
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนท่องเที่ยวพักผ่อนในเส้นทำงแสนสวย ประเทศอิตำลี – สวติเซอร์แลนด์  

เส้นทำงสุดโรแมนติก อิตำเลียนริเวียร่ำ ควำมผสม  ผสำนอย่ำงลงตัวกับสถำปัตยกรรมสุดคลำสสิค 

เมืองแห่งสำยน  ำ เวนิส เมสเตร ฟลอเร้นซ์ หอเอนปิซ่ำ ซิงเคว เทเร่ ปอร์โตชิโน่  มิลำน 

สวิสเซอร์แลนด์ ขึ นรถไฟสู่ TOP OF EUROPE ลูเซิร์น สะพำนไม้ชำเปล ช้อปปิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง  28 มี.ค. - 5 เม.ย. / 6 - 14 เม.ย. / 11- 19 เม.ย. /27 เม.ย. - 5 พ.ค. 2561  

วันแรกของกำรเดินทำง  (1) สนำมบินสุวรรณภูม ิ

23.30 น. พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูม ิ ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั น 4) เคำร์เตอร์ สำยกำรบนิ Emirates ROW T 

ใกล้กับประตูทำงเข้ำหมำยเลข 9 พบกับเจา้หน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน   

 
วันทีส่องของกำรเดินทำง   (2)    ดูไบ - เวนิส –จัตุรัสซำนมำร์โค–ล่องเรือกอนโดล่ำ 

02.59 น. ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Emirates เที่ยวบิน EK419 

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง .... เวลาท้องถิ่นต่าง ช้ากวา่เวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  

06.27 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.40 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ EK135  

13.25 น. ถึงสนำมบินเวนิส ประเทศอิตำลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับ

อากาศ ...  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส 

สู่เกำะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทน

ถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถงึกันกว่า 400 

แห่ง ข้ึนฝ่ังที่บริเวณ ซำนมำร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นน าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพำน

ถอนหำยใจ  (Bridge of Sighs) แล้วเชื่อมต่อสู่ วังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของเจ้าผู้ครองนคร 

เวนิสใน คาสโนว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซำนมำร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า 

“เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซำนมำร์โค (St.Mark’s 

Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นพาท่าน ล่องเรือกอนโดล่ำ ชมบรรยากาศของเกาะเวนิ

สลัดเลาะไปตามล าคลอง ชมสองฝากฝ่ังที่สวยงามและสุดแสนโรแมนติก จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอัน

แสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช้อปปิ้งสินค้าของท่ีระลึก อาทิเช่น เครื่อง

แก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 จากนั้นน าท่าน

ล่องเรือกลับขึ้นสู่ฝั่งเวนิส เมสเตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถ่ิน 

ที่พัก  THE WESTIN EUROPE & REGINA VENICE หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 



 

วันทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3)  เวนิส - ปิซำ่ - หอปิซำ่  - ฟลอเร้นซ์ – จัตุรัสดูโอโม -  ฟลอเร้นซ์  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองปิซ่ำ (เดินทางประมาณ ช.ม.) ระหว่างทางแวะเที่ยวเมือง โบโลญญา .... หอเอนแห่ง

เมืองปิซ่ำ อันเลื่องชื่อ ชม หอเอนปิซ่ำ (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ

โลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อ

สร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานข้ึนมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมข้ึนอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้าง

ทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่ หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ  บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลอง

ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึง

พื้นพร้อมกัน ชื่อ อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าที่ระลึกราคาถูก ท่ีมีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสไตล์เอเชีย 

 น าท่านเดินทางออกสู่ภาคกลางของประเทศ เขตแคว้นทอสคาน่า ที่มีเมืองฟลอเร้นซ์ เป็นเมืองหลวง  นครที่รุ่งเรืองสุด

ในช่วงยุคทองของศิลปอิตาลี เป็นเมืองหลวงของแคว้นทัสกานี และเป็นถึงเมืองหลวงของราชอาณาจักรอิตาลี ระหว่าง 

ค.ศ. 1865 ถึง ค.ศ. 1870 ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น้ าอาร์โน มีประชากรแค่ 400,000 คนในเขตเมือง แต่ดั้งเดิมในยุคกลาง เคย

เป็นศูนย์กลางทางการค้า ,การเงิน และศิลปวิทยาการ ภายใต้การปกครองของตระกูลเมดิชิ ตลอดระยะทางท่านจะได้

สัมผัสร่องรอยอารยธรรมของชาวอีทรสักัน ที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล จนกระทั่งจักรวรรดิโรมันเข้ามาครอบครอง 

บ้านเรื่องตลอดจนปราสาทเก่าแก่ต้ังอยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิที่เหมาะสม ผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรมและแหล่งผลิตไวน์ชั้น

ดีของแคว้นนี้  น าท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่าของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อ

ปี ค.ศ. 1982  เดิน ชมความสวยงามบริเวณ จัตุรัสดูโอโม ทีตั้งของ มหำวิหำรแห่งเมืองฟิเรนเซ่หรือฟลอเร้นซ์ ที่

สวยงามและยิ่งใหญ่ ซ่ึงเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ ไมเคิล แองเจลโล ได้ใช้ในการออกแบบยอดโดมกลางมหาวิหารเซนต์ปี

เตอร์ที่กรุงโรม เดินชมจัตุรัสซิกนอเรีย ที่สวยงามด้วยประติมากรรมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้าของพระราชวัง

เวคคิโอ เดินต่อจนถึงสะพานเก่า เวคคิโอที่ทอดข้ามแม่น้ าอาร์โน ซ่ึงอดีตเป็นแหล่งขายทองค าที่เก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และ

ยังคงอนุรักษ์ บรรยากาศแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างด ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถ่ิน 

ที่พัก HILTON FLORENCE METROPOLE หรือเทียบเท่ำ 

 



 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง (4) ฟลอเร้นซ์  – อิตำเลียนริเวียร่ำ - ซิงเคว เทเร่ – ซำนตำ มำร์เกริต้ำ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวชมความงามริมชายฝ่ังทะเลของแคว้นลิกูเรีย ท่ีเป็นย่านตากอากาศและรีสอร์ต ท่ีนี่งดงามจนได้สมญาว่า    

 อิตำเลียนริเวียร่ำ มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซ่ึงบางจุดสูงชัน 90 องศา 

บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภูมิทัศน์ที่งดงามตาม

ธรรมชาติ ผสมผสานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคัก และหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญ เป็นภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจ

ของนักเดินทางทุกคนที่ได้มาเยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดที่นักประพันธ์เอกชาวอังกฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า 

ชายทะเลระหว่างเจนัวกับสเปเชียนั้นเป็นอิตาลีที่สวยท่ีสุด  
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน  

น าท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซ่ึงทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย 

(Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล 

ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ใน

ภาษาอังกฤษ Five Lands ได้แก่ มอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมือง

คอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) น าท่านเที่ยวชม หมู่บ้ำน 

มำนำโรลำ (Manarola) และ  หมู่บ้ำนเวร์นำซซำ (Vernazza)  ที่มีความสวยงามด้วยสีสันของตัวอาคารบ้านเรือนที่

ตั้งอยู่ริมทะเล ... น าคณะเดินทางสู่เมือง ซำนตำ มำร์เกริตำ (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝ่ังทะเลของแคว้น

ลิกูเรีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ที่พัก  BEST WESTERN REGINA ELENA HOTEL SANTA MAGHERITA  หรือเทียบเท่ำ 

 

วันทีห่้ำของกำรเดินทำง (5) ซำนต้ำ มำร์เกริตำ – เจนัว - มิลำน – วิหำรดูโอโม่ – ช้อปปิ้ง 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซ่ึง

เป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับ

โลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการ

ขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” ส าหรับนักท่องเที่ยว 

ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ตั้ง

เบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีท่าเรือ

ยอร์ชจอดเต็มไปหมด จนได้เวลาอันสมควร  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสไตล์เอเชีย  

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลำน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอิตาลี เมืองแห่ง

แฟชั่น และเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่ส าคัญเมืองหนึ่งของยุโรป  น าท่านเข้าชม  มหำวิหำรดูโอโม่ (DUOMO 

CATHEDRAL ) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสร็จ

สมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียว  



 

จ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนยอดของวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร 

(13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซ่ึงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ โดยมีนักประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่

ว่าเป็น “วิหำรที่สร้ำงเลียนแบบเม่น” เนื่องจากการตกแต่งด้านนอกเต็มไปด้วยหลังคายอดแหลม ภายในวิหารเป็นแบบ

เรียบง่าย แต่ทว่าสง่างามและกว้างขวาง สามารถรับผู้เข้าชมได้ถึง 40,000 คน... อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก...  

                       ชม อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลที่ 2 ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่

ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านช้อปปิ้งใหญ่ของมิลานที่

หลากหลายด้วยสินค้านานาชนิดทั้งแบรนด์เนมท่ีเราคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพของอิตาลีเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถ่ิน 

ที่พัก MILAN MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 

วันทีห่กของกำรเดินทำง  (6)   มิลำน - ลูกำโน่ – อินเทอร์ลำเก้น - ช้อปปิ้ง  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าออกเดินทางข้ามพรมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์สู่ เมืองลูกำโน่ (Lugano) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองตาก

อากาศอันแสนสวยของสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองในฝันของชาวสวิสในภูมิภาคอื่นๆ ที่อยากมาอยู่เมืองท่ีอบอุ่นด้วย

แสงแดดสว่างไสว น าท่านชมเมืองลูกาโน่ที่สวยงามไปด้วยเทือกเขา 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสไตล์เอเชีย 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (Interlaken) เมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงาม เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งน้ีถูกโอบล้อม

อยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน้ าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบที่จะท าให้ท่านรู้สึกสดชื่น อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูป

กับเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH 

STREET แหล่งช้อปปิ้งใจกลำงเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag 

Heuer เป็นต้น, ชอคโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝาก

นานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กันนั้นมีคาสิโน Kursaal ให้ส าหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคอิสระ

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย  

ที่พัก  LINDNER GRAND BEAU RIVAGE INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ 



 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง  (7) อินเทอร์ลำเก้น - ยอดเขำจุงเฟรำ  - ลูเซิร์น - ชมเมือง - ลูเซิร์น  

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด์ (Grinder Wald) หมู่บ้านกลางหุบเขาที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศที่มี

ชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ที่สวยงามครั้งยิ่งใหญ่  และประทับใจ น า

ท่าน นั่งรถไฟ ข้ึนสู่สถานีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ที่เป็นสถานีรถไฟสูงที่สุดของยุโรปมีความสูงเหนือระดับน้ าทะเลถึง 

3,454 เมตร (11,398 ฟุต) ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe และได้ชื่อว่าเป็นหลังคาแห่งยุโรปชม ถ  ำ

น  ำแข็ง (ICE PALACE) ที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และเก็บรวบรวมสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณ

เทือกเขา ชมรูปปั้นต่างๆที่เกิดจากการแกะสลักน้ าแข็ง พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ และกลาเซียร์ หรือ ธาร

น้ าแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง สฟริงซ์ (SPHINX) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ซ่ึงมองเห็นได้

กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร สัมผัสความงดงามของ ธำรน  ำแข็งอเลิท์ซ กลำเซียร์ (ALETSCH GLACIER) ที่

ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “มรดกโลกทำงธรรมชำติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวที่สุดใน

บรรดาทุ่งน้ าแข็งของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน และ

เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนว์บอร์ด, สุนัขลากเลื่อน และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดจากที่

ท าการไปรษณีย์ท่ีสูงที่สุดในยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ 

 น าท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะใต้ภูเขา Eiger และ Minch รถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมวิว

เทือกเขาจุงเฟรำยอร์ค ในอีกบรรยากาศหนึ่งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันแสนโรแมนติกได้จากสอง

ข้างทาง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อม

ล้อมไปด้วยทะเลสาบ  ชมสะพำนไม้ชำเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น  ำรอยส์ 

(Reuss River) อันงดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้าง

ข้ึนเมื่อปี คศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนว และให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับการซ้ือสินค้ามากมาย ทั้งแบรนด์ดัง และแบรนด์ท้องถิ่น...  เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของที่

ระลึกร้านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถ่ิน ... บริกำรท่ำนด้วย ฟองดูวส์บูกิยองส์ อำหำรท้องถ่ินของชำวสวิส 

ที่พัก REDISSON BLU LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 



 

วันทีแ่ปดของกำรเดินทำง   (8) ลูเซิร์น – น  ำตกไรน์ –ชไตน์ อัม ไรน์  - ซูริค - ช้อปปิ้ง -สนำมบิน  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น  ำตกไรน์ (Rhein Fall) เป็นน้ าตกที่เกิดจากแม่น้ าไรน์  เป็นน้ าตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป อยู่

ระหว่างเมืองเล็กๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆเมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือ

ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  น าท่านเที่ยวชมเมือง ชไตน์ อัม ไรน์  (Stein am Rhein) โดยมีฐานะข้ึนกับเมือง 
Schaffhausen ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลัก
เพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาด

ภาพสีน้ าปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า บริเวณศูนย์กลางเมืองคือ  
จตุรัสรำธอส (Rathausplatz) มีน้ าพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ าพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ 

บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้  เมือง ชไตน์ อัม ไรน์ ได้รับรางวัล the First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่
อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดีเมืองนี้มีประชากร เพียง 3,110 คน มีพื้นที่เพียง 6.06 ตารางกิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน  

  จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซูริค ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า

  แบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนบานน์ฮอฟ ถนนช้อปปิ้งสายส าคัญที่รวบรวมแบรนด์ดังมากมาย... อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง 

   ตามอัธยาศัย... จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค     

21.53 น. ออกเดินทางจากสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK086  

 

วันเก้ำของกำรเดินทำง (9) ดูไบ - กรุงเทพฯ  

06.53 น.  เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  

08.50 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK418  

17.57 น.  ถงึสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 
 

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

 
ลลีาวด ีฮอลเิดย์ 

            ลลีา ... ทีเ่ป็นตวัคุณ 

 

 

 

 



 

อัตรำคำ่บริกำร 
ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกต ิ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 169,900.- 166,900.- 167,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 152,900.- 149,900.- 150,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 144,900.- 141,900.- 142,900.- 

พักเดี่ยวเพิ่ม 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่ำนละ 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

 

** อัตรำคำ่บริกำร ที่เสนอเป็นกำรคิดจำกกรณีผู้เดินทำงขั นต่ ำ 15 ท่ำน 

หำกผู้เดินทำงอยู่ระหว่ำง 10-14 ท่ำน เพ่ิมท่ำนละ 20,000.- บำท ** 

 

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 
ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  

1669 

1589 

1499 

1419 

280 

1269 

1669 

1589 

1499 

1419 

280 

1269 

 

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไวใ้นรายการ  

พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่ 

2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกันอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

 

 

 

 



 

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และคา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ ามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมัดจ า ทำ่นละ 30,000.- บำท   

    ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

 ช าระโดยเงินสด 

 สามารถช าระคา่มัดจ า โดยบัตรเครดิตทุกธนาคาร ( ไม่มีค่าธรรมเนียม )  

ผ่านทางเว็บไซด์ได ้www. Leelawadee.holiday  
 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

ชื่อบญัช ี  บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

  บัญชีกระแสรำยวัน   เลขที่  639-1-00265-5 

 
หมำยเหตุ  

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี เป็นกำร

ช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละ

สิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั นที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 

วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ  ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณา

แล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า  

อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน

คณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้น

ทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่าน

อื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด 

ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทาง

ซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย 

อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

 

 



 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แตใ่นกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง

ที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่ง

แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

 

 
เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

 
1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทบัตรา 2 หนา้ข้ึนไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รูปถา่ยสีขนาด 2 นิว้  จ านวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  อัดจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ื่อของแต่ละสถานฑูต 

·       พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าท างาน และวันที่ 

        อนญุาตให้ลางาน  

·       ข้าราชการ ใช้หนังสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบวุา่ไปต่างประเทศ)   

        กรณีเกษียณอายุ ใชส้ าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

·       เจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นสว่น กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสียภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบชุั้นเรียน 

4.  หลักฐานการเงิน(ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใชช้ื่อของสถานฑูต) 

a. กรณีมีบัญชีสว่นตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ  

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปจัจุบนั)  

b. กรณีไม่มีบัญชสี่วนตัว ให้บุคคลในครอบครวัท าหนังสือรบัรองการันตีโดยออกจากธนาคารเปน็ภาษาอังกฤษและระบวุ่าจะออก

ค่าใชจ้่ายให้ และถา่ยส าเนาสมดุบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออค่าใชจ้่าย  1.ส าเนาบัตร

ประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใชจ้่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีที่อายุต่ ากว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรอืหย่า (กรณีทีส่มรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ หรอืนามสกุล (ถ้ามี) 

7.  หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่าน

ใดท่านหนึ่ง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านั้น พรอ้มส าเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะใหว้ีซ่าหรอืไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บรษิัทฯ จ าเป็นต้องยึดมัดจ า 30,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกต๋ัว  


