
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนท่องเที่ยวพักผ่อนในเส้นทำงแสนสวย ประเทศอิตำลี –
สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทำงสุดโรแมนติก อิตำเลียนริเวียร่ำ ควำ
ผสมผสำนอย่ำงลงตัวกบัสถำปัตยกรรมสดุคลำสสคิเมืองแห่งสำยน ำ้ เว
นิส เมสเตร้ ฟลอเร้นซ์ หอเอนปิซ่ำ ซิงเคว เทเร่ ปอร์โตชิโน่  มิลำน
สวิสเซอร์แลนด์ ขึ้ นรถไฟสู่ TOP OF EUROPE ลูเซิร์น สะพำนไม้ชำ
เปล ช้อปป้ิงเตม็รูปแบบ พร้อมที่พักและร้ำนอำหำรที่คัดสรรมำเป็น
อย่ำงดีส ำหรับคุณ พร้อมบริกำรสดุประทบัใจ แลว้คณุ....จะรกัเรา  
 



ก ำหนดกำรเดินทำง -  เมษำยน        
วนัแรกของกำรเดินทำง     (1)    สนำมบินสุวรรณภูมิ 
.  น. พร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น ) ใกลก้บัประตูทำงเขำ้หมำยเลข 2 

พบกบัเจ้ำหน้ำที่ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก ณ บริเวณ หนำ้เคำนเ์ตอรห์มำยเลข C 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง   (2)    มิลำน - เวนสิ – จัตุรสัซำนมำรโ์ค – ล่องเรือกอนโดล่ำ 

.  น. ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย แอรเ์วย ์เทีย่วบนิ TG940  

(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ  ช่ัวโมง .... เวลำท้องถิ่นต่ำง ช้ำกว่ำเระเทศไทย  ช่ัวโมง)  
.  น. ถงึสนำมบนิมำเพลซ่ำ นครมิลำน ประเทศอิตำลี หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง และศุลกำกรแล้ว น ำทำ่นเดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศ ...  

ออกเดินทำงสู่เมืองเวนิส  (ใช้เวลำประมำณ  ชม.) 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น ำท่ำนล่องเรือผ่ำนชมบ้ำนเรือนของชำวเวนิส สู่เกำะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก 
เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  มีสมญำนำมว่ำเป็น "รำชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ และมีสะพำนเช่ือมถึงกนักว่ำ 
400 แห่ง ข้ึนฝั่งที่บริเวณ ซำนมำรโ์ค ศูนย์กลำงของเกำะเวนิส จำกน้ันน ำท่ำนเดินชมควำมงำมของเกำะเวนิส ชมสะพำนถอนหำยใจ  (Bridge of Sighs) แล้วเช่ือมต่อสู่ วงั
ดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถำนที่พ ำนักของเจ้ำผู้ครองนครเวนิสใน คำสโนว่ำน่ันเอง น ำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณ จัตุรสัซำนมำรโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคย
กล่ำวไว้ว่ำ “เป็นห้องน่ังเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอำเขตอันงดงำม รวมทั้ง โบสถซ์ำนมำรโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตำมแบบ
ศิลปะไบแซนไทน์ จำกน้ันพำทำ่น ล่องเรือกอนโดล่ำ ชมบรรยำกำศของเกำะเวนิสลัดเลำะไปตำมล ำคลอง ชมสองฝำกฝั่งที่สวยงำมและสดุแสนโรแมนติก จำกน้ันอิสระให้ทำ่น
ได้มีเวลำเที่ยวชมเกำะอันแสนโรแมนติก เช่น เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้ำชมโบสถ์ซำนมำร์โค, ช๊อปป้ิงสินค้ำของที่ระลึก อำทเิช่น เคร่ืองแก้วมูรำโน่,หน้ำกำกเวนิส 
หรือน่ังจิบกำแฟในร้ำน Cafe Florian ที่เปิดให้บริกำรมำต้ังแต่ปี ค.ศ.1720 จำกน้ันน ำทำ่นล่องเรือกลับขึ้นสู่ฝั่งเวนิส เมสเตร้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น 

ทีพ่กั  THE WESTIN EUROPE & REGINA VENICE หรือเทียบเท่ำ 



วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง   (3)  เวนสิ - ปิซ่ำ - หอปิซ่ำ  - ฟลอเรน้ซ ์– จตุัรสัดูโอโม -  ฟลอเรน้ซ ์

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองปิซ่ำ (เดินทำงประมำณ 3.5 ช.ม.) ระหว่ำงทำงแวะเที่ยวเมือง โบโลญญำ .... หอเอนแห่งเมืองปิซ่ำอันเล่ืองช่ือ ชมหอเอนปิซ่ำ (Leaning 

Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่ำ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง เร่ิมสร้ำงเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลำสร้ำงประมำณ 175 ปี แต่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงต้อง
หยุดชะงักลงไปเมื่อสร้ำงไปได้ถึงช้ัน 3 กเ็กิดกำรยุบตัวของฐำนขึ้นมำ และต่อมำกม็ีกำรสร้ำงหอต่อเติมขึ้นอกีจนแล้วเสรจ็ โดยใช้เวลำสร้ำงทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่ หอเอนปิ
ซ่ำน้ี กำลิเลโอ  บิดำแห่งวิทยำศำสตร์ ซ่ึงเป็นชำวอติำเล่ียนได้ใช้เป็นสถำนที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่ำ สิ่งของสองช้ิน น ำ้หนักไม่เทำ่กนั ถ้ำปล่อยสิ่งของทั้งสองช้ิน
จำกที่สงูพร้อมกนั กจ็ะตกถึงพ้ืนพร้อมกนั ช่ือ อสิระให้ทำ่นได้เลือกซ้ือสนิค้ำที่ระลึกรำคำถูก ที่มีร้ำนค้ำเรียงรำยอยู่มำกมำย  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสไตล์เอเชีย 

 น ำทำ่นเดินทำงออกสู่ภำคกลำงของประเทศ เขตแคว้นทอสคำน่ำ ที่มีเมืองฟลอเร้นซ์ เป็นเมืองหลวงนครที่รุ่งเรืองสดุในช่วงยุคทองของศิลปอติำลี เป็นเมืองหลวงของแคว้นทสั
กำนี และเป็นถึงเมืองหลวงของรำชอำณำจักรอิตำลี ระหว่ำง ค.ศ. 1865 ถึง ค.ศ. 1870 ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ำ้อำร์โน มีประชำกรแค่ 400,000 คนในเขตเมือง แต่ดั้งเดิมในยุค
กลำง เคยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ ,กำรเงิน และศิลปวิทยำกำร ภำยใต้กำรปกครองของตระกูลเมดิชิ ตลอดระยะทำงท่ำนจะได้สัมผัสร่องรอยอำรยธรรมของชำวอีทรัสกัน ที่
อำศัยอยู่มำต้ังแต่ก่อนคริสตกำล จนกระทั่งจักรวรรดิโรมันเข้ำมำครอบครอง บ้ำนเร่ืองตลอดจนปรำสำทเก่ำแก่ต้ังอยู่บนเนินเขำ เป็นชัยภมิูที่เหมำะสม ผ่ำนท้องทุง่เกษตรกรรม
และแหล่งผลิตไวน์ช้ันดีของแคว้นน้ี  น ำท่ำนเข้ำสู่เขตเมืองเก่ำของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1982  เดิน ชมควำม
สวยงำมบริเวณ จัตุรสัดูโอโม ทตีั้งของ มหำวิหำรแห่งเมืองฟิเรนเซ่หรือฟลอเรน้ซ์ ที่สวยงำมและย่ิงใหญ่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในต้นแบบที่ ไมเคิล แองเจลโล ได้ใช้ในกำรออกแบบ
ยอดโดมกลำงมหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม เดินชมจัตุรัสซิกนอเรีย ที่สวยงำมด้วยประติมำกรรมมำกมำยที่ต้ังเรียงรำยอยู่ด้ำนหน้ำของพระรำชวังเวคคิโอ เดินต่อจนถึง
สะพำนเก่ำ เวคคิโอที่ทอดข้ำมแม่น ำ้อำร์โน ซ่ึงอดีตเป็นแหล่งขำยทองค ำที่เก่ำแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรักษ์ บรรยำกำศแบบดั่งเดิมไว้ได้อย่ำงดี  

 

 

 

 

 

 



ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น 

ทีพ่กั HILTON FLORENCE METROPOLE หรือเทียบเท่ำ 
วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง  (4)  ฟลอเรน้ซ ์ – อิตำเลียนริเวียร่ำ - ซิงเคว เทเร่ – ซำนตำ มำรเ์กริตำ้ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเที่ยวชมควำมงำมริมชำยฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย ที่เป็นย่ำนตำกอำกำศและรีสอร์ต ที่น่ีงดงำมจนได้สมญำว่ำ อิตำเลียนริเวียร่ำ มีลักษณะภมิูประเทศที่สวยงำมแปลก
ตำ มีภเูขำสงูชันขนำบอยู่ชำยหำด ซ่ึงบำงจุดสงูชัน  องศำ บำงตอนของภเูขำลำดเทมำจนถึงชำยหำด มีทั้งหำดทรำยขำวสวยและหำดกรวดที่งำมแปลกตำ มีภมิูทศัน์ที่งดงำม
ตำมธรรมชำติ ผสมผลำนกนัของภเูขำ ทะเล เมืองท่ำคึกคัก และหมู่บ้ำนที่ห่ำงไกลควำมเจริญ เป็นภำพที่มีเสน่ห์ประทบัใจของนักเดินทำงทุกคนที่ได้มำเยือนอิตำเลียนริเวียร่ำ 
ขนำดที่นักประพันธเ์อกชำวองักฤษ ชำร์ล ดิกเกนส ์กล่ำวว่ำ ชำยทะเลระหว่ำงเจนัวกบัสเปเชียน้ันเป็นอติำลีที่สวยที่สดุ  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  
น ำท่ำนเที่ยวชม ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre)  หมู่บ้ำนสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซ่ึงทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับกำร
ยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพรำะชำยหำด ทะเล ภเูขำ ในแถบน้ันเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของประเทศอิตำลี  Cinque Terre แปลว่ำ  แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง  
ในภำษำอังกฤษ Five Lands ได้แก่ มอนเตรอสโซ อัล มำเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นำซซำ (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมำนำโรลำ 
(Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) น ำทำ่นเที่ยวชม หมู่บำ้น มำนำโรลำ (Manarola) และ  หมู่บำ้นเวรน์ำซซำ (Vernazza)  ที่มีควำมสวยงำมด้วยสสีนัของ
ตัวอำคำรบ้ำนเรือนที่ต้ังอยู่ริมทะเล ... น ำคณะเดินทำงสู่เมือง ซำนตำ มำรเ์กริตำ (Santa Margherita) อกีหน่ึงเมืองสวยริมฝ่ังทะเลของแคว้นลิกูเรีย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ที่พัก  BEST WESTERN REGINA ELENA HOTEL SANTA MAGHERITA  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง  (5)  ซำนตำ้ มำรเ์กริตำ – เจนวั - มิลำน – วิหำรดูโอโม่ – ชอ้ปป้ิง 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปอรโ์ตฟิโน (Portofino) ซ่ึงเป็นเมืองท่ำแห่งชำยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีช่ือเสยีงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยทำ่เรือเลก็ๆ จน
ได้รับกำรขนำดนำมว่ำเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่ำ” ส ำหรับนักท่องเที่ยว ที่น่ีเป็นเมืองเลก็ๆ น่ำรักประกอบด้วยบ้ำนเรือนหลำกสีสัน ต้ังเบียดเสียดกันไปตำมเชิงเขำเขียวชอุ่ม
โอบล้อมอ่ำวที่มีทำ่เรือยอร์ชจอดเตม็ไปหมด จนได้เวลำอนัสมควร  

 



 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสไตล์เอเชีย  

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิลำน หรือในภำษำอิตำลีเรียกว่ำ “MILANO” เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอิตำลี เมืองแห่งแฟช่ัน และเป็นศูนย์กลำงกำรเดินทำงที่ส ำคัญเมือง
หน่ึงของยุโรป  น ำทำ่นเข้ำชม มหำวิหำรดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถำปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สดุแห่งหน่ึงของโลก เร่ิมสร้ำงเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่
เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลำกำรก่อสร้ำงกว่ำ 427 ปี กำรตกแต่งภำยนอกเป็นหลังคำยอดเรียวจ ำนวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจำกทุกยุคทุกสมัยกว่ำ 
2,245 ช้ิน บนยอดของวิหำรมีรูปป้ันทองขนำด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มำดอนน่ำซ่ึงตั้งเด่นเป็นสง่ำอยู่ โดยมีนักประพันธช์ำวองักฤษช่ือ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหำรดู
โอโม่ว่ำเป็น “วิหำรที่สรำ้งเลียนแบบเม่น” เน่ืองจำกกำรตกแต่งด้ำนนอกเตม็ไปด้วยหลังคำยอดแหลม ภำยในวิหำรเป็นแบบเรียบง่ำย แต่ทว่ำสง่ำงำมและกว้ำงขวำง สำมำรถ
รับผู้เข้ำชมได้ถึง 40,000 คน... อสิระให้ทำ่นได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก... ชมอำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลที ่2 ที่เป็นอำคำรศูนย์กำรค้ำทรงโบรำณ ต้ังช่ือตำมพระ
นำมกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอำณำจักรต่ำงๆ ให้เป็นประเทศอิตำลีทุกวันน้ี อิสระช้อปป้ิงตำมอธัยำศัยในย่ำนช้อปป้ิงใหญ่ของมิลำนที่หลำกหลำยด้วยสนิค้ำนำนำชนิดทั้งแบรนด์
เนมที่เรำคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑคุ์ณภำพของอติำลีเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น 

ทีพ่กั MILAN MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง  (6)    มิลำน - ลูกำโน่ – อินเทอรล์ำเกน้ - ชอ้ปป้ิง  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 



 น ำออกเดินทำงข้ำมพรมแดนอติำลี – สวิตเซอร์แลนด์สู่ เมืองลูกำโน่ (Lugano) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองตำกอำกำศอนัแสนสวยของสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองใน
ฝันของชำวสวิสในภมิูภำคอื่นๆ ที่อยำกมำอยู่เมืองที่อบอุ่นด้วยแสงแดดสว่ำงไสว น ำทำ่นชมเมืองลูกำโน่ที่สวยงำมไปด้วยเทอืกเขำ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสไตล์เอเชีย 

 น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน้ (Interlaken) เมืองที่มีทวิทศัน์อันงดงำม เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขำ และสำยน ำ้สีฟ้ำครำมสดใส
ของทะเลสำบที่จะท ำให้ท่ำนรู้สกึสดช่ืน อิสระให้ท่ำนหำมุมถ่ำยรูปกบัเทอืกเขำจุงเฟรำยอร์คอันสวยงำม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตำม ถนน HOHEWEG 

หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลำงเมือง เลือกซ้ือนำฬิกำแบรนด์เนมของสวิส อำทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นต้น, ชอคโกแลต, มีดพับ 
Victorinox ที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นำฬิกำกุก๊กู และของฝำกนำนำชนิด ที่ร้ำนปลอดภำษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กันน้ันมีคำสิโน Kursaal ให้ส ำหรับ
ทำ่นที่ต้องกำรเสี่ยงโชคอสิระตำมอธัยำศัย 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย  
ทีพ่กั  LINDNER GRAND BEAU RIVAGE INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ 
วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง   (7)  อินเทรอลำเกน้ - ยอดเขำจุงเฟรำ - ลูเซิรน์ - ชมเมือง - ลูเซิรน์  
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองกรินเดอวำลด ์(Grinderwald) หมู่บ้ำนกลำงหุบเขำที่เป็นแหล่งพักผ่อนตำกอำกำศที่มีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นจุดเร่ิมต้นของกำร
ผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ที่สวยงำมคร้ังย่ิงใหญ่ และประทบัใจ น ำท่ำน นัง่รถไฟ ขึ้นสู่สถำนีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ที่เป็นสถำนีรถไฟสงูที่สดุของยุโรปมีควำมสูงเหนือระดับน ำ้ทะเล
ถึง ,  เมตร ( ,  ฟุต) ซ่ึงได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น Top of Europe และได้ช่ือว่ำเป็นหลังคำแห่งยุโรปชม  



 

 

 

 

 

 

 

 

จำกน้ันน ำทำ่นชม ถ ้ ำน ้ ำแข็ง (ICE PALACE) ที่มีอุณหภมิูต ่ำกว่ำ  องศำเซลเซียสตลอดทั้งปี และเกบ็รวบรวมสัตว์ที่อำศัยอยู่บริเวณเทอืกเขำ ชมรูปป้ันต่ำงๆที่เกิดจำกกำร
แกะสลักน ำ้แขง็ พร้อมทั้งเพลิดเพลินกบักำรเล่นหิมะ และกลำเซียร์ หรือ ธำรน ำ้แขง็ขนำดใหญ่ สนุกสนำนกบักำรเล่นหิมะในลำนกว้ำง สฟริงซ์ SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดใน
ยุโรป ซ่ึงมองเห็นได้กว้ำงไกลที่สุด ณ จุด ,  เมตร สัมผัสควำมงดงำมของธำรน ้ ำแข็งอเลิทซ์ กลำเซียร ์(ALETSCH GLACIER) ที่ได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำร 
UNESCO ให้เป็น “มรดกโลกทำงธรรมชำติ” มีควำมยำวถึง  กิโลเมตร ยำวที่สุดในบรรดำทุ่งน ำ้แขง็ของเทือกเขำแอลป์ทั้งยุโรป และหนำ  เมตรโดยไม่เคยละลำย 

อิสระให้ท่ำนได้สนุกสนำน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขำจุงเฟรำ อำท ิสโนว์บอร์ด , สุนัขลำกเล่ือน และไม่ควรพลำดกับกำรส่งโปสกำร์ดจำกที่ท  ำกำรไปรษณีย์ที่สูง
ที่สดุในยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ 
บ่ำย น ำท่ำนน่ังรถไฟลงจำกยอดเขำจุงเฟรำ ผ่ำนอุโมงค์ที่เจำะใต้ภูเขำ Eiger และ Mönch รถไฟจะจอดให้ท่ำนได้ชมวิวเทือกเขำจุงเฟรำยอร์ค ในอีกบรรยำกำศหน่ึงให้ท่ำนได้

เพลิดเพลินกับกำรชมทศันียภำพอันแสนโรแมนติกได้จำกสองข้ำงทำง จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ ลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ที่
ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสำบ  ชมสะพำนไมช้ำเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ำมผ่ำนแม่น ้ ำรอยส ์(Reuss River) อันงดงำมซ่ึงเป็นเหมือน
สญัลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพำนไม้ที่มีหลังคำที่เก่ำแก่ที่สุดในยุโรป สร้ำงข้ึนเม่ือปี คศ.1333 โดยใต้หลังคำคลุมสะพำนมีภำพวำดประวัติศำสตร์ของชำวสวิสตลอดแนว 

และให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรซ้ือสินค้ำมำกมำย ทั้งแบรนด์ดัง และแบรนด์ท้องถิ่น...  เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บำสซ่ี ร้ำนขำยของที่ระลึกร้ำนชอ็คโกแลต็ และช้
อปป้ิงสนิค้ำช้ันดีที่มีช่ือเสยีงตำมอธัยำศัย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น ... บริกำรทำ่นด้วย ฟองดูวสบู์กิยองส ์อำหำรท้องถิ่นของชำวสวิส 

ทีพ่กั RADISSON BLU LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง    (8)  ลูเซิรน์ – ซูริค - สนำมบนิ  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงกลับสู่ เมืองซูริค ศูนย์กลำงด้ำนเศรษฐกจิที่ส ำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ทำ่นได้ช้อปป้ิงสนิค้ำแบรนด์เนมมำกมำย ณ ถนนบำนน์ฮอฟ ถนนช้อปป้ิงสำย
ส ำคัญที่รวบรวมแบรนด์ดังมำกมำย... อสิระให้ทำ่นได้ช้อปป้ิงตำมอธัยำศัย... จนได้เวลำอนัสมควร น ำทำ่นเดินทำงสู่สนำมบินซูริค     

.  น. ออกเดินทำงจำกสนำมบนิซูริค ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์โดยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971 

 

วนัเกำ้ของกำรเดินทำง  (9)   กรุงเทพฯ  
.  น.  ถงึสนำมบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ 

 

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

หมำยเหตุ: รำยกำรและรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบนิ และ อตัรำแลกเปลีย่น เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 



อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 169,900.- 166,900.- 167,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 152,900.- 149,900.- 150,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 144,900.- 141,900.- 142,900.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่ำนละ 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

 

** ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำงขั้นต ำ่  ท่ำน หำกผูเ้ดินทำงอยู่ระหว่ำง -  ท่ำน ช ำระเพิม่ท่ำนละ ,  บำท ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=184&PeriodID=299


 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน 

  “กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท 

 ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 ช ำระโดยเงินสด 

 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 
ช่ือบัญชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 8 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

 หรือ ธนำคำรกรุงไทย   สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1  บญัชีกระแสรำยวนั 

 “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย  วัน 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีย่วเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1669 

1589 

1499 

1419 

280 

1269 

1669 

1589 

1499 

1419 

280 

1269 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด ,  คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

 

 



อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่ำบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถือหนังสอืเดินทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 
5. ค่ำมัคคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัทำ่นในตลอดกำรเดินทำง 
6. ค่ำประกนัอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ ,000,000.- บำท เง่ือนไขตำมกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย % และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม % 

3. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสอืเดินทำง 
4. ค่ำภำษีน ำ้มันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่ม
สรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกนิ  เดือน ทั้งน้ีเพ่ือควำมปลอดภัยของทำ่นผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอนัมิใช่กำรทอ่งเที่ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ

บำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับทำ่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ  ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงทำ่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทำงทำ่นอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ทำ่น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทวัร์
อื่นทดแทนหำกทำ่นต้องกำร 



9. ในกรณีที่ทำ่นยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  วัน  ขอหักร้อยละ  ของอตัรำค่ำบริกำร 
 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง    วัน  ขอหักร้อยละ  ของอัตรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนช่ือ
ตัว๋เคร่ืองบินเทำ่น้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเน่ืองมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่

ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ
ก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทวัร์น้ันๆ หำกทำ่นผู้เดินทำงซ้ือตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทวัร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออก
เดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรทอ่งเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเหน็ว่ำรำยกำรทอ่งเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของทำ่น ไม่
ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ทำ่นมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออก
เดินทำงไม่น้อยกว่ำ  วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำร
บิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ี
เพ่ือค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของทำ่นให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของ
สถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่
ทอ่งเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ทำ่น 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกดิข้ึนแก่ทรัพย์สนิของทำ่น อนัเน่ืองจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 
17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับ

คณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่
ทำ่นและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือม่ันในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทำ่นได้เดินทำงไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

หมำยเหตุ  



 รำยกำรอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯโดยบริษัทจะ
ค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ เนือ่งจำกกำรท่องเที่ยวนี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถทีจ่ะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณี
ที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นที่ทำงทวัรจ์ัดให ้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำร
เดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ทำ่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เน่ืองจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ำมน ำเข้ำประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำ เมืองพิจำรณำแล้ว  

 ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินไห้ทำ่นได้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถำนฑตูงดออกวีซ่ำ อนัสบืเน่ืองมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง  
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมือง ให้กบัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

.  หนังสอืเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้งำนไม่น้อยกว่ำ  เดือน (มีหน้ำว่ำงที่ยังไม่ประทบัตรำ  หน้ำข้ึนไป)      โปรดตรวจดูอย่ำงละเอยีด (ถ้ำมีเล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วยคะ) 

.  รูปถ่ำยสขีนำด  น้ิว  จ ำนวน  รูป ฉำกหลังสขีำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไว้ไม่เกนิ  เดือน  อดัจำกฟิล์ม หรือโพลำรอยด์เทำ่นั้น 

.  หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ช่ือของแต่ละสถำนฑตู 

·       พนักงำนบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจำกสถำนที่ท  ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง อตัรำเงินเดือน วันเข้ำท ำงำน และวันที่อนุญำตให้ลำงำน  
·       ข้ำรำชกำร ใช้หนังสอืรับรองต ำแหน่งจำกต้นสังกดัเป็นภำษำองักฤษ (ไม่จ ำเป็นต้องระบุว่ำไปต่ำงประเทศ)  กรณีเกษียณอำยุ ใช้ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

·       เจ้ำของกจิกำร ใช้ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำ และหนังสอืรับรองจดหมำยจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรเสยีภำษี 

·       นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็นภำษำองักฤษ ระบุช้ันเรียน 

.  หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ช่ือของแต่ละสถำนฑตู) 
a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมำยรับรองบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ ออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษ (ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี ย้อนหลัง  

เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  
b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท ำหนังสือรับรองกำรันตีโดยออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษและระบุว่ำจะออกค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี ย้อนหลัง เดือน 

(กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสำรผู้ออค่ำใช้จ่ำย  .ส ำเนำบัตรประชำชน .หลักฐำนกำรงำน .จดหมำยระบุควำมสมัพันธ์ของผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประชำชน / ส ำเนำสติูบัตร ในกรณีที่อำยุต ่ำกว่ำ  ปี  

.  ส ำเนำใบส ำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) ส ำเนำใบส ำคัญเปล่ียนช่ือ หรือนำมสกุล (ถ้ำมี) 

.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดินทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณีที่เดก็อำยุไม่เกนิ  ปี ไม่ได้เดินทำงกบับิดำและมำรดำ หรือ เดินทำงไปกบัทำ่นใดทำ่นหน่ึง ท ำที่เขต หรืออ ำเภอเทำ่น้ัน พร้อมส ำเนำ
บัตรประชำชน 

*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้วีซ่ำหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถำนฑตู มิใช้บริษัททวัร์ 
*** กรณีก่อนเดินทำงไม่ถึง  วัน ผู้เดินทำงถูกปฏเิสธวีซ่ำ บริษัทฯ จ ำเป็นต้องยึดมัดจ ำ ,  บำท เป็นค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกตัว๋  
 


