ขอน ำท่ ำ นท่ อ งเที่ย วพั ก ผ่ อ นในเส้ น ทำงแสนสวย ประเทศอิต ำลี –
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เส้ น ทำงสุ ด โรแมนติ ก อิ ต ำเลี ย นริ เ วี ย ร่ ำ ควำ
ผสมผสำนอย่ำงลงตัวกับสถำปัตยกรรมสุดคลำสสิคเมืองแห่งสำยนำ้ เว
นิส เมสเตร้ ฟลอเร้ นซ์ หอเอนปิ ซ่ ำ ซิงเคว เทเร่ ปอร์โตชิโน่ มิลำน
สวิสเซอร์แลนด์ ขึ้นรถไฟสู่ TOP OF EUROPE ลูเซิร์น สะพำนไม้ ชำ
เปล ช้ อปปิ้ งเต็มรูปแบบ พร้ อมที่พักและร้ ำนอำหำรที่คัดสรรมำเป็ น
อย่ำงดีสำหรับคุณ พร้ อมบริกำรสุดประทับใจ แล้วคุณ....จะรักเรา

กำหนดกำรเดินทำง

-

เมษำยน

วันแรกของกำรเดินทำง (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ
. น.
พร้ อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น ) ใกล้กบั ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2
พบกับเจ้ ำหน้ ำที่ คอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวก ณ บริเวณ หน้ำเคำน์เตอร์หมำยเลข C
วันทีส่ องของกำรเดินทำง
(2) มิลำน - เวนิส – จัตุรสั ซำนมำร์โค – ล่องเรือกอนโดล่ำ
. น.
ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย แอร์เวย์ เทีย่ วบิน TG940
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ ชั่วโมง .... เวลำท้องถิ่นต่ำง ช้ ำกว่ำเระเทศไทย ชั่วโมง)
. น.
ถึงสนำมบินมำเพลซ่ ำ นครมิลำน ประเทศอิตำลี หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ ำเมือง และศุลกำกรแล้ ว นำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ ชปรับอำกำศ ...
ออกเดินทำงสู่เมืองเวนิส (ใช้ เวลำประมำณ ชม.)
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นำท่ำนล่องเรือผ่ำนชมบ้ ำนเรือนของชำวเวนิส สู่ เกำะเวนิส หรือ เวเนเซี ย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก
เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้ เรือแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน มีสมญำนำมว่ำเป็ น "รำชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกำะน้ อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ และมีสะพำนเชื่อมถึงกันกว่ำ
400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซำนมำร์โค ศูนย์กลำงของเกำะเวนิส จำกนั้นนำท่ำนเดินชมควำมงำมของเกำะเวนิส ชมสะพำนถอนหำยใจ (Bridge of Sighs) แล้ วเชื่อมต่อสู่ วัง
ดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถำนที่พำนักของเจ้ ำผู้ครองนครเวนิสใน คำสโนว่ำนั่นเอง นำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณ จัตุรสั ซำนมำร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคย
กล่ ำวไว้ ว่ำ “เป็ นห้ องนั่ งเล่ นที่สวยที่สุดในยุ โรป” จัตุรัสถูกล้ อมรอบด้ วยอำเขตอันงดงำม รวมทั้ง โบสถ์ซำนมำร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตำมแบบ
ศิลปะไบแซนไทน์ จำกนั้นพำท่ำน ล่องเรือกอนโดล่ำ ชมบรรยำกำศของเกำะเวนิสลัดเลำะไปตำมลำคลอง ชมสองฝำกฝั่งที่สวยงำมและสุดแสนโรแมนติก จำกนั้นอิสระให้ ทำ่ น
ได้ มีเวลำเที่ยวชมเกำะอันแสนโรแมนติก เช่ น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้ ำชมโบสถ์ซำนมำร์โค, ช๊อปปิ้ งสินค้ ำของที่ระลึก อำทิเช่น เครื่องแก้ วมูรำโน่,หน้ ำกำกเวนิส
หรือนั่งจิบกำแฟในร้ ำน Cafe Florian ที่เปิ ดให้ บริกำรมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 จำกนั้นนำท่ำนล่องเรือกลับขึ้นสู่ฝ่งั เวนิส เมสเตร้

ค่ำ
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น
THE WESTIN EUROPE & REGINA VENICE หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
(3)
เวนิส - ปิ ซ่ ำ - หอปิ ซ่ ำ - ฟลอเร้นซ์ – จัตุรสั ดูโอโม - ฟลอเร้นซ์
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองปิ ซ่ ำ (เดินทำงประมำณ 3.5 ช.ม.) ระหว่ำงทำงแวะเที่ยวเมือง โบโลญญำ .... หอเอนแห่ งเมืองปิ ซ่ ำอันเลื่องชื่อ ชมหอเอนปิ ซ่ ำ (Leaning
Tower of Pisa) สัญ ลั กษณ์ แห่ งเมือ งปิ ซ่ ำ 1 ใน 7 สิ่งมหั ศจรรย์ของโลกยุ คกลำง เริ่ มสร้ ำ งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้ เวลำสร้ ำงประมำณ 175 ปี แต่ร ะหว่ ำ งกำรก่ อสร้ ำ งต้ อง
หยุดชะงักลงไปเมื่อสร้ ำงไปได้ ถึงชั้น 3 ก็เกิดกำรยุบตัวของฐำนขึ้นมำ และต่อมำก็มีกำรสร้ ำงหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้ วเสร็จ โดยใช้ เวลำสร้ ำงทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่ หอเอนปิ
ซ่ำนี้ กำลิเลโอ บิดำแห่งวิทยำศำสตร์ ซึ่งเป็ นชำวอิตำเลี่ยนได้ ใช้ เป็ นสถำนที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้ มถ่วงของโลกที่ว่ำ สิ่งของสองชิ้น นำ้ หนักไม่เท่ำกัน ถ้ ำปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้น
จำกที่สงู พร้ อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้ อมกัน ชื่อ อิสระให้ ทำ่ นได้ เลือกซื้อสินค้ ำที่ระลึกรำคำถูก ที่มีร้ำนค้ ำเรียงรำยอยู่มำกมำย

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสไตล์เอเชีย
นำท่ำนเดินทำงออกสู่ภำคกลำงของประเทศ เขตแคว้ นทอสคำน่ำ ที่มีเมืองฟลอเร้ นซ์ เป็ นเมืองหลวงนครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปอิตำลี เป็ นเมืองหลวงของแคว้ นทัส
กำนี และเป็ นถึงเมืองหลวงของรำชอำณำจักรอิตำลี ระหว่ำง ค.ศ. 1865 ถึง ค.ศ. 1870 ตั้งอยู่บนฝั่งแม่นำ้ อำร์โน มีประชำกรแค่ 400,000 คนในเขตเมือง แต่ด้ังเดิมในยุค
กลำง เคยเป็ นศูนย์กลำงทำงกำรค้ ำ ,กำรเงิน และศิลปวิทยำกำร ภำยใต้ กำรปกครองของตระกูลเมดิชิ ตลอดระยะทำงท่ำนจะได้ สัมผัสร่ องรอยอำรยธรรมของชำวอีทรัสกัน ที่
อำศัยอยู่มำตั้งแต่ก่อนคริสตกำล จนกระทั่งจักรวรรดิโรมันเข้ ำมำครอบครอง บ้ ำนเรื่องตลอดจนปรำสำทเก่ำแก่ต้งั อยู่บนเนินเขำ เป็ นชัยภูมิท่เี หมำะสม ผ่ำนท้องทุง่ เกษตรกรรม
และแหล่งผลิตไวน์ช้ันดีของแคว้ นนี้ นำท่ำนเข้ ำสู่เขตเมืองเก่ำของฟลอเร้ นซ์ ที่ได้ รับเลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ ข้ นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดิน ชมควำม
สวยงำมบริเวณ จัตุรสั ดูโอโม ทีต้ังของ มหำวิหำรแห่ งเมืองฟิ เรนเซ่ หรือฟลอเร้นซ์ ที่สวยงำมและยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็ นหนึ่งในต้ นแบบที่ ไมเคิล แองเจลโล ได้ ใช้ ในกำรออกแบบ
ยอดโดมกลำงมหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ ท่ีกรุงโรม เดินชมจัตุรัสซิกนอเรีย ที่สวยงำมด้ วยประติมำกรรมมำกมำยที่ต้ังเรี ยงรำยอยู่ด้ำนหน้ ำของพระรำชวังเวคคิโอ เดินต่อจนถึง
สะพำนเก่ำ เวคคิโอที่ทอดข้ ำมแม่นำ้ อำร์โน ซึ่งอดีตเป็ นแหล่งขำยทองคำที่เก่ำแก่ของฟลอเร้ นซ์และยังคงอนุรักษ์ บรรยำกำศแบบดั่งเดิมไว้ ได้ อย่ำงดี

ค่ำ
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น
ทีพ่ กั
HILTON FLORENCE METROPOLE หรือเทียบเท่ำ
วันทีส่ ีข่ องกำรเดินทำง
(4)
ฟลอเร้นซ์ – อิตำเลียนริเวียร่ำ - ซิงเคว เทเร่ – ซำนตำ มำร์เกริตำ้
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเที่ยวชมควำมงำมริมชำยฝั่งทะเลของแคว้ นลิกูเรีย ที่เป็ นย่ำนตำกอำกำศและรีสอร์ต ที่น่ีงดงำมจนได้ สมญำว่ำ อิตำเลียนริเวียร่ำ มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงำมแปลก
ตำ มีภเู ขำสูงชันขนำบอยู่ชำยหำด ซึ่งบำงจุดสูงชัน องศำ บำงตอนของภูเขำลำดเทมำจนถึงชำยหำด มีท้งั หำดทรำยขำวสวยและหำดกรวดที่งำมแปลกตำ มีภมู ิทศั น์ท่งี ดงำม
ตำมธรรมชำติ ผสมผลำนกันของภูเขำ ทะเล เมืองท่ำคึกคัก และหมู่บ้ำนที่ห่ำงไกลควำมเจริญ เป็ นภำพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทำงทุกคนที่ได้ มำเยือนอิตำเลียนริเวียร่ ำ
ขนำดที่นักประพันธ์เอกชำวอังกฤษ ชำร์ล ดิกเกนส์ กล่ำวว่ำ ชำยทะเลระหว่ำงเจนัวกับสเปเชียนั้นเป็ นอิตำลีท่สี วยที่สดุ
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น
นำท่ำนเที่ยวชม ซิ งเคว เทเร่ (Cinque Terre) หมู่บ้ำนสวยติดทะเลในแคว้ นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็ นเมืองที่ได้ รับกำร
ยกให้ เป็ น UNESCO WORLD HERITAGE เพรำะชำยหำด ทะเล ภูเขำ ในแถบนั้นเป็ นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตำลี Cinque Terre แปลว่ำ แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง
ในภำษำอัง กฤษ Five Lands ได้ แ ก่ มอนเตรอสโซ อัล มำเร (Monterosso al Mare) / เมื อ งเวร์ น ำซซำ (Vernazza) / เมื อ งคอร์ นี เ ลย (Corniglia) / เมื อ งมำนำโรลำ
(Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) นำท่ำนเที่ยวชม หมู่บำ้ น มำนำโรลำ (Manarola) และ หมู่บำ้ นเวร์นำซซำ (Vernazza) ที่มีควำมสวยงำมด้ วยสีสนั ของ
ตัวอำคำรบ้ ำนเรือนที่ต้งั อยู่ริมทะเล ... นำคณะเดินทำงสู่เมือง ซำนตำ มำร์เกริตำ (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝั่งทะเลของแคว้ นลิกูเรีย

ค่ำ
ที่พัก

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
BEST WESTERN REGINA ELENA HOTEL SANTA MAGHERITA หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง
(5)
ซำนต้ำ มำร์เกริตำ – เจนัว - มิลำน – วิหำรดูโอโม่ – ช้อปปิ้ ง
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปอร์โตฟิ โน (Portofino) ซึ่งเป็ นเมืองท่ำแห่งชำยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีช่ ือเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้ อมรอบด้ วยท่ำเรือเล็กๆ จน
ได้ รับกำรขนำดนำมว่ำเป็ น “สวรรค์แห่งเมืองท่ำ” สำหรั บนักท่องเที่ยว ที่น่ีเป็ นเมืองเล็กๆ น่ำรักประกอบด้ วยบ้ ำนเรือนหลำกสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตำมเชิงเขำเขียวชอุ่ม
โอบล้ อมอ่ำวที่มีทำ่ เรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด จนได้ เวลำอันสมควร

เที่ยง
บ่ำย

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสไตล์เอเชีย
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิลำน หรือในภำษำอิตำลีเรียกว่ำ “MILANO” เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอิตำลี เมืองแห่งแฟชั่น และเป็ นศูนย์กลำงกำรเดินทำงที่สำคัญเมือง
หนึ่งของยุโรป นำท่ำนเข้ ำชม มหำวิหำรดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถำปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้ ำงเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่
เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงกว่ำ 427 ปี กำรตกแต่งภำยนอกเป็ นหลังคำยอดเรียวจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจำกทุกยุคทุกสมัยกว่ำ
2,245 ชิ้น บนยอดของวิหำรมีรูปปั้นทองขนำด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มำดอนน่ำซึ่งตั้งเด่นเป็ นสง่ำอยู่ โดยมีนักประพันธ์ชำวอังกฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหำรดู
โอโม่ว่ำเป็ น “วิหำรที่สร้ำงเลียนแบบเม่น” เนื่องจำกกำรตกแต่งด้ ำนนอกเต็มไปด้ วยหลังคำยอดแหลม ภำยในวิหำรเป็ นแบบเรียบง่ำย แต่ทว่ำสง่ำงำมและกว้ ำงขวำง สำมำรถ
รับผู้เข้ ำชมได้ ถึง 40,000 คน... อิสระให้ ทำ่ นได้ ถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึก... ชมอำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนู เอลที่ 2 ที่เป็ นอำคำรศูนย์กำรค้ ำทรงโบรำณ ตั้งชื่อตำมพระ
นำมกษัตริย์ท่ที รงรวบรวมอำณำจักรต่ำงๆ ให้ เป็ นประเทศอิตำลีทุกวันนี้ อิสระช้ อปปิ้ งตำมอัธยำศัยในย่ำนช้ อปปิ้ งใหญ่ของมิลำนที่หลำกหลำยด้ วยสินค้ ำนำนำชนิดทั้งแบรนด์
เนมที่เรำคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภำพของอิตำลีเอง

ค่ำ
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น
MILAN MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
(6)
มิลำน - ลูกำโน่ – อินเทอร์ลำเก้น - ช้อปปิ้ ง
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม

นำออกเดินทำงข้ ำมพรมแดนอิตำลี – สวิตเซอร์แลนด์สู่ เมืองลูกำโน่ (Lugano) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองตำกอำกำศอันแสนสวยของสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็ นเมืองใน
ฝันของชำวสวิสในภูมิภำคอื่นๆ ที่อยำกมำอยู่เมืองที่อบอุ่นด้ วยแสงแดดสว่ำงไสว นำท่ำนชมเมืองลูกำโน่ท่สี วยงำมไปด้ วยเทือกเขำ

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสไตล์เอเชีย
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (Interlaken) เมืองที่มีทวิ ทัศน์อันงดงำม เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งนี้ถูกโอบล้ อมอยู่ในอ้ อมกอดของหุบเขำ และสำยนำ้ สีฟ้ำครำมสดใส
ของทะเลสำบที่จะทำให้ ท่ำนรู้สกึ สดชื่น อิสระให้ ท่ำนหำมุมถ่ำยรูปกับเทือกเขำจุงเฟรำยอร์คอันสวยงำม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตำม ถนน HOHEWEG
หรื อ HIGH STREET แหล่ งช้อ ปปิ้ งใจกลำงเมื อ ง เลื อ กซื้ อนำฬิก ำแบรนด์ เ นมของสวิ ส อำทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็ นต้ น , ชอคโกแลต, มี ดพั บ
Victorinox ที่มีช่ ือเสียงไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นำฬิกำกุก๊ กู และของฝำกนำนำชนิด ที่ร้ำนปลอดภำษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้ กันนั้นมีคำสิโน Kursaal ให้ สำหรับ
ท่ำนที่ต้องกำรเสี่ยงโชคอิสระตำมอัธยำศัย

ค่ำ
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
ทีพ่ กั
LINDNER GRAND BEAU RIVAGE INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ
วันทีเ่ จ็ ดของกำรเดินทำง
(7)
อินเทรอลำเก้น - ยอดเขำจุงเฟรำ - ลูเซิรน์ - ชมเมือง - ลูเซิรน์
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองกรินเดอวำลด์ (Grinderwald) หมู่บ้ำนกลำงหุ บเขำที่เป็ นแหล่ งพักผ่อนตำกอำกำศที่มีช่ ือเสียงของสวิตเซอร์ แลนด์ และเป็ นจุ ดเริ่มต้ นของกำร
ผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ ที่สวยงำมครั้งยิ่งใหญ่ และประทับใจ นำท่ำน นังรถไฟ
่
ขึ้นสู่สถำนีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ที่เป็ นสถำนีรถไฟสูงที่สดุ ของยุโรปมีควำมสูงเหนือระดับนำ้ ทะเล
ถึง , เมตร ( , ฟุต) ซึ่งได้ รับกำรยกย่องว่ำเป็ น Top of Europe และได้ ช่ ือว่ำเป็ นหลังคำแห่งยุโรปชม

จำกนั้นนำท่ำนชม ถ้ ำน้ ำแข็ง (ICE PALACE) ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่ำ องศำเซลเซียสตลอดทั้งปี และเก็บรวบรวมสัตว์ท่อี ำศัยอยู่บริเวณเทือกเขำ ชมรูปปั้นต่ำงๆที่เกิดจำกกำร
แกะสลักนำ้ แข็ง พร้ อมทั้งเพลิดเพลินกับกำรเล่นหิมะ และกลำเซียร์ หรือ ธำรนำ้ แข็งขนำดใหญ่ สนุกสนำนกับกำรเล่นหิมะในลำนกว้ ำง สฟริงซ์ SPHINX จุ ดชมวิวที่สูงที่สุดใน
ยุโรป ซึ่ งมองเห็นได้ ก ว้ ำงไกลที่สุด ณ จุ ด ,
เมตร สัมผัสควำมงดงำมของธำรน้ ำแข็ งอเลิทซ์ กลำเซี ยร์ (ALETSCH GLACIER) ที่ได้ รับกำรยกย่ องจำกองค์กำร
UNESCO ให้ เป็ น “มรดกโลกทำงธรรมชำติ ” มีควำมยำวถึง กิโลเมตร ยำวที่สุดในบรรดำทุ่งนำ้ แข็งของเทือกเขำแอลป์ ทั้งยุโรป และหนำ
เมตรโดยไม่เคยละลำย
อิสระให้ ท่ำนได้ สนุกสนำน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขำจุ งเฟรำ อำทิ สโนว์บอร์ด , สุนัขลำกเลื่อน และไม่ควรพลำดกับกำรส่งโปสกำร์ดจำกที่ทำกำรไปรษณีย์ท่สี ูง
ที่สดุ ในยุโรป

เที่ยง
บ่ำย

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ
นำท่ำนนั่งรถไฟลงจำกยอดเขำจุ งเฟรำ ผ่ ำนอุโมงค์ท่ีเจำะใต้ ภูเขำ Eiger และ Mönch รถไฟจะจอดให้ ท่ำนได้ ชมวิวเทือกเขำจุ งเฟรำยอร์ค ในอีกบรรยำกำศหนึ่งให้ ท่ำนได้
เพลิดเพลินกับกำรชมทัศนียภำพอันแสนโรแมนติกได้ จำกสองข้ ำงทำง จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่
ถูกห้ อมล้ อมไปด้ วยทะเลสำบ ชมสะพำนไม้ชำเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ ำมผ่ำนแม่น้ ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงำมซึ่งเป็ นเหมือน
สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็ นสะพำนไม้ ท่มี ีหลังคำที่เก่ำแก่ท่สี ุดในยุโรป สร้ ำงขึ้นเมื่อปี คศ.1333 โดยใต้ หลังคำคลุมสะพำนมีภำพวำดประวัติศำสตร์ของชำวสวิสตลอดแนว
และให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับกำรซื้อสินค้ ำมำกมำย ทั้งแบรนด์ดัง และแบรนด์ท้องถิ่น... เช่น บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน, เอ็มบำสซี่ ร้ ำนขำยของที่ระลึกร้ ำนช็อคโกแล็ต และช้
อปปิ้ งสินค้ ำชั้นดีท่มี ีช่ ือเสียงตำมอัธยำศัย

ค่ำ
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น ... บริกำรท่ำนด้ วย ฟองดูวส์บูกิยองส์ อำหำรท้องถิ่นของชำวสวิส
RADISSON BLU LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง
(8)
ลูเซิรน์ – ซู ริค - สนำมบิน
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองซู ริค ศูนย์กลำงด้ ำนเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ ทำ่ นได้ ช้อปปิ้ งสินค้ ำแบรนด์เนมมำกมำย ณ ถนนบำนน์ฮอฟ ถนนช้ อปปิ้ งสำย
สำคัญที่รวบรวมแบรนด์ดังมำกมำย... อิสระให้ ทำ่ นได้ ช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย... จนได้ เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินซูริค
. น.
ออกเดินทำงจำกสนำมบินซู ริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG971
วันเก้ำของกำรเดินทำง
(9)
กรุงเทพฯ
. น.
ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
**********************************
หมำยเหตุ: รำยกำรและรำคำอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนือ่ งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และ อัตรำแลกเปลีย่ น เป็ นต้น

อัตรำค่ำบริกำร

ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดีย่ วเพิม่
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ส่วนลดท่ำนละ
** ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทำงขั้นตำ่

ลูกค้ำปกติ
169,900.161,900.152,900.144,900.28,000.40,000.-

ท่ำน หำกผูเ้ ดินทำงอยู่ระหว่ำง

-

สมำชิกบัตรหลัก
166,900.158,900.149,900.141,900.28,000.40,000.ท่ำน ชำระเพิม่ ท่ำนละ

,

สมำชิกบัตรเสริม
167,900.159,900.150,900.142,900.28,000.40,000.บำท **

เงือ่ นไขกำรชำระเงิน
 “กำรจอง” กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 30,000.- บำท
 ชำระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชำระโดยเงินสด
 ชำระด้ วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 8 (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
 “กำรจ่ ำยส่วนทีเ่ หลือ” กรุณำชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย วัน
คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก

ประเภทผูเ้ ดินทำง

สมำชิกบัตรหลัก
1669
ผูใ้ หญ่
1589
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
1499
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
1419
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
280
พักเดีย่ วเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
1269
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)
- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด ,
คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม
1669
1589
1499
1419
280
1269

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้ นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)
4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
5. ค่ำมัคคุเทศก์ท่คี อยอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
6. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ ,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย % และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม %
3. ค่ำทำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ ำเล่มหนังสือเดินทำง
4. ค่ำภำษีนำ้ มันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้ วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่ม
สุรำบนรถ, ก่อเสียงรำคำญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยำยำมสร้ ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ ำประเทศอื่นเพื่อไปทำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ทำ่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกรำบขออภัยเพรำะ
บำงเส้ นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงสำหรับท่ำนที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ทำ่ นที่มีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้ วย (กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้ อสรุปร่วมกัน)
โดยบริษัทฯ ต้ องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ทำ่ นที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้ นทำง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้ แก่ลูกค้ ำท่ำนต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้
ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทำงทรำบล่วงหน้ ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์
อื่นทดแทนหำกท่ำนต้ องกำร

9. ในกรณีท่ที ำ่ นยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้ จ่ำย

โดย

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง วัน ขอหักร้ อยละ ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง
วัน
ขอหักร้ อยละ
ของอัตรำค่ำบริกำร
10. ในกรณีท่ที ่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ ทนั ภำยในกำหนดเวลำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้ จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อ
ตัว๋ เครื่องบินเท่ำนั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทำงเข้ ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่
ถูกต้ อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้ เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน
13. สำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือดำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่ำใช้ จ่ำย กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบ
ก่อน เพื่อขอคำยืนยันสำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์น้ันๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตัว๋ หรือชำระค่ำใช้ จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับกำรยืนยัน ดังกล่ำว แล้ วต่อมำทัวร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออก
เดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่
ว่ำจะเป็ นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนออก
เดินทำงไม่น้อยกว่ ำ วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริ ษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจำเป็ นหรื อสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ ำของสำยกำร
บิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้
เพื่อคำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ ได้ มำกที่สดุ
15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้ รวมค่ำเข้ ำชมไว้ แล้ ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ ำวปิ ดทำกำร บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ ำชมให้ แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรของ
สถำนที่น้ัน ๆ หรื อจะสลับปรั บเปลี่ยนรำยกำรเพื่ อให้ ท่ำนสำมำรถเข้ ำชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่ำช้ ำหรื อเหตุอ่ ืนใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงทำให้ ท่ำนไม่สำมำรถเข้ ำชมสถำนที่
ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ ำชมให้ แก่ทำ่ น
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ำมี ) เช่น กระเป๋ ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ ของกำนัลดังกล่ำวในขณะร่ วมเดินทำงไปกับ
คณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตำมอัธยำศัย
18. ตำแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ บริษัทฯ ไม่สำมำรถเลือกตำแหน่ งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริ ษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้ แก่
ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ ดีท่สี ดุ ภำยใต้ ลักษณะตำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้ มำ
19. บริ ษัทฯ ขอต้ อนรั บและมีควำมยินดีท่ไี ด้ ให้ บริ กำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริ ษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพั กผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ ำใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทำ่ นได้ เดินทำงไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น
หมำยเหตุ








รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ ำช้ ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯโดยบริษัทจะ
คำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ เนือ่ งจำกกำรท่องเที่ยวนี้ เป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษทั ตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ที่ท่ำนปฏิ เสธ หรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำร
เดินทำงในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทำงทรำบล่วงหน้ ำก่อนเดินทำง 14 วัน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองห้ ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีส่ิงผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ ำมนำเข้ ำประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้ องหรือควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ ำ เมืองพิจำรณำแล้ ว
ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินไห้ ทำ่ นได้ ไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่สี ถำนฑูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ ำเมือง ให้ กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสำรสำหรับกำรยืน่ วีซ่ำ
. หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ เดือน (มีหน้ ำว่ำงที่ยังไม่ประทับตรำ หน้ ำขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่ำงละเอียด (ถ้ ำมีเล่มเก่ำโปรดแนบมำด้ วยคะ)
. รูปถ่ำยสีขนำด นิ้ว จำนวน รูป ฉำกหลังสีขำว (หน้ ำตรง) ถ่ำยไว้ ไม่เกิน เดือน อัดจำกฟิ ล์ม หรือโพลำรอยด์เท่ำนั้น
. หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ ช่ ือของแต่ละสถำนฑูต
·
พนักงำนบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจำกสถำนที่ทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตรำเงินเดือน วันเข้ ำทำงำน และวันที่อนุญำตให้ ลำงำน
·
ข้ ำรำชกำร ใช้ หนังสือรับรองตำแหน่งจำกต้ นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ (ไม่จำเป็ นต้ องระบุว่ำไปต่ ำงประเทศ) กรณีเกษียณอำยุ ใช้ สำเนำบัตรข้ ำรำชกำรบำนำญ
·
เจ้ ำของกิจกำร ใช้ สำเนำทะเบียนกำรค้ ำ และหนังสือรับรองจดหมำยจดทะเบี ยนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้ เอกสำรกำรเสียภำษี
·
นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็ นภำษำอังกฤษ ระบุช้ันเรียน
. หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ ช่ ือของแต่ละสถำนฑูต)
a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ จดหมำยรับรองบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจำ ออกจำกธนำคำรเป็ นภำษำอังกฤษ (ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี ย้ อนหลัง
เดือน (กรุณำปรับเป็ นยอดปัจจุบัน)
b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้ บุคคลในครอบครัวทำหนังสือรับรองกำรันตีโดยออกจำกธนำคำรเป็ นภำษำอังกฤษและระบุว่ำจะออกค่ำใช้ จ่ำยให้ และถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี ย้ อนหลัง เดือน
(กรุณำปรับเป็ นยอดปัจจุบัน) และเอกสำรผู้ออค่ำใช้ จ่ำย .สำเนำบัตรประชำชน .หลักฐำนกำรงำน .จดหมำยระบุควำมสัมพันธ์ของผู้อ อกค่ำใช้ จ่ำย
. สำเนำทะเบียนบ้ ำน และสำเนำบัตรประชำชน / สำเนำสูติบัตร ในกรณีท่อี ำยุต่ำกว่ำ ปี
. สำเนำใบสำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรือหย่ำแล้ ว) สำเนำใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ ำมี)
. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอำยุไม่เกิน ปี ไม่ได้ เดินทำงกับบิดำและมำรดำ หรือ เดินทำงไปกับท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่ำนั้น พร้ อมสำเนำ
บัตรประชำชน
*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้ วีซ่ำหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถำนฑูต มิใช้ บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทำงไม่ถึง วัน ผู้เดินทำงถูกปฏิเสธวีซ่ำ บริษัทฯ จำเป็ นต้ องยึดมัดจำ , บำท เป็ นค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกตัว๋

