
 

              

 

 

 

  

 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว ดินแดนในออ้มกอดของขุนเขำและทะเลสำบ ณ สวิตเซอรแ์ลนด ์  

เที่ยวอินเทอรล์ำเกน เมืองสวยท่ีถูกโอบลอ้มอยูใ่นออ้มกอดของหุบเขำ สำยน ้ำ และฟ้ำครำม 

นัง่รถรำงสู ่HARDER KULM ข้ึนสูย่อดเขำ จุงเฟรำ ยอรค์ ข้ึนกระเชำ้ CABRIO สูย่อดเขำ STANSERHORN 

เยอืนเมืองเก่ำกรุงเบิรน์ ล่องเรอืชมทะเลสำบเบรยีนซ ์เมืองเก่ำ สไตนอ์มัไรน ์ลเูซิรน์   

เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย ที่พกัมีระดบั พรอ้มไกดผ์ูช้  ำนำญงำนและกำรบรกิำรสุดประทบัใจ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง      13 – 21 เมษำยน ** / 28 เมษำยน – 6 พฤษภำคม  

                                / 12-20 พฤษภำคม 2562  

 

 
21.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์D  

สายการบินไทย โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกท่าน 
 

 
00.20 น.  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซริูค สวิสฯ  โดย สำยกำรบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 

(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 12 ชม. เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  
06.50 น.  เดินทางถึง เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด  ์หลังจากผ่านพิธีศุลกากร และด่านตรวจคนเขา้เมืองพรอ้มทั้งรับ

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ... น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ซ่ึงช่ือของเมืองเบิรน์ 

(BERN) มีความหมายว่า หมี ไดม้าจากการท่ีท่านดยุคแห่งเบิรต์โทลตท่ี์ 5 แห่งชาริงเกนตั้งช่ือสตัวต์วัแรกท่ีท่านพบขณะ
ออกล่าสตัว ์ชม บ่อหมีสีน ้ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น “สญัลกัษณ์ของกรุงเบิรน์”  ใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก เมือง
แห่งน้ีไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี จนไดร้ับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ใหเ้ป็น “เมือง
มรดกทำงวฒันธรรมของโลก” น าท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั หอนำฬิกำไซท ์กล็อคเค่นทำรม์ หอนาฬกิาท่ีมีอายุถึง 
800 ปี ซ่ึงมี “โชว”์ ใหดู้ทุกชัว่โมงเม่ือนาฬิกาตีครบเวลา จากน้ันใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัย่านการคา้มารก์าสเซ ย่าน
เมืองเก่าปัจจุบนัซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้และบูติค ชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีมีระดบัสูงสุดๆของเมืองน้ี ถนนกรมั
กาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณสไตลบ์าร็อค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนตจ์ึงเหมาะ
กบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี น าท่านเดินเล่นชมเมืองไปตามถนนสายส าคญักลางเมืองท่ีมีน ้าพุ
ทั้งหมด 100 กว่าบ่อประดบัไปทัว่เมืองซ่ึงแต่ละบ่อจะมีสญัลกัษณ์รูปป้ันแตกต่างกนัไปจนไดร้บัการขนานนามว่า “City 
of Fountains” 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรงุเทพฯ – ซูริค (สวิสเซอรแ์ลนด)์    

วนัท่ีสองของการเดินทาง   (2) ซูริค –  เบิรน์ – บลอ็ก – โรงงานชอ็คโกแลตกาเย่ร ์-  โลซานน์  



 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง  

จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมือง บล็อก (Broc) เท่ียวชม โรงงำนช็อคโกแล็ต Cailler  “กา-เย่ร์” ปัจจุบันของ

บริษัทเนสทเ์ล่ Nestle ยกัษ์ใหญ่อนัดบัหน่ึงของโลกดา้นผลิตภณัฑอ์าหาร โรงงานช็อคโกแล็ตอายุกว่ารอ้ยปีแห่งน้ีตั้งอยู่

กลางทุ่งหญา้อนัเขยีวขจีกลางหุบเขา เป็นแหล่งเล้ียงววัและท่ีมาของนมสดคุณภาพดีซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิตช็อค

โกแล็ต มีธารน ้าใสไหลผ่าน ซ่ึงน ้าก็เป็นวตัถุดิบอีกอย่างหน่ึงเช่นกนั  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โลซำนน ์(Lausanne) 

เมืองท่ีตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองน้ียงัเคยเป็นเมืองท่ีประทบัของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ลน้เกลา้รชักาลท่ี 8 

และรชักาลปัจจุบนั ขณะทรงพระเยาว ์แวะถ่ายรูปกบั ศำลำไทย ท่ีสวยงามตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะริมทะเลสาบเลอมงัค ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั  MOVENPICK HOTEL LAUSANNE หรือเทียบเทำ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
  น าท่านทางสู่ เมืองเวเว่ย ์เป็นเมืองท่ี “ชาลี แชปปล้ิน”ศิลปินตลกช่ือดงัของโลกช่ืนชอบ เคา้หลงรกัเมืองแห่งน้ีและใช้

เวลาพกัอาศยัในเมืองน้ีกว่า 25 ปีจนกระทัง่เสียชีวิตท่ีน่ี ไดม้ีการสรา้งอนุสาวรียข์องเคา้เพื่อร าลึกถึง อีกทั้งยงัเป็นเมือง

ตน้ก าเนิดผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เนสเล่ยอ์ีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) น าท่านเขา้ชม
ปราสาทท่ีงดงามมากแห่งหน่ึงในสวิสเซอรแ์ลนด์ ปรำสำทชิลยอง (Chillon Castle) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ปราสาท
แห่งน้ีสรา้งขึ้ นใน ศตวรรษท่ี 13 บนฐานเดิมของโรมนั เป็นท่ีอยู่ของเคารท์แห่งซาวอย ตลอดช่วงยุคกลาง จากน้ันไดม้ี

การผลดัเปล่ียนผูค้รอบครองหลายต่อหลายครั้ง ปราสาทชิลยองแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมอยา่งมากส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

มาเยอืนสวิสเซอรแ์ลนด ์อิสระใหท่้านเลือกซ้ือลินคา้ท่ีระลึกมากมายท่ีมีสญัลกัษณข์องปราสาทอยูด่ว้ย เหมาะกบัการเป็น

ของฝาก อาทิ ไวน์รสดี, ตุ๊กตาหมีในชุดเจา้หญิง หรือ ชุดนักรบ, โมเดลปราสาท, ชอคโกแลต, ท่ีเปิดจดหมายท าเป็นรูป

ดาบอศัวิน เป็นตน้ ...   

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพื่อเดินทำงสู่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอด

นิยมท่ีไดร้บัความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ  ยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง 

แต่ใชแ้บตเตอร่ีเท่าน้ัน และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอด เขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ี

มีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์  

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั  BEST WESTERN ALPEN RESORT ZERMATT  หรือเทียบเทำ่ 
 

 
 
 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านลงสู่ตวั เมืองเซอรแ์มท อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย ณ ถนน BAHNHOFSTRASSE 

ถนนท่ีสองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของท่ีระลึก บา้นเมืองส่วนใหญ่ในเมือง เซอร์แมท 

ส่วนใหญ่จะสรา้งในสไตลข์องสวิตชาเล่ย ์ดา้นล่างมกัเป็นรา้นขายของ ชั้นบนจึงเป็นท่ีพกัอาศยัเมื่อเดินไปเร่ือยๆ จะถึง

ถนน Hinterdofstrasse จะเจอบ่อน ้าพุ Ulrich Inderbinen ท่ีสรา้งไวเ้พื่อเป็นเกียรติแก่นักปีนเขาระดบัต านาน...ไดเ้วลาอนั

สมควรน าท่านเดินทางลงสู่สถำนีรถไฟเมืองแทช น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน้ (Interlaken) เมืองท่ีมี
ทิวทัศน์อันงดงาม เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูกโอบลอ้มอยู่ในออ้มกอดของหุบเขา และสายน ้าสีฟ้าครามสดใสของ

ทะเลสาบท่ีจะท าใหท่้านรูสึ้กสดช่ืน น าท่านเดินทางสู่ Harder Kulm โดยรถราง เป็นภูเขาทางตอนบนของเมือง Interlaken 

ท่ีมีช่ือเสียงจากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสามารถมองเห็นเมือง Interlaken ไดท้ั้งเมือง พรอ้มดว้ยทะเลสาบทั้ง 2 ทะเลสาบท่ี

ขนาบขา้งเมืองไว ้ไดแ้ก่ Thun Lake ทางทิศตะวนัตก และ Brienz Lake ทางทิศตะวนัออก พรอ้มดว้ยวิวเทือกเขาหิมะ 3 

เทือกเขาสุดอลงัการไดแ้ก่ Jungfrao, Eiger และ Monch อิสระใหท่้านหามุมถ่ายรูปกบัทศันียภาพอนัสวยงาม 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนจดุชมวิว พรอ้มชมวิวแบบพำโนรำมำ  
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)   โลซานน์  – เวเว่ย ์-  มองเทรอซ ์– ปราสาทชิลยอง – เซอรแ์มท 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  (4) เซอรแ์มท – ชมเมืองเซอรแ์มท -  อินเทอรล์าเก้น – ฮารด์เดอร ์คลุม  



 

 จากน้ันน าท่านเดินเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิง ณ ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลำงเมือง 
เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นต้น, ชอคโกแลต, มีดพับ 

Victorinox ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก, เคร่ืองหนังแบรนดเ์นม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ีรา้นปลอดภาษีเคียร์ช

โฮฟเฟอร ์และใกลก้นัน้ันมคีาสิโน Kursaal ใหส้ าหรบัท่านท่ีตอ้งการเส่ียงโชคอิสระตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรไทย   
ที่พกั  LINDNER BEAU RIVAGE HOTEL INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด(์Grinderwald) หมู่บ้านกลางหุบเขาท่ีเป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศท่ีมี

ช่ือเสียงของสวิตเซอรแ์ลนด์ และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการผจญภยัแห่งสวิสแอลป์ท่ีสวยงามครั้งยิ่งใหญ่  และประทับใจ น า

ท่าน นัง่รถไฟ ขึ้ นสู่สถานีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ท่ีเป็นสถานีรถไฟสูงท่ีสุดของยุโรปมีความสูงเหนือระดับน ้ าทะเลถึง 

3,454 เมตร (11,398 ฟุต) ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็น Top of Europe และไดช่ื้อว่าเป็นหลงัคาแห่งยุโรปชม ถ ้ำน ้ำแข็ง 

(ICE PALACE) ท่ีมีอุณหภูมิต า่กว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และเก็บรวบรวมสตัวท่ี์อาศยัอยู่บริเวณเทือกเขา ชมรูป

ป้ันต่างๆท่ีเกิดจากการแกะสลกัน ้าแข็ง พรอ้มทั้งเพลิดเพลินกบัการเล่นหิมะ และกลาเซียร ์หรือ ธารน ้าแข็งขนาดใหญ่  

สนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง สฟริงซ ์SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ซ่ึงมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 

3,571 เมตร สัมผัสความงดงามของธำรน ้ ำแข็งอเลิท์ซ กลำเซียร ์(ALETSCH GLACIER) ท่ีได้รับการยกย่องจาก

องคก์าร UNESCO ใหเ้ป็น “มรดกโลกทำงธรรมชำติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดาทุ่งน ้าแข็งของ

เทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระใหท่้านไดส้นุกสนาน และเพลิดเพลินกบักิจกรรม

บนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนวบ์อรด์, สุนัขลากเล่ือน และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูง

ท่ีสุดในยุโรป  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านนัง่รถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงคท่ี์เจาะใตภู้เขา Eiger และ Mönch  ใหท่้านไดช้มวิวเทือกเขาจุงเฟรา

ยอรค์ ในอีกบรรยากาศหน่ึงใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมทศันียภาพอนัแสนโรแมนติกไดจ้ากสองขา้งทาง จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิรก์  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ที่พกั H+HOTEL & SPA ENGELBERG  หรือเทียบเทำ่  

 

 

 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง   (5) อินเทอรล์าเก้น –กรินเดอวาลด ์- TOP OF EUROPE – ยอดเขาจงุเฟรา - แองเกิลเบิรก์  



 

 

 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
จากน้ันน าท่านสู่  ยอดเขำชทำนเซอร์ฮอร์น  (Mt.Stanserhorn) ตั้งอยู่ในต าบล Nidwalden ใกล้ กับชายแดนรัฐ 

Obwalden มีความสูงท่ี 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) การเดินทางโดยขึ้ น กระเชำ้ “Cabrio” กระเชำ้ลอยฟ้ำเปิดประทุน

แห่งแรกของโลก (แถมมี 2ชั้นอีกต่างหาก” ท่ีคงมีความหมายมาจากค าว่า “Cabriolet” หรือ “Convertible” ซ่ึง

หมายถึง คลา้ยรถเปิดประทุน ขึ้ นสู่ยอดเขา Mount Stanserhorn โดยก่อนอื่นจะพาท่านขึ้ นรถรางท่ีมีอายุกว่า 100 ปี ไต่

ขึ้ นเนินเขา สองขา้งกายท่านจะโอบลอ้มไปดว้ยทุ่งหญา้ ฟารม์สตัว ์เป็นประสบการณ์ท่ียากจะหาได.้.. จากน้ันเปล่ียนเป็น 

Cabrio กระเชา้ลอยฟ้า 2 ชั้น แห่งแรกของโลก พาหนะลอยฟ้าท่ีพานักท่องเท่ียวทะยานขึ้ น ภูเขา Stanserhorn ท่ีระดับ 

แต่ เคเบิลคำรส์องชั้น ของทั้งสองแห่งน้ี ไม่มีชั้นดาดฟ้า เป็นชั้นสองแบบปิดด้วยหลังคา Cabrio (แคบริโอ) จึง

กลายเป็นความพิเศษท่ีนักท่องเท่ียวจะไดส้มัผสัวิวแบบไรข้อบ เมื่อขึ้ นสู่ยอดเขา 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) อดีตหวัเมืองโบราณของสวิตเซอรแ์ลนด ์สวิสเซอรแ์ลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดร้บั

สมญานามว่า “หลงัคาแห่งทวีปยุโรป” (THEROOF OF EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขา

แอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้

อนัเขยีวชอุ่ม เป็นเมืองท่ีมีการรวมตวัของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็น3 เขตปกครอง เมืองท่ีเป็นจุดหมายหลกัของ

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปสวิสฯ น าท่านชม สะพำนไมช้ำเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นท่ีมีอายุกว่า 800 ปี อันมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิรน์ ซ่ึงสะพานไมแ้ห่งน้ีมีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัยาวขา้มแม่น ้า “รอยส”์ (Reuss) ท่ีมีอายุเก่าแก่

กว่า 400 ปี และยงัเป็นสัญลักษณ์ของสวิสฯ จากน้ันน าท่านชม อนุเสำวรียส์ิงโต หรือ อนุเสาวรียร์ูปสิงโตหิน เป็น

อนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมืองลูเซิรน์ และเป็นอนุสาวรียส์ าหรบัทหารสวิสท่ีตายในหน้าท่ีท่ีฝรัง่เศส ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวลู

เซิร์น ส าหรับความกลา้หาญและความซ่ือสัตยใ์นหน้าท่ี แกะสลักอยู่บนหน้าผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ ซ่ึงมีกากบาท

สัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.

1819-1821สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัยแ์ละรกัภกัดี ท่ีเสียชีวิตไปในฝรัง่เศส...  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง  
ที่พกั    RADISSON BLU HOTEL LUCERNE หรือเทียบเทำ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  (6)   แองเกิลเบิรก์  – ยอดเขาชทานเซอรฮ์อรน์ - กระเช้า cabrio – ลเูซิรน์ – สะพานไม้ชาเปล 
 

http://travel.mthai.com/


 

 

 
เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง สไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein) อิสระใหท่้านเดินเล่น ชมเมืองเก่าท่ียังคงรักษาความเป็น 

เอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอนัสวยงามเอาไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ และไดร้ับรางวลั The First Wakker Prize เมื่อปี 

1972 ในฐานะท่ีอนุรกัษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางไป ชมน ้ำตกไรน ์ณ เมืองชำฟเฮำเซ่น น ้าตกท่ีเกิดจากแม่น ้าไรน์ เป็นน ้าตก  ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ตน้

ก าเนิดจากสวิส และไหลไปเร่ือย ผ่านฝรัง่เศส เยอรมนั จนออกทะเลเหนือ ท่ีเนเธอร์แลนด์อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆช่ือ 

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

สวิตเซอร์แลนด์ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิสฯ เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
ศูนยก์ลางการซ้ือขายแลกเปล่ียนทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุด และเป็นตลาดหลกัทรพัยท่ี์ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก นับเป็นเมืองท่ี
มีความเด่นในเร่ืองเศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียว  หากมีเวลาให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าดิวต้ีฟรี ในสนามบิน อาทิ           

ชอคโกแลต นาฬกิา ฯ   
ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรจนี  
ที่พกั    SHERATON HOTEL ZURICH หรือเทียบเทำ่  
 

 

 
เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินซริูค เพื่อท า Tax Refund  

11.30 น. เดินทางถึงสนามบินซริูค เพื่อเตรียมตวัเชคอิน 

13.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 

 

 
 
05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ… 
 

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

 

ลีลำวดี ฮอลิเดย ์

ลีลำ...ที่เป็นตวัคณุ 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง   (7)   ลเูซิรน์ -   สไตน์อมัไรน์  -  ชาฟเฮาเซ่น – น ้าตกไรน์ -  ซูริค   

วนัท่ีเก้าของการเดินทาง  (9)    กรงุเทพฯ 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง  (8)  ซูริค – สนามบิน      



 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลกูคำ้ปกต ิ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 179,900.- 176,900.- 177,900.- 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 170,900.- 167,900.- 168,900.- 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม ) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 152,900.- 149,900.- 150,900.- 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 36,000.- 36,000 36,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) สว่นลดทำ่นละ 30,000.-  30,000.- 30,000.- 

กรณีเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ ช ำระเพ่ิมทำ่นละ (ตัว๋กรุป๊)  95,500.- 95,500.- 95,500.- 

 

** กรณีผูเ้ดินทำงต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคิดค่ำบริกำรเพ่ิมท่ำนละ 15,000 บำท **  

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

กรณีเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ  (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

1769 

1679 

1589 

1499 

360 

1469 

955 

1769 

1679 

1589 

1499 

360 

1469 

955 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ      

พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่ 

2. ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ทำ่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทำ่นละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 



 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน :  ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ทำ่นละ 20,000.- บำท 

 - ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

 - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จา่ยในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั 

 - ช าระโดยเงินสด 

  - สามารถช าระเงินค่ามดัจ าไดท่ี้ เว็บไซต ์www.leelawadee.holiday 

 - ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

 

  ช่ือบญัชี  บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

           “กำรจำ่ยสว่นที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 14 วนั 

 

กำรยกเลิก  

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วนั  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราคา่บริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนั   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมำยเหตแุละเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายใน

คณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ ยกเวน้

ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้

ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน

อื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่

ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 



 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด 

ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายนืยนัส าหรบัการออกเดินทางของทวัร์น้ันๆ หากท่านผูเ้ดินทาง

ซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั 

อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรบัเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  

แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อันเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ

เลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง

ท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่

แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

หมำยเหต ุ 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์

ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจำกกำรทอ่งเที่ยวน้ีเป็นกำร

ช ำระแบบเหมำจำ่ยกบับริษัทตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละ

สิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นท่ีทำงทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น บริษัทฯ  ขอ

สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 

วนั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณา

แลว้  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไหท่้านไดไ้ม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ ในกรณีท่ีสถานฑตูงดออกวีซ่า อนั

สืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย  



 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) เหลืออายุใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน (มีหน้าว่างท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หนา้ขึ้ นไป)       

     โปรดตรวจดูอยา่งละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยดเ์ท่าน้ัน 

3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใชห้นังสือรบัรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ท างาน และวนัท่ี 

        อนุญาตใหล้างาน  

·       ขา้ราชการ ใชห้นังสือรบัรองต าแหน่งจากตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุวา่ไปต่างประเทศ)  กรณีเกษียณอายุ ใช ้  

        ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

·       เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรบัรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรบัรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานฑตู) 

a. กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรบัรองบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  

(ไม่รบักระแสรายวนั) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ใหบุ้คคลในครอบครวัท าหนังสือรบัรองการนัตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะออก

ค่าใชจ้่ายให ้และถ่ายส าเนาสมดุบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผูอ้อค่าใชจ้่าย  1.ส าเนาบตัร

ประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพนัธข์องผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายุต า่กว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถา้มี) 

7.  หนังสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบัท่าน

ใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่าน้ัน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะใหว้ีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มิใชบ้ริษัททวัร ์

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งยดึมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 


