอดเขาสงูๆ ที�โดง่ดงั
คอื ยอดเขาไอเกอร(์Eiger) สงู 3970 เมตร  ยอดเขาเมนิซ ์(Monch) สงู 4099 เมตร และยอดเขา
ยงุเฟรา(Jungfrau) สงู 4158 เมตรชมทวิทศันช์นบทที�สวยงามทา่มกลางหบุเขาและทะเลสาบ



วนัที� 2. เที�ยว Engelberg –Titlis
• หลงัอาหารเชา้ เดนิทางโดยรถไฟไปยงัเมอืง Engelberg เพื�อน ั�งกระเชาไฟฟ้าขนึสยูอดเขา้ , ่  Titlis ที�

มคีวามสงูเหนอืระดบันํ ,าทะเลถงึ 3020 เมตรและมหีมิะปกคลมุยอดเขาตลอดท ั,งปี เลน่หมิะบนยอด
เขา  ขา้มสะพานแขวน TITLIS Cliff Walk ที�สงูที�สดุในยโุรป อยูท่ ี�ความสงู 3041เมตร ชมถํ ,
นํ ,าแข็ง

• ลอ่งเรอืชมความงดงามของทะเลสาบ Breinz หรอืทะเลสาบThun แลว้แตค่วามสะดวก



วนัที� 3. Bern –Lauterbrunnen- Murren-Gimmelwald
• เที�ยวกรงุเบริน์ เมอืงหลวงของสวติเซอรแ์ลนด ์ชมเมอืงเกา่ที�สรา้งขนึในปี,  ค.ศ. 1191
• ชมความงดงามของสถาปตัยกรรมยคุกลางที�ไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอยา่งด ีจนไดร้บัการขนึทะเบยีน,

เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก  นํ ,าพทุ ี�สวยงามในสมยัเดยีวกนั  หอนาฬกาเกา่แก่ิ  (Zytglogge) 
ที�โดง่ดงั …..

• เดนิทางโดยรถไฟไป เที�ยวหมูบ่า้น Lauterbrunnen
• เที�ยว Murren หมูบ่า้นกลางขนุเขา เดนิชมธรรมชาตสิมผสัอากาศบรสิทุธิnั  ชมทวิทศันอ์นังดงามของ

ยอดเขาที�ปกคลมุดว้ยหมิะแบบสดุไกล้



วนัที� 4. Luzern –Mt. Rigi
• เที�ยวลเูซรน์ิ  ลอ่งเรอืทะเลสาบสแควน้ี�  และ ขนึยอดเขารกิ ิ,  ซงถอืเป็นราชนแีหง่ขนุเขาึ� ิ  (Queen of 

the moutain) ชมทวิทศันร์มิทะเลสาบลเูซรน์ที�สวยงามิ  รวมท ั,งยา่นถนน
ชอปปิ, งกลางตวัเมอืง็

• สะพานไมท้ ี�เกา่แกท่ ี�สดุในยโุรป Chapel Bridge หรอื Kapellbrücke สะพานขา้มแมน่ํ ,ารอยสที�มม์
อายหุลายรอ้ยปี และหอคอยกลางนํ ,า สญลกัษณ์แหง่เมอืงลเูซรน์ั ิ  เรยีกวา่เป็นจดุที�นกัทอ่งเที�ยวไป
ถา่ยรปูกนัมากที�สดุ

• โบสถ ์Hofkirche โบสถเ์กา่แกแ่หง่หนึ�งของเมอืงลเูซรน์ิ
• อนสุาวรยีส์งโตหนิิ  ( Loewendenkmal หรอื Lion Monument) เป็นอนสุาวรยีร์ปูสงโตหนิิ  แกะสลกั

อยูบ่นหนา้ผา สรา้งขนึเพื�อเป็นอนสุรณ์แกท่หารสวสิในความกลา้หาญ,  ซอสตยแ์ละจงรกัภกัดีื� ั  ตอ่ราช
วงคฝ์ร ั�งเศสในชวงปฏวิตัฝิร ั�งเศสในปี่  1792



วนัที� 5. Riquewihr – Ribeauvillé - Hunawihr
• เที�ยวหมูบ่า้นสวยงาม 3 หมูบ่า้นเล็กๆ ในแควน้อลัซาสทางภาคตะวนัออกของฝร ั�งเศสบนเสนทางไวน์้

ท ี�มชีอเสยงและเป็นที�รูจ้กัมากที�สดุในแควน้นีื� ี , และเป็นหมูบ่า้นที�ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นหมูบ่า้นที�
สวยที�สดุแหง่หนึ�งของฝร ั�งเศส 

• ตวัเมอืงยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์ของอลัซาสไวอ้ยา่งแทจ้รงิ บา้นเรอืนสวนใหญไ่ดร้บัการดแูลรกัษาให้่
คงสภาพเดมิด ั�งในอดตี  มกีารประดบัประดาตกแตง่ดว้ยดอกไมห้ลากสสนี ั  อยา่งสวยงาม หมูบ่า้น
เหลา่นจีงึเป็นจดุหมายปลายทางที�มเีสนห่ดงึดดูนกัทอ่งเที�ยวมากมาย,



วนัที� 6. Strasbourg - Basel
• สทราสบรูก์ เมอืงหลวงแหง่แควน้อลัซาส (Alsace ) เมอืงมรดกโลก ศนูยก์ลางเมอืงเกา่ของสต

ราสบรูก์ ซงเป็นเกาะใหญ่ึ�  (Grande île )มแีมน่ํ ,า อลิ Ill ลอ้มรอบ ไดร้บัการขนึทะเบยีนเป็นมรดก,
โลกในปี 1998

• Place Kléber จตัรุสัใหญใ่จกลางเมอืงสตราสบรูก์
• มหาวหิารแหง่สตราสบรูก์ (Cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg) มหาวหิารเกา่แกท่ ี�

สรา้งขนึในยคุกลาง,  มคีวามสงู 142 เมตร  
• ยา่น Petite France  บา้นเรอืนไมร้มิคลอง สสนหลากหลายี ั

• เที�ยวเมอืงบาเซลิ Basel ทางภาคตะวนัตกเฉยีงเหนอืของสวติเซอรแ์ลนด ์มพีรมแดนตดิกบัประเทศ
ฝร ั�งเศสและเยอรมนัเมอืงใหญอ่นัดบัสามของสวติเซอรแ์ลนดร์องจาก ซูรคิ และเจนวีา ต ั,งอยูร่มิฝั�ง
แมน่ํ ,าไรน ์( Rhein) 

• Marktplatz หรอื จตัรุสักลางเมอืงบาเซลซงเป็นที�ต ั,งตกึศาลาวา่การอําเภอสแดงโดดเิ ึ� ี ดน่ที�
ผสมผสานระหวา่งสถาปตัยกรรมกอธคิและเรอเนสซองส ์สรา้งในปี ค.ศ.1514

• โบสถป์ระจําเมอืงบาเซลหรอืิ  Basler Münster เป็นโบสถโ์ปรเตสแตนท ์ที�แรกเร ิ�มสรา้งในปี ค.ศ.
1019 ดว้ยสถาปตัยกรรมโรมนัแตห่ลงัจากเกดิแผน่ดนิไหวในเมอืงบาเซลในปีิ  1356 ตวัโบสถ์
บางสวนก็ไดถ้กูทาํลายไป่  และไดม้กีารซอมแซมและสรา้งตอ่จนเสร็จในปีค่ .ศ. 1500 ดว้ย
สถาปตัยกรรมกอธคิ



วนัที� 7. Colmar
• เมอืงทอ่งเที�ยวที�มเีสนห่เ์มอืงหนึ�งบนเสนทางสายไวนข์องแควน้อลัซ้ าส ภายในเมอืงเกา่กอลมาร ์

สามารถชนชมสถาปตัยกรรมทอ้งถิ�นื�  สภาพอาคารบา้นเรอืนเกา่แกท่ ี�เป็นเอกลกัษณ์ของ แควน้อลั
ซาส  สถาปตัยกรรมยคุกลางที�ผสมผสานกบัสถาปตัยกรรมเรอเนสซองสของศตวรรษ์ ที� 16-17 ที�
ไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอยา่งดี

• ยา่น เวนสินอ้ยแหง่เมอืงกอลมาร ์La Petite Venise ยา่นรมิฝั�งแมน่ํ ,าเล็กๆ  ที�มบีา้นเรอืนสไตลอ์ลั
ซาสสสนตา่งๆี ั  ต ั,งอยูร่มิสองฝั�งของแมน่ํ ,าเลาร ์(Lauch) มเีรอืเล็กๆพาลอ่งคลองชมเมอืง ในอดตี
ชาวไร ่ชาวสวนชาวประมงใชเสนทางนํ ,านใีนนการขนสงสนคา้มาขายที�ตลาด้ ้ , ่ ิ

วนัที� 8. รบัที�โรงแรม 8.00 น. ไปสงสถานรีถไฟไปสนามบนิ่  ซูรคิ กลบักรงุเทพฯ 



อตัราคา่บรกิาร 

1500 CHF ฟรงักส์วสิ 54000 บาท /ตอ่คน (ผูร้ว่มทรปิอยา่งนอ้ย 4 คน)
ราคาขา้งตน้นรีวมอะไรบา้ง,  
1.คา่ต ั�วรถไฟ รถเมล ์รถบสั Tram ในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละใน ฝร ั�งเศส ตลอดท ั,งทรปิ 
2. คา่ลอ่งเรอืทะเลสาบในสวติเซอรแ์ลนด ์
3.คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวทกุแหง่ตามโปรแกรม 
4.อาหารมอืเชา, ้
5.คา่ที�พกั 7 คนื โรงแรม 2-3 ดาว (สวติฯ พกัรวม hostel/ฝร ั�งเศส พกัหอ้งละ 2 คน)

ราคาขา้งตน้ไมร่วม 
1. ต ั�วเครื�องบนิไป-กลบั กรงุเทพ - ซูรคิ - กรงุเทพ 
2. คา่ธรรมเนยีมขอวซีา่ 
3. คา่ประกนัสขุภาพ 
4. คา่อาหารมอืกลางวนัและมอืเย็น, ,  (10-20 ยโูร แลว้แตเ่มน)ู

แลกเป็นเงนิยโูรมานดิหนอ่ยสาหรบัใชจา่ยํ ้  3 วนั ในฝร ั�งเศส
5. คา่ใชจา่ยสวนตวั้ ่  เชน่ คา่โทรศพท์ั  คา่เครื�องดื�มในหอ้งพกั

สวติเชอรแ์ลนดใ์ชสกลุเงนิฟรงักส์วสิ้ (CHF) 1 ฟรงัก ์= 36 บาท/ประมาณ
ฝร ั�งเศสใชสกลุเงนิ้  ยโูร (EUR ) 1 ยโูร  = 38 บาท /ประมาณ 



ข ั,นตอนการจอง

1. เลอืกทรปิ เลอืกชวงเวลาที�ตอ้งการมาเที�ยว่  กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์การจอง แลว้สงมาที�่  
e-mail : wannnee917@gmail.com เจยีบจะตดิตอ่กลบัไปภายใน0  24-48 ช.ม หรอื เขยีน
ชอื� -นามสกลุ /อาย/ุโปรแกรมทรปิ/กาํหนดการเดนิทาง/จํานวนผูร้ว่มเดนิทาง สงมาทางอเีมล่
ก็ไดเ้ชนกนั่

2.เจยีบจะตอบกลบัยนืยนัขอ้มลูการเดนิทาง0   และขอรบัเงนิมดัจําเป็นจํานวนเงนิ 500 ฟรงักส์วสิ  
/17500 บาท(ใชอตัราแลกเปลี�ยนเป็นเงนิบาทในวนัชาระเงนิ้ ํ ) โดยโอนเขา้บญัช ีธนาคารไทย
พานชิย ์รายละเอยีดบญัชจะแจง้ใหท้ราบทางอเีมลี  และสงหลกัฐานการโอนเงนิมาทาง่  e-mail 
หรอื Line

3. เมื�อมผีูร้ว่มทรปิครบแลว้ (อยา่งนอ้ย 4 ทา่น) ก็ใหด้าํเนนิการขอวซีาไดเ้ลย่  (เจยีบจะสงใบจองโรงแรม0 ่  
และแผนการเดนิทางไปให)้

4. ใหน้ําเงนิที�เหลอืมาจา่ยใหเ้จยีบเป็นเงนิฟรงักส์วสิเทา่น ั,น0  ( CHF )ในวนัแรกที�มาถงึ

ตดิตอ่เจยีบ0  :
E-mail : wannee917@gmail.com 
Tel /Line : (+33)6 19 15 59 17 
Line ID: thammawat.w



แบบฟอร์มการจอง
ชื�อผูจ้อง.....................................................................................................................................................................................

โปรแกรมทริป.......................................................................กาหนดการเดินทางํ ....................................................................

Line…………………………………E-mail…………………………………....
ผูใ้หญจาํนวน่ .....................................................................ทาน่           เดก็จาํนวน.........................................................คน

ผูร้วมเดินทางทงัหมดรวมทงัผูจ้อง่ # #     (กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตามขอ้มูลในพาสปอร์ต)

6

5

7

4

3

2

1

วนั /เดือน / ปีเกดิ

Date of birth

หมายเลขพาสปอร์ต

Number of passport
ชื�อ 

Name

 ลาํดบั



การยกเลกิการเดนิทาง

แจง้ลว่งหนา้ 90-120 วนักอ่นการเดนิทาง  คนืเงนิมดัจําให ้ 14500 บาท
แจง้ลว่งหนา้ 60-90 วนักอ่นการเดนิทาง  คนืเงนิมดัจําให ้ 12000 บาท
แจง้ลว่งหนา้ 30-60 วนักอ่นการเดนิทาง  คนืเงนิมดัจําให ้ 10000 บาท
แจง้ลว่งหนา้นอ้ยกวา่ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  ขอสงวนสทธิnไมค่นืเงนิมดัจําิ

ทรปิของเราเร ิ�มจากที�น ี� (ซูรคิ- สวติเซอรแ์ลนด)์ ถา้คณุสนใจมาเที�ยวดว้ยกนั คณุตอ้งจดัการจอง
และซอต ั�วเครื�องบนิื,  พรอ้มท ั,ง ยื�นเร ื�องขอวซีาทอ่งเที�ยวดว้ยตวัคณุเอง่  เจยีบไมส่ามารถจดัการเร ื�อง0
เหลา่นใีหค้ณุไดเ้พราะเจยีบไมใ่ชบรษิทัทวัร ์, 0 ่  
เจยีบมาอาศยอยูท่ ี�ฝร ั�งเศส0 ั  20 กวา่ปีมาแลว้ เร ิ�มจดัทรปิเล็กๆ เมื�อปี 2015
พาคนไทยเที�ยวปารสี อลัซาส และ สวติเซอรแ์ลนด ์
เจยีบยนิดชีวยเหลอืและใหค้าํแนะนําในการยื�นขอวซีา0 ่ ่  กรอกแบบฟอรม์ ถา้คณุตอ้งการ

เพิ�มรอยยิ,ม....และความสขุ กบัการเดนิทางทอ่งเที�ยว....



ข ั,นตอนการขอวซีาเชงเกน้่

การขอวซีาเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์่
วซีาสาหรับเขา้ประเทศ่ ํ  สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นวซีาทอ่งเที!ยว่  ระยะสนไมเ่กนิั &  90 วัน หรอืที!เรยีกวา่วซีาเชงเกน้่ ็  ผูถ้อื
วซีาประเภทนี&สามารถเดนิทางได ้่  26 ประเทศในกลุม่เชงเกน้็  (เยอรมน ีออสเตรยี เบลเยี!ยม เดนมารก์ สเปน
ฟินแลนด ์ฝรั!งเศส กรซี อติาล ีลกัแซมเบรก์ เนเธอแลนด ์โปรตเุกต ุสวเีดน นอรเ์วย ์ไอซแลด์์  มอลตา้ เอสทวัเนยี
ลทัเวยี ลทิัวเนยี ฮงการีั  โปแลนด์  เชค สโลวาเกยี สโลเวเนยี  สวติเซอรแ์ลนด ์ลกิเตนสไตน ์)

สถานทตู สวติเซอรแ์ลนด ์ไดม้อบหมายใหบ้รษิัท TLScontact เป็นผูใ้หข้อ้มลูตอ่ผูย้ื!นคํารอ้งรวมทั &งการรับยื!นขอคํา
รอ้งขอวซีา่

ทา่นสามารถคน้หาขอ้มลูและทําการนัดหมายไดท้ี!เว็บไซตข์องบรษิัท
https://ch.tlscontact.com/th/BKK/index.php?l=th (เลอืกอา่นภาษาไทยได)้

• สอบถามรายละเอยีดเพิ!มเตมิไดท้ี!หมายเลข 02 696 3899
• วันจันทร ์– ศกุร ์เวลา 8.00 น. -16.30 น.

ข ั,นตอนการขอวซีาเชงเกน้่ ็  (วซีาระยะสน่ ั, /ประเภททอ่งเที�ยว)
1. สรา้งบญัชออนไลนใ์นเว็บไซต์ี  tlscontact ตามลงิคน์ี&นะคะ     https://ch.tlscontact.com/th/BKK/register.ph

โดยใชแคอ่เีมลและสรา้งรหสัผา่น้   เมื!อไดร้ับอเีมลตอบกลบั กใ็หก้ดยนืยันการเปิดใชงาน้
2. Log in ดว้ยอเีมลและรหสัผา่นที!สมคัรไว ้

เลอืกประเภทวซีา่ (ทอ่งเที!ยว ระยะสนั&  ไมเ่กนิ 90 วัน) กด ยนืยนั
3. ตอบคําถามทกุขอ้ตามความเป็นจรงิ ( ชอื!  นามสกลุ  วัน เดอืนปีเกดิ อาชพี  ขอ้มลูหนังสอเดนิทางื  หมายเลข 

วันออก-หมดอายวุันที!เดนิทางเขา้ออก โรงแรมที!อยูท่ี!จะไปพัก ฯลฯ)
4. รายการเอกสารที!ตอ้งใชในการยื!นขอวซีา้ ่  จะปรากฎขึ&น
5. กรอกขอ้มลูเสร็จเรยีบรอ้ยก็กด บนัทกึการเปลี!ยนแปลง 
6. ถา้มผีูร้ว่มเดนิทางไปดว้ย หนา้ตอ่ไป ใหก้ดเพิ!มผูส้มคัร และ กรอกขอ้มลูลงทะเบยีนทกุๆคน ใหค้รบ แลว้กด 

ยนืยัน
7. เลอืกวันนัดหมายที!จะไปยื!นเอกสาร
8. พมิพใ์บยนืยันการนัดหมาย และมาที! TLS contact ตามวันและเวลาที!นัดหมาย



7. เลอืกวันนัดหมายที!จะไปยื!นเอกสาร
8.พมิพใ์บยนืยนัการนัดหมาย และมาที! TLS contact ตามวันและเวลาที!นัดหมาย
ตามที!อยูน่ี& ศนูย ์TLS contact 12/1 สาทรซตี&ทาวเวอร์ิ  ชนั&  12 ถนนสาทรใต ้175 แขวงทุง่  มหาเมฆ เขตสาทร 

กรงุเทพ 10120
9. ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ขอวซีา่ กรอกขอ้มลู
เอกสารที�ตอ้งใชในการขอ้ วซีาระยะสน่ ั, /ประเภททอ่งเที�ยว
1. แบบฟอรม์ขอวซีาระยะสน่ ั &  1 ชดุ กรอกขอ้มลูใหเ้รยีบรอ้ย
2.รปูถา่ยปัจจบุนั 2 รปู ขนาด 3.5 x 4 ซ.ม. บนพื&นขาว
3. หนังสอเดนิทางื  (ฉบบัจรงิ)

(วันหมดอายขุองหนังสอเดนิทางจะตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ื 3เดอืน หลงัจากวันที!เดนิทางกลบัจาก เขตประเทศเชง
เกน้แลว้ และตอ้งมหีนา้วา่งสาหรับวซีาอยา่งนอ้ยํ ่  2 หนา้เพื!อประทับตราวซีา่)

3.1 หนังสอเดนิทางื  (สาเนาํ ) หนา้ที!แสดงขอ้มลูสวนบคุคลและ่  หนา้ที!มวีซีาเชงเกน้และวซีาเขา้ออกประเทศตา่งๆ่ ็ ่
4. หลกัฐานการจองตัfวเครื!องบนิที!ระบวุันเดนิทางไป-กลบั (อยา่ซอตัfวกอ่นไดร้ับอนุมตัวิซีาื& ่ )
5. สาเนาการจองโรงแรมสาหรับตลอดการพํานักในเขตเชงเกน้ที!ยนืยันเรยีบรอ้ํ ํ ยแลว้ และ/หรอื จดหมายเชญิ

สวนตวั่
จากบคุคลที!พํานักอาศยอยูใ่นเขตเชงเกน้ที!มลีายมอืชอั ื!  รับรองในกรณีที!เดนิทางไปตา่งประเทศนอกเหนอืจาก
ประเทศในกลุม่เชงเกน้็  ตอ้งไดร้ับวซีาสาหรับเขา้ประเทศนั&นๆกอ่น่ ํ  จงึสามารถยื!นขอวซีาเชงเกน้ได ้่ ็  (จะตอ้งมกีาร
ระบชุอผูส้มคัรทกุทา่นลงบนเอกสารการจองโรงแรมื! )



6. ประกนัภัยการเดนิทางประกนัภัยการเดนิทางและประกนัอบุตัเิหตทุี!ครอบคลมุในประเทศเขตเชงเกน้ 
 บรษิัทประกนัตอ้งไดร้ับการจดทะเบยีนจัดตั &งหรอืมสีาขาในกลุม่ประเทศเชงเกน้
 เงื!อนไขการคุม้ครองประกนัภยัการเดนิทางจะตอ้งครอบคลมุถงึการการชว่ยเหลอืในกรณีฉุกเฉนิ, คา่ใชจา่ยใน้

การสงตวัผูป้่วยกลบัสภูมูลิําเนาในกรณีที!ตอ้งรับการรักษาพยาบาล่ ่ , ครอบคลมุคา่ใชจา่ยสาหรับการชวยเหลอื้ ํ ่
ทางการแพทยฉ์ุกเฉนิ หรอืการเขา้รักษาพยาบาลในแผนกฉุกเฉนิของโรงพยาบาล ในกรณีที!เกดิอบุตัเิหตุ
รา้ยแรงเฉยีบพลนั

วงเงนิประกนัภัยขั &นตํ!าคอื 30,000 ยโูร หรอื 1,500,000 บาท และสามารถใชไดใ้นกลุม่ประเทศเชงเกน้ทกุประเทศ้

รายชอบรษิัทประกนัภยัในประเทศไทยที!ไดร้ับการรับรองื!
https://www.tlscontact.com/th2ch/upload/travel_health_insurance_th_2ch.en.pdf

หลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานการเงนิ
7. หลกัฐานการทํางาน (หนังสอรับรองการทํางานที!ระบชุอและที!อยูข่องนายจา้งื ื!  หรอืหลกัฐานการจดทะเบยีน

การคา้ในกรณทีี!เป็นเจา้ของกจิการ ใบอนุญาตประกอบธรุกจิและการคา้ ทะเบยีนการคา้ หรอืใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพี (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ)

8.หลกัฐานการเงนิที!เพยีงพอ  ที!แสดงวา่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจา่ยไดต้ลอดระยะเวลาที!พักอยูใ่นส้ วติเซอรแ์ลนด ์  
ตน้ฉบบั bank statement รายการเดนิบญัช ี6 เดอืนลา่สดุซงมตีราประทับของธนาคารึ! หากมผีูส้นับสนุน
คา่ใชจา่ยในการเดนิทาง้ กรณุาแสดงหนังสอรับรองคา่ใชจา่ยและตน้ื ้  ฉบบั bank statement รายการเดนิบญัชี
6 เดอืนลา่สดุซงมีึ!  ตราประทับของธนาคารของผูส้นับสนุนคา่ใชจา่ย้  

8.1 หลกัฐานการเงนิที!เพยีงพอ (สาเนาํ )(แปลเป็นภาษาองักฤษ)

9.สลปิเงนิเดอืน 3 เดอืนลา่สดุ (แปลเป็นภาษาองักฤษ)

10.คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 60 ยโูร /2300 บาท  คา่บรกิาร 863 บาท (ราคาอาจเปลี!ยนแปลง โปรด เชคอกีครั &ง็ )


