
       
 
 
 
 

 
ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขำ ณ สวิตเซอร์แลนด์ และฝร่ังเศส 

เยือนเมืองสุดน่ำรัก สีสันริมคลอง กับ “เวนิสแห่งซำวัวร์” เมืองอำนซี  
น่ังกระเช้ำสู่ยอดเขำท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขำแอลป์ ณ MONT BLANC 

เที่ยวสบำย ๆ ไม่เร่งรีบ กับเมืองสุดน่ำรักริมทะเลสำบเจนีวำ - นียง – เอเวียง – อีวัวร์ 
ขึน้ GLACIER 3000 จุดชมเทือกเขำแอลป์อันงดงำม  

อินเทอร์ลำเก้น เมืองสวยท่ีถูกใจโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขำ สำยน ้ำ  
พิชิตยอดเขำเจมส์บอนด์ “ชิลธอร์น” พร้อมชมหมู่บ้ำนท่ำมกลำงขุนเขำ มูร์เรน, เลำเทอร์บรุนเนิน 

พร้อมไกด์ผู้ช ำนำญ และกำรบริกำรในแบบลีลำที่เป็นตัวคุณ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 14 เมษำยน – 22 เมษำยน 2566  
วันศุกร์ท่ี 14 เมษำยน 2566  (1)  กรุงเทพ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น. คณะพบกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 เคาเตอร์ T สำยกำรบินเอมิเรตส์ พบเจา้หนา้ท่ีของทาง
บริษทัฯ รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

  

วันเสำร์ท่ี 15 เมษำยน 2566      (2) สนำมบินสุวรรณภูมิ - เปลี่ยนเคร่ืองดูไบ – เจนีวำ (สวิสเซอร์แลนด์) – เมืองอันนองซี (ฝร่ังเศส) 

1.15 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบิน เอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385 
04.45 น.                 เดินทางถึง นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
08.30 น.                น าท่านออกเดินทางสู่ เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK089 
                              (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 18 ชัว่โมง) 
13.15 น.                เดินทางถึงสนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลงัจากผ่านพิธีศุลกากร และด่านตรวจคนเขา้เมือง 
                              พร้อมทั้งรับสัมภาระเรียบร้อย... 

 
 
 
 
 



น าท่านเดินทางถึง เมืองเจนีวำ เป็นเมืองท่ีไดร้ับสมญานามว่า “เมืองหลวงแห่งสันติภาพของโลก” นัง่รถผ่านชมท่ีตั้ง 
ขององค์การ นั่งรถผ่านชมศาลากลางเมืองเจนีวาท่ีมีความเก่าแก่กว่า 500 ปี, โรงอุปรากร, มหาวิทยาลยัเจนีวา และ 
ชมทัศนียภาพรอบทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงมีน ้ าพุท่ีมีความสูงถึง  390 ฟุต และถ่ายภาพท่ีระลึกกับนาฬิกาดอกไม ้
สัญลกัษณ์แห่งกรุงเจนีวา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอำนซี หรือ อันนองซี (ANNECY) (ใช้ระยะเวลาประมาณ 
45 นาที) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอต-ซาววั (Haute-Savoie) บริเวณใจกลางเมืองนั้นถือว่าเป็นส่วนท่ีโดดเด่น
ของเมือง เน่ืองจากยงัคงความเป็นเมืองยุคกลางและยงัเป็นท่ีตั้งของปราสาทโบราณ (Annecy Castle) จากศตวรรษท่ี 
14 มีคลองขนาด เล็ กไหล ผ่ านใจกลา ง เ มือง  นอกจาก น้ีแล้วบริ เ วณใจกล างคลอ งยัง เ ป็น ท่ีตั้ ง ขอ ง 
ปาเลส์เดอไลล์ (Palais d'Isle) หรือ "คุกเก่า" เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอันซีและเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานท่ี 
ถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดของฝรั่งเศส เป็นปราสาทโบราณท่ีถูกสร้างขึ้นในปี 1132 ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในรูปทรง 
สามเหลี่ยมคลา้ยหัวเรือโบราณท่ีทอดสมออยู่ในแม่น ้ าและถูกประกาศให้เป็นอนุสาวรียป์ระวตัิศาสตร์ในปี 1900 ไม่ 
พลาดไป เ ยื อน  มหาวิ ห า รแซ็ ง -ปี แย ร์ แ ห่ งอ าน ซี  (Cathedrale Saint-Pierre d'Annecy) มหาวิ ห า ร นิก าย 
โรมนัคาทอลิกและเป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของฝรั่งเศส ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนั
มหาวิหารแห่งน้ีไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้ับความนิยมมากแห่งหน่ึงของจงัหวดัโอต-ซาววั และของ
แควน้โรนาลป์ อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

   
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร Bon Pain Bon Vin (สไตล์พื้นเมือง) กำรันตีคุณภำพด้วยรำงวัลมิชลินไกด์ โดดเด่น

ด้วยอำหำรสไตล์พื้นเมืองแบบฝร่ังเศส กับบรรยำกำศสุด VINTAGE ในช่วงม้ือเย็นภำยในร้ำนจะครำคร ่ำไปด้วย
ชำวเมืองท่ีต่ำงชวนกันมำนั่งทำนอำหำรพร้อมจิบไวน์กันอย่ำงสนุกสนำน 

ท่ีพัก  Rivage Hôtel & Spa Annecy หรือเทียบเท่ำ 

   

 
 
 
 

วันอำทิตย์ท่ี 16 เมษำยน 2566   (3) อันนองซี - ชำโมนิกส์ – ยอดเขำมองบลังค์ 

เช้ำ                            บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าทุกท่านออกเดินทางสู่ ชำโมนิกซ์(Chamonix) หมู่บ้านท่ีเป็นท่ีตั้ งของหลังคาทวีปยุโรปตั้ งอยู่ใกล้ยอดเขา     

Aiguilles Rouges และเมือง Courmayeur ในอิตาลีถือเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของฝรั่งเศส เมืองตากอากาศ



ชายแดนของฝรั่งเศสท่ีอยู่ติดกบัสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกบัเทือกเขาแอลป์ มีภูเขาสูงลอ้มรอบเมืองและมี
หิมะปกคลุมตลอดทั้งปี เป็นหน่ึงในเมืองสกีรีสอร์ทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและถูกขนาน นามว่า “ประตูสู่หลงัคายุโรป” 
และเป็นท่ีตั้งของ ยอดเขำมองบลังค์ (Mont Blanc) สามารถมองเห็น ภูเขาหิมะสูงตระหง่านเป็นฉากหลงั และล าธาร
ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากเทือกเขา และเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ น าท่านนัง่เคเบ้ิลคาร์ไฟฟ้าขึ้นสู่
ยอดเขามองบลงัค ์เม่ือเคเบ้ิลคาร์ขึ้นไปแลว้จะไดเ้ห็นวิวด้านหลงัอย่างเต็มตา “ยอดเขามองบลงัค”์ เป็นภูเขาสูงท่ีสุด
ของเทือกเขาแอลป์อยู่ทางยุโรปตะวนัตกและสหภาพยุโรป ซ่ึงมีความสูงอันดับท่ี 1 1 ของโลก (4,807 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล) เชิญชมความสวยงามของยอดเขาสูงท่ีสุดของยุโรป และสัมผสัขุนเขาสีขาวโพลนท่ีมีหิมะปกคลุม
ตลอดทั้งปี จากนั้นพบกับจุดชมวิวท่ีสวยงามสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์โดยรอบ ๆ พร้อม
สนุกสนานเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนสายหิมะท่ีไดส้ัมผสัหิมะขาวโพลนตลอดปี   

 
 
 
 
 
[ 
เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน บนยอดเขำ 

อิสระให้ทุกท่านได้เดินเยี่ยมชมเมืองตามอธัยาศยั ชำโมนิกซ์ ท่ีบา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่น ้ าอาร์ฟเป็นตึกเก่าแก่ อายุ
หลายร้อยปี แต่ยงัรักษาสภาพไวด้ีเยี่ยมและตกแต่งอย่างสวยงามให้ดูใหม่เอี่ยมอยู่ตลอดเวลา ตวัอาคารทาสีใหม่เสมอ 
บางหลงัเขียนตึกเป็นภาพสามมิติเล่าเร่ืองผู ้คนท่ีนั่งกินดื่ม พูดคุย และใช้ชีวิตกนัอยู่ตามถนนหนทางราวกบัมีชีวิต
จริงๆ ระเบียงอาคารทุกหลงัแทบไม่มีแห่งใดเลยท่ีไร้ดอกไมสี้สวยสดใสบานสะพรั่งอยู่ในฤดูร้อน จตุัรัสกลางชุมชน
ก็น่ารักโรแมนติกใครไดม้าเยือนก็จะหลงรักติดอกติดใจกนัทุกคน... 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร LE MONCHU (สไตล์พื้นเมือง) ร้ำนเก่ำแก่ ท่ีเปิดให้บริกำรมำต้ังแต่ปี 1972 โด่งดัง

เร่ืองอำหำรท้องถิ่น โดยมีกำรเสิร์ฟหินร้อนเพื่อให้ท่ำนสำมำรถย่ำงเน้ือเองได้ และให้ท่ำนได้ลิ้มลอง ชีสฟองดูว์ 
(Fondue) จำกเมืองซำวัว (Savoie) อำหำรขึน้ในแถบนี้ 

ท่ีพัก  Mercure Chamonix Centre หรือเทียบเท่ำ 
   

 

 



วันจันทร์ท่ี 17 เมษำยน 2566    (4) ชำโมนิกซ์ - นียง – อีวัวร์ - เอเวียง  - มองเทรอซ์ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  เมืองนียง เมืองน่ารัก ๆ ริมทะเลสาบเจนีวา เมืองท่าท่ีมีปราสาทโบราณตั้งตระหง่านอย่างสวยงาม 
มีเสน่ห์และบรรยากาศดี รายลอ้มไปด้วยไร่องุ่นท่ีสวยงาม จากนั้นน าท่านล่องเรือ ขา้มไปยงัเมืองอีววัร์ของฝรั่งเศส 
น าท่านเท่ียว เมืองอีวัวร์ เมืองดอกไมแ้ห่งฝรั่งเศส ชมหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีสร้างในยุคกลางท่ีมีอายุกลาง 700 ปี และยงัได้
รางวลัชนะเลิศในปี 2006 ในเร่ืองการดูแลรักษาอาคารบา้นเรือนเอาไวอ้ย่างดี ตวับา้นเรือนจะถูกประดบัประดาไป
ดว้ยดอกไม ้ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนก็ตาม จนไดร้ับรางวลั Four Flower ระดบัยุโรป และ ไดร้ับรางวลั International 
Trophy for Landscape และยงัเป็นหมู่บา้นตวัอย่างของฝรั่งเศสในปี 2002 อีกดว้ย  
 
 
 

   
 
 
 
กลำงวัน   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองเอเวียง หรือ EVIAN LES BAINS  เมืองเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ ตน้ก าเนิดน ้าแร่ 
เอเวียง น ้าแร่คุณภาพท่ีส่งออกขายไปทัว่โลก เมืองน้ีถูกคน้พบแหล่งน ้าแร่คุณภาพท่ีมีตน้ก าเนินมาจากเทือกเขาแอลป์ 
และไดร้ับการพฒันาน ้าแร่ของเมืองจนกลายเป็นธุรกิจระดบัโลกมานานกว่า 200 ปี น าท่านชมความสวยงามภายใน
เมือง และยงัมีจุดให้เติมน ้าดื่มท่ีเป็นน ้าแร่ธรรมชาติให้ดื่มฟรีอีกดว้ย... ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมือง
มองเทรอซ์ 
 
 

 
 
 
 
 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร La Rouvenaz บริกำรท่ำนด้วยเมนูสไตล์อิตำเลี่ยน และ SEAFOOD 
ท่ีพัก  Grand Hotel Suisse Majestic, Autograph Collection หรือระดับเทียบเท่ำ 

   

 
 
 



วันอังคำรท่ี 18 เมษำยน 2566     (5) มองเทรอซ์ - กลำสเซีย 3000 - อินเทอลำเก้น 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขำ Glacier 3000 ท่ี เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเชา้ไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ท่ีจุผูโ้ดยสารได้ถึง 125 คน พาท่านขึ้นกระเช้ายกัษ์พร้อมชมทศันียภาพท่ีงดงาม สู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ 
ไดเบอเร็ต หรือท่ีได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) พาท่าน นั่งรถ Snow Bus ตะลุยหิมะท่ี
ขาวโพลนสู่จุดชมวิวทศันียภาพท่ีงดงาม หากอากาศดีทอ้งฟ้าสดใส ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขาจุง เฟรา หรือ
แมทเทอร์ฮอร์นได้จากท่ีน่ี เพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้นสนุกสนานในบริเวณ Fun Park ให้ท่านได้เล่นสโนว์
สเลด ในลานหิมะ และไม่พลาด Peak Walk By Tissot กิจกรรมทา้ทาย ดว้ยการเดินบนสะพานแขวนเช่ือมสองยอด
เขาดว้ยความสูง 3,000 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 
 
 

 
 

 
 
 
เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเขำ 

อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั.... น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (Interlaken) เมืองท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม
เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูกโอบลอ้มอยู่ในออ้มกอดของหุบเขา และสายน ้าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบท่ีจะท า
ให้ท่านรู้สึกสดช่ืน จากนั้นน าท่านเดินเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่ง 
ช้อปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer 
เป็นตน้, ช็อคโกแลต, มีดพบั Victorinox ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝาก
นานาชนิด ท่ีร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกลก้นันั้นมีคาสิโน Kursaal ให้ส าหรับท่านท่ีตอ้งการเส่ียงโชค
อิสระตามอธัยาศยั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร OX RESTAURANT & GRILL  บริกำรท่ำนด้วยเมนูเสต็กเน้ือวัว หรือซ่ีโครงหมูย่ำง 
หรือเสต็กปลำแซลมอน พร้อมเคร่ืองในสไตล์สวติเซอร์แลนด์ อย่ำงมันฝร่ังอบชีส ตบท้ำยด้วยของหวำน 

ท่ีพัก    Lindner Grand Hotel Beau Rivage หรือเทียบเท่ำ 

   

 

 

 
 
 



วันพุธที่ 19 เมษำยน 2566    (6) เลำเทอร์บรุนเนิน - ชิลธอร์น – มูร์เรน - อินเทอร์ลำเก้น  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองเลำเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) หมู่บา้นเล็กๆ ในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง 
เงียบสงบไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลงัของหมู่บา้น คือ น ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช่ือว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น ้าตกท่ีมี
ความสูง 300 เมตร และเป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป... จากนั้นน าท่านเปลี่ยน
บรรยากาศ นั่งกระเช้าไฟฟ้าไต่ความสูงขึ้นไปอีกระดับสู่สถานี Grutschalp กระเช้าไฟฟ้าน าท่านขึ้นสู่ ยอดเขา 
ชิลธอร์น (Schilthorn) ถือว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ีมีความยาวท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ (ยอดเขาชิลธอร์น สูง 2,970 
เมตร) เป็นยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงมาจาก ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ในวนัท่ีทศันียภาพเปิด ท่านจะสามารถมองเห็นยอด
เขา Jungfrau, ยอดเขา Eiger, ยอดเขา Monch ตั้งเรียงกนัอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบงั ยอดเขาต่างๆ เหล่าน้ีจะมีหิมะปก
คลุมยอดเขาอยู่ตลอดทั้งปี 

    
เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพำโนรำม่ำ 360 องศำ Piz Gloria (สไตล์พื้นเมือง)  

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัแลว้ ขอน าทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนมูร์เรน Murren ท่ีตั้งอยู่บริเวณหนา้ผา ท่ีมี
ทศันียภาพสวยงามน่าหลงใหล ในสไตลส์วิสชาเล่ต ์ตวัหมู่บา้นมีความสูง 1,650 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ให้ท่านได้
เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอินเทอร์ลาเกน้   
 
 
 
 
 
 

 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
ท่ีพัก    Lindner Grand Hotel Beau Rivage หรือเทียบเท่ำ 

   
 



วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวำคม 2566 (7) อินเทอร์ลำเก้น – รถไฟสำย อินเทอลำเก้น - ล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น - ชมเมืองลูเซิร์น 

 เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านขึ้น รถไฟสำย EXPRESS INTERLAKEN – LUZERN  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรถไฟสาย GLODEN PASS 
LINE  ตลอดการเดินทาง 2 ชัว่โมง ท่านจะไดช้มความสวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ถึงทิวทศัน์อนังดงามท่ีถูกปกคลุม
ไปด้วยหิมะในฤดูหนาว เป็นการเดินทางท่ีท าให้ทุกรู้สึกผ่อนคลายจากการท่องเท่ียวตลอดทริปท่ีผ่านมา น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองลูเชิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นดินแดนท่ีได้รับ
สมญานามว่า "หลังคาแห่งทวีปยุโรป" (THEROOF OF EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่าง
เทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไม้
ป่าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม เป็นเมืองท่ีมีการรวมตวัของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็น 3 เขตปกครอง เมืองท่ี
เป็นจุดหมายหลกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปสวิตฯ 

   
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร PFISTERN บริกำรท่ำนด้วย PORK CORDON BLEU หรือ หมูทอดสอดไส้

ชีส (หำกท่ำนไม่ทำนหมู สำมำรถเปลี่ยนเมนู เป็นปลำ หรือไส้กรอกได้) 
น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น หรือ ทะเลสำบเวียวำลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสำบส่ีพันธรัฐ) ซ่ึงได้ช่ือว่าสวยสุดใน
สวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทศันียภาพอยู่ท่ามกลาง
หุบเขา จากนั้นน าท่านชมเมือง และช้อปป้ิงบริเวณย่านใจกลางเมืองตามอัธยาศัย น าท่านชม สะพำนไม้ชำเปล 
(Chapei bridge) เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุเป็นร้อยปี  เป็นสัญลกัษณ์และประวตัิศาสตร์ของเมืองลู
เซิร์น ชม อนุสำวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ท่ีแกะสลกัอยู่บนหน้าผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ซ่ึงมีกากบาท
สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิตเซอร์แลนด์ในด้านความกลา้หาญ ซ่ือสัตย์
และจงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส  
 
 
 
 
 
 

 
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ ำ  ณ ภัตตำคำร Fondue House Du Pont บริกำรทุกท่ำนเมนู ฟองดูบู ร์กิณญ็อง  (Fondue 

Bourguignonne)  หรือเมนูน ้ำมัน บริกำรท่ำนด้วยเน้ือ, หมู, ไก่ และเคร่ืองเคียง ตบท้ำยด้วย ฟองดูว์ช็อคโกแลต
พร้อมผลไม้สด และ มำร์ชเมลโล 

 



  
 
 
 
 
ท่ีพัก  RADISSON BLU HOTEL LUCERNE หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ท่ี 21 เมษำยน 2566  (8) ซุก - ย่ำนเมืองเก่ำ - ซูริค - ดูไบ (เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง) 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG)  เมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังเหนือของทะเลสาบซุกบนท่ีราบเชิงเขา และมีแม่น ้ า 
LORZE ไหลผ่าน ท าให้เมืองซุกมีทศันียภาพอนังดงาม ผสมผสานกบัเขตเมืองเก่าท่ียงัคงสภาพความสมบูรณ์มาก อีก
ทั้งยงัเป็นเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางการคมนาคมแห่งหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบนัเมืองซุกถือเป็นเมืองท่ี
รวยท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยงัมีการเรียกเก็บภาษีในอตัราท่ีต ่าท่ีสุดในโลกอีกด้วย ท าให้เป็นข้อ
ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองทางธุรกิจ เมืองซุกยงัติดหน่ึงในสิบเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดในโลก จนกระทัง่เดินทางถึงเมือง
ซุก น าท่านเดินชม ย่ำนเมืองเก่ำ (OLD TOWN) ท่ียงัคงความสมบูรณ์อยู่มากจากสมยัยุคกลาง โดยเร่ิมก่อตั้งในสมยั
ศตวรรษท่ี 13 มีอาคารบา้นเรือนอนัเก่าแก่แต่ยงัคงความสวยงาม พ้ืนถนนท่ีปูด้วยหิน ผนัง ตึกท่ีมีภาพวาดดว้ยสีสัน
สดใส จตุัรัสน ้ าพุโบราณประดบัประดาดว้ยรูปป้ัน และหอนาฬิกาประจ าเมืองซุกท่ีมีความสูงถึง 52 เมตร อิสระให้
ท่านเดินเล่นชมเมืองซุก หรือชอ้ปป้ิงของท่ีระลึก และสินคา้แบรนด์เนมต่าง ๆ ภายในย่านเมืองเก่า จนกระทัง่ไดเ้วลา
อนัสมควร  

   
เท่ียง                 อิสระอำหำรกลำงวัน  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เพ่ือเขา้สู่สนามบินซูริค  
15.25 น.     ออกเดินทางกลบัสู่ นครดูไบ โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK088 (แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีนครดูไบ) 
23.45 น.                  เดินทางถึง นครดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
 



วันเสำร์ท่ี 22 เมษำยน 2566  (9) กรุงเทพฯ   

03.45 น.                  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK376 
13.00 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

อัตรำค่ำบริกำร 
ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 
ตัว๋บิสสิเนสคลาส เพ่ิมท่านละ 

238,900.- 
228,900.- 
219,900.-
210,900.- 
46,800.- 
46,850.- 
136,880.- 

235,900.- 
225,900.- 
216,900.- 
207,900.- 
46,800.- 
46,850.- 
136,880.- 

236,900.- 
226,900.- 
217,900.- 
208,900.- 
46,800.- 
46,850.- 
136,880.- 

** อัตรำค่ำบริกำร ที่เสนอ เป็นกำรคิดจำกกรณีผู้เดินทำงขั้นต ่ำ 10 ท่ำน 
หำกผู้เดินทำงอยู่ระหว่ำง 8-9 ท่ำน เพิ่มท่ำนละ 20,000.- บำท ** 

 
คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี่ยวเพ่ิม (ไดร้ับคะแนนเพ่ิม) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้ับคะแนน  

2359 
2259 
2169 
2079 
468 
1920 

2359 
2259 
2169 
2079 
468 
1920 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมท่ีไดร้ับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้ับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
 
 



อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นทศันาจรตามเส้นทาง และสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุก
แห่ง 

2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทางไทย) บริกำรแบบพรีเม่ียม 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 3,000,000.- บำท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท 
  - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัทลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด 
  - ช าระโดยเงินสด 
  - ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-664-0023) 
   ช่ือบญัชี  บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด   ธนำคำรกสิกรไทย  
      บัญชีกระแสรำยวัน     เลขท่ี 639 - 1 - 00265 - 5 

“กำรจ่ำยส่วนท่ีเหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทาง 
 
กำรยกเลิก :    
กรุณาแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ 
กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 21 วนัท าการ ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร 
กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 14 วนัท าการ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินท้ังหมด 
 
หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรับบริกำร 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวตัิความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกใน
ครรภ ์



• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพ่ือไปท างานหรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่
การท่องเท่ียว 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีตอ้งใช้
รถเข็น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณา
แจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้แก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหักรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหักรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

• ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่าย
เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือหรือ
คืนตัว๋ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง , พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

• ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ
ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้
เดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ  ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ  อนัเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

• สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ จะ
คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ  หรือจะสลบัปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเขา้
ชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 

• ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 



• ต าแหน่งท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ ไม่สามารถเลือก
ต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้ักษณะ
ต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา 

• บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทาง
ไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

• เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
 
 
 
 

เอกสำรส ำหรับกำรย่ืนวีซ่ำ 
 
1.  หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลอือายุใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (มีหนา้ว่างท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หนา้ขึ้นไป)       
     โปรดตรวจดอูย่างละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 
2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หนา้ตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดอืน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยด์เท่านั้น 
3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานฑูต 
·       พนกังานบริษทั ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ท างาน และวนัท่ี 
        อนุญาตให้ลางาน  
·       ขา้ราชการ ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณีเกษียณอาย ุใช ้  
        ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
·       เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
·       นกัเรียน / นกัศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 
4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละ
สถานทูต) 

a. กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรับรองบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  
(ไม่รับกระแสรายวนั) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  
b. กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท าหนงัสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะ
ออกค่าใชจ้่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผูอ้อค่าใชจ้่าย  1.ส าเนา
บตัรประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายุต ่ากว่า 20 ปี  
6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหย่า (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหย่าแลว้) ส าเนาใบส าคญัเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุล (ถา้มี) 
7.  หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบั
ท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ้ริษทัทวัร์ 
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษทัฯ จ าเป็นต้องยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  
 


