
 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนท่องเทีย่วพกัผ่อน เก็บเกีย่วควำมสุขอย่ำงเต็มอิ่มในดินแดนทีแ่สนมีเสน่ห์ 

เลำะเลียบเมืองเล็กๆ ทีห่ลำยครั้งอำจเพยีงผ่ำนไป หลีกหนคีวำมวุ่นวำยของควำมทนัสมยั  

จำกเมืองเล็ก สู่เมืองใหญ่ ทีเ่ป่ียมไปดว้ยควำมงดงำมจำกธรรมชำติอนัแสนบริสุทธ์ิ 

เดินทำงไม่เหนือ่ย ใชเ้วลำแต่ละแห่งอย่ำงเต็มที ่ บินตรงสะสมไมลก์บักำรบนิไทย  

ทีพ่กั อำหำรและกำรบริกำรทีคุ่ณประทบัใจ  

 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง  26 กรกฎำคม – 4 สิงหำคม 3-12 สิงหำคม/ 13-22 กนัยำยน 2562 

AUTUMN :  5-14, 19-28 ตุลำคม/ 9-18 พฤศจิกำยน 2562 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)   สนำมบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 2 เคำนเ์ตอร์ C (ใกลป้ระตูทำงเข้ำ

หมำยเลข 2) สำยกำรบินไทย พบเจ้ำหนำ้ของบริษทัฯ รอตอ้นรบัพรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกเร่ืองเอกสำร

ต่ำงๆ  

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2)   ซูริค - เมืองโซโลทูรน ์– กรุงเบิรน์ - เท่ียวชมเมือง 

01.05 น. น าคณะออกเดนิทางสู่ เมอืงซรูิค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ โดยกำรบินไทย เที่ยวบนิที่ TG 970 

07.50 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิเมอืงซรูคิ  (ใช้ระยะเวลาการเดนิทาง 12 ชั่วโมง 10 นาท)ี หลังผ่านการตรวจ 

น าท่านเที่ยวชมเมอืง เมอืงโซโลทูรน์ (Solothurn) เป็นอกีหนึ่งเมอืงที่สวยงามที่สดุ ตั้งอยู่ริมแม่น า้อาเร่ 

(Aare) รัฐเลก็ๆที่เรียกในภาษาเยอรมนัว่า คนัโตน เป้นเมอืงเก่าที่ได้ชื่อว่า "เป็นเมอืงสถาปัตยกรรมบาโรกที่

สวยงามที่สดุในสวิส" ใครที่ชื่นชอบเมอืงเก่า มคีวามสงบ แนะน าเมอืงนี้ เลยค่ะ ความมหัศจรรย์ของเมอืงนี้  คอื 

เมอืงแห่งเลข 11 เพราะเป็นล าดบัที่ 11 ของการเข้าร่วมสมาพันธรัฐ ในเขตรัฐม ี11 เมอืง หอคอย 11 แห่ง 

โบสถ ์11 แห่ง บ่อน า้พุโบราณ 11 แห่ง สิ่งส าคญัของเมอืงนี้  นั่นคอื โบสถซ์ังตอ์รู์เซิน (St. Ursus Cathedral ) 

เป็นโบสถท์ี่มคีวามสวยงาม ตกแต่งตามรปูแบบของสถาปัตยกรรมตามแบบฝร่ังเศส และ กเ็กี่ยวกบัหมายเลข 

11 อกีเช่นกนั นั่นคอื มรีะฆงั 11 ใบ แท่นบูชา 11 แท่น บนัไดแต่ละช่วงม ี11 ขั้น 

 

 

 

 

 

 

 

SPLENDID OF SWITZERLAND 10D7N 



เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งชื่อของเมืองเบิร์น (BERN) มี

ความหมายว่า หมี ได้มาจากการที่ท่านดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์ที่ 5 แห่งชาริงเกนตั้งชื่อสตัว์ตัวแรกที่ท่านพบขณะ

ออกล่าสตัว์ ชม บ่อหมีสีน ้ ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น “สญัลักษณ์ของกรุงเบิร์น”  ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่

ระลึก เมืองแห่งนี้ ไ ด้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของ

สหประชาชาติ ให้เป็น “เมืองมรดกทำงวฒันธรรมของโลก” น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั หอนำฬิกำไซท ์

กล็อคเค่นทำรม์ หอนาฬิกาที่มีอายุถึง 800 ปี ซึ่งมี “โชว์” ให้ดูทุกชั่วโมงเมื่อนาฬิกาตีครบเวลา จากนั้นให้

ท่านได้เพลิดเพลินกบัย่านการค้ามาร์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าปัจจุบนัซึ่งเตม็ไปด้วยร้านดอกไม้ และบูตคิ ชมถนน

จุงเคอรน์กำสเซ ถนนที่มีระดับสงูสดุๆของเมืองนี้  ถนนกรมักำสเซ ซึ่งเตม็ไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขาย

ของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บารอ็ค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 

200-300 ปี น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงไปตามถนนสายส าคญักลางเมอืงที่มนี า้พุทั้งหมด 100 กว่าบ่อประดบัไป

ทั่วเมอืงซึ่งแต่ละบ่อจะมสีญัลักษณร์ปูป้ันแตกต่างกนัไปจนได้รับการขนานนามว่า “City of Fountains” 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  SAVOY HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) เมืองลำโช เดอ ฟง – พพิธิภณัฑน์ำฬิกำ – เมืองฟรีบูรก์ - สะพำนซำริงเกน้ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ลำโช เดอ ฟง La Chaux de fonds “เมอืงแห่งการผลิตนาฬกิา” ตั้งอยู่บนภเูขาจูรา 

เป็นเมอืงที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ที่มชีื่อเสยีงในเร่ืองของอตุสาหกรรมการผลิตนาฬกิา

ในระดบัโลก เป็นอกีเมอืงที่ได้รับการชื่นชมว่าเป็นเมอืงที่มผีงัเมอืงที่ทนัสมยัมากเมอืงหนึ่ง ภายในตวัเมอืงจะ

ได้พบกบัอาคารบ้านเรือนที่เรียงตวัยาวเป็นแนวขนานไปตามถนน... น าท่านเข้าชม พพิธิภณัฑน์ำฬิกำ 

International Watch Museum สถานที่ซึ่งรวบรวมประวัตศิาสตร์นาฬกิาชนิดต่างๆ อาท ินาฬกิาดาราศาสตร์ 

นาฬกิาปลุก และสามารถเหน็กลไกการท างานของนาฬกิา รวมทั้งการจัดพ้ืนที่เป็นโตะ๊จ าลอง ของช่างท า

นาฬกิาในสมยัก่อน  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฟรีบูรก์ Fribourg เมืองเล็กๆ ที่เก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองแห่ง

ปราสาท น าท่านชมจุดเด่นของเมืองนี้คือ สะพำนซำริงเกน้ Zaehringen Bridge เป็นสะพานสงูที่ทอดยาวข้าม

แม่น า้ซารีนหมู่บ้านนี้ ยังคงเอกลักษณค์วามเป็นยุคกลาง ที่มสีถาปัตยกรรมสวยงาม มเีสน่ห์ และมวีิวทวิทศัน์ที่

งดงาม น าท่านเที่ยวชมและเดนิเล่นภายในเมอืงฟรีบูรก ์ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่ กรงุเบร์ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  SAVOY HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง (4)   กรุงเบิรน์ – เมืองธูน – ทะเลสำบ BLAUSEE - เมืองเซอรแ์มท 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง THUN เมอืงเลก็ที่มคีวามสวยงามแบบเตม็สบิ ตั้งอยู่ตรงปากแม่น า้อาเรอ ที่มสีายน า้

โอบกอดเมอืงทั้งเมอืงเอาไว้ และถนนหนทางโค้งผ่านไปตามสายน า้ โดยมปีราสาทธนู (Schloss Thun) 

ปราสาทเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1200 โดยดยุคแห่งแซริงเงิน ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนนิเขาเตี้ยทางตอน

เหนือของตวัเมอืง ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภัณฑป์ระวัตศิาสตร์บอกเล่าเรื่องราวของเมอืงนี้  อกีทั้งยงัมรีาท

เฮ้าสพ์ลัทซ์ (Rathaus Platz) เป็นจัตรัุสที่งามที่สดุของเมอืง โดยมหีอนาฬกิาสแีดงตั้งอยู่เหนืออาคารศาลาว่า

การเมอืง รายล้อมไปด้วยอาคารยุคเก่าอยู่ทุกด้าน รวมทั้งบ่อน า้พโุบราณกลางจัตรุัสด้วย ให้ท่านได้สมัผสัถงึ

บรรยากาศแบบสถาปัตยกรรมแบบสวิสอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) ทะเลสาบสเีทอร์ควอยสเ์ป็น ทะเลสาบของ

เอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมอืง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้ ส าหรับ

เพาะพันธุป์ลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมจุีดเด่นของสนี า้ทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตและมคีวาม

ใสจนมองเหน็พ้ืนดนิด้านล่างและสามารถมองเหน็ปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอกีด้วย จนขึ้นชื่อว่า 

Blausee Blue Trout โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อกีด้วย อสิระให้ท่านเดนิเล่นถ่ายรปู

กบัทะเลสาบที่มคีวามสวยงามแห่งนี้   

 



 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟ Tash เพ่ือขึ้นรถไฟสู่ เมืองเซอรแ์มท หมู่บ้านเลก็ๆ ในอ้อม

กอดของขนุเขาทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 1,600 เมตร มอีากาศหนาว

เยน็ตลอดปี เป็นเมอืงที่เป็น Car Free คอืไม่อนุญาตให้มรีถยนตท์ี่ใช้น า้มนัวิ่ง มเีพียงจักรยาน บริการรถม้า 

หรือรถคนัเลก็ๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ถอืว่าเป็นเมอืงปลอดมลพิษที่สวยสดุแห่งหนึ่งของโลก  

เมอืงเซอร์แมทนี้  เป็นหน้าด่านในการขึ้นไปเยือนแมทเทอร์ฮอร์น อนัเป็นยอดเขาสวยสดุแห่งเทอืกเขาแอลป์

และสญัลักษณข์องสวิตเซอร์แลนด ์ซึ่งถอืเป็นสวรรคข์องนักสกจีากทั่วโลก.. 

ค ำ่  บริกำรอำหำรไทย ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั HOTEL SCHWEIZERHOF ZERMATT (OVER NIGHT BAG) หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5)   เมืองเซอรแ์มท –ยอดเขำไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์– เมืองเซอรแ์มท  

เช้า  บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ สถานีกระเช้าลอยฟ้า จากนั้นให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกบัการ“นั่งกระเช้า CABLECAR” ขึ้น 

พิชิต “ยอดเขำไคลนม์ทัเทอรฮ์อรน์”**  ซึ่งมคีวามสงูกว่า 4,478 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล   ตื่นตาตื่นใจกบั

ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้ อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกับ

ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้าน าท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ 

สนุกสนานกบัการเล่นหิมะและชม“ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ

แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์

แลนด ์ ลานชมทวิทศัน์ ลิฟต ์บนยอดเขาจะพาคุณขึ้นสู่ลานชมทวิทศัน์ที่อยู่สงูที่สดุในเทอืกเขาแอลป์ ณ ระดบั

ความสงูจากน า้ทะเล 3,883 ม. ทวิทศัน์รอบด้าน 360 องศา เผยให้เหน็ขุนเขา 38 ลูกที่ตั้งตะหง่านสงูกว่า สี่

พันเมตร และธารน า้แขง็ 14 สาย  นอกจากทวิทศัน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจนถงึยอดเขา มงบลอ็งแล้ว ลานแห่งนี้ ยัง

เป็นเคหะสถานแห่งความรัก บรรดาคู่รักจะมาให้ค ามั่นสญัญาว่าจะซื่อสตัย์ต่อกนัด้วยสญัลักษณแ์ม่กุญแจแห่ง

ความรักที่น ามาคล้องไว้ ณ จุดสงูเกอืบ 4,000 เมตร วังน า้แขง็ ผลึกน า้แขง็ระยิบระยับ และประตมิากรรมสลัก

จากน า้แขง็ส่องประกายเหลือบพรายร่ายมนต์ตรึงแขกผู้มาเยือนวังน า้แขง็แห่งนี้  ลิฟต์จะพาท่านลงสู่ระดบั 15 

เมตร ใต้พ้ืนผิวไปสู่ปราสาท พระราชวังแห่งเทพนิยาย เดินลอดร่องโตรกผาในธารน า้แขง็หรือลองเล่นบน

กระดานล่ืนน า้แขง็ก่อนที่จะนั่งพักให้สบายคลายอารมณบ์นม้านั่งน า้แขง็ที่ปกคลุมด้วยหนังสตัว์ขนนุ่มอุ่นสบาย

...  

 

 

 

 

 

 

 



เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั บนยอดเขำ LODGE MATTERHORN GLACIER PARADISE   

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงเซอร์แมท อสิระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย.... 

อสิระให้ท่านชื่นชมกบัธรรมชาติตามอัธยาศัย... อสิระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสนิค้ามากมาย ณ 

ถนน Bahnhofstrasse ถนนที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก บ้านเมอืง

ส่วนใหญ่ในเมอืงเซอร์แมท ส่วนใหญ่จะสร้างในสไตล์ของสวิสชาเล่ย์ ด้านล่างมกัเป็นร้านขายของ ชั้นบนจึงเป็น

ที่พักอาศัยเมื่อเดนิไปเร่ือยๆ จะถงึถนน Hinterdofstrasse จะเจอบ่อน า้พุ Ulrich Inderbinen ที่สร้างไว้เพ่ือเป็น

เกยีรตแิก่นักปีนเขาระดบัต านาน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ภัตตาคาร JULEN ภัตตาคารที่มบีรรยากาศแสนอบอุ่น เป็นกนัเอง เสร์ิฟท่านด้วยเมนู

พ้ืนเมอืง เริ่มต้นด้วยเมนูเรียกน า้ย่อยอย่าง รำแคล็ต ชีสเนื้อแขง็ชั้นดทีี่ถูกน ามาอุ่นให้ละลายและน ามา

รับประทานกบัมนัฝรั่ง แตงกวาดอง จากนั้นเสริ์ฟ สเตก๊เนื้อลูกววั และปิดท้ายด้วยของหวาน  

 

 

 

 

 

ท่ีพกั HOTEL SCHWEIZERHOF ZERMATT (OVER NIGHT BAG) หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง  (6) เซอรแ์มท – นัง่รถไฟสำยโรแมนติก - อินเทอรล์ำเกน้ - ฮำรด์เดอร ์คูม  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางไปยงัสถานีรถไฟเพ่ือ นัง่ รถไฟสำยกลำเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) ท่านจะได้

สมัผสัทศันียภาพความงดงามตลอดสองข้างทาง (ใช้เวลาโดยสารประมาณ 2 ชม.) ท่านจะได้ดื่มด ่ากบั

ธรรมชาตอินับริสทุธิ์ของเทอืกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านเรือนแบบสวิสชาเล่ต ์รถไฟพาท่านลอดอโุมงคท์ี่มคีวาม

ยาวกว่า 15.5 กม. จนถงึ เมืองอนัเดอรแ์มท เมอืงชุมทางของรถไฟสายกลาเซีย เอก็ซเพรส 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง            บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน้ (INTERLAKEN) เมืองที่มีทวิทศัน์อนังดงาม เสมือนประหนึ่งเมือง

แห่งนี้ ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน า้สฟ้ีาครามสดใสของทะเลสาบที่จะท าให้ท่านรู้สกึสดชื่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยอดเขา Harder kulm เป็นภเูขาทางตอนบนของเมือง Interlaken ที่มีชื่อเสยีงจากจุด

ชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเหน็เมือง Interlaken ได้ทั้งเมือง พร้อมด้วยทะเลสาบทั้ง 2 ทะเลสาบที่ขนาบ

ข้างเมืองไว้ ได้แก่ Thun Lake ทางทิศตะวันตก และ Brienz Lake ทางทิศตะวันออก พร้อมด้วยวิวเทือกเขา

หิมะ 3 เทอืกเขาสดุอลังการได้แก่ Jungfrao, Eiger และ Monch..  



 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่อินเทอร์ลาเก้น อิสระให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย  อิสระให้ท่านหามุม

ถ่ายรูปกบัเทอืกเขาจุงเฟราอนัสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม ถนน HOHEWEG 

หรือ HIGH STREET แหล่งช้อปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซื้ อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิสฯ อาทิ PATEK 

PHILIPPE, ORIS, TISSOT, TAG HEUER เป็นต้น, ชอ็กโกแลต, มีดพับ VICTORINOX ที่มีชื่อเสยีงไปทั่ว

โลก, เครื่องหนังแบรนดเ์นม, นาฬิกากุก๊กู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้

กนันั้นมคีาสโิน KURSAAL ให้ส าหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคอสิระตามอธัยาศัย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น ... บริการท่านด้วย ฟองดูวส ์อาหารท้องถิ่นของชาวสวิส ทั้งฟอง

ดูวสช์ีส และของหวานเป็นฟองดูวสผ์ลไม้ชอ็คโกแลต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั   Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง  (7)  หมู่บำ้น Murren - Schilthorn - ลูเซิรน์ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านขึ้นกระเช้า เดินทางสู่ เมืองเมอรเ์รน(Mürren) หมู่บ้านเลก็ๆที่สุดแสนโรแมนติก เแบบชาเลต์สวิส 

ที่ตั้งอยู่บนแนวเทอืกเขาแอลป์  ตั้งอยู่เหนือระดบัน า้ทะเลที่ความสงู 1,650 เมตร (5,412 เมตร) มปีระชากร

เพียง 450 คน แต่มีโรงแรมตั้งอยู่ถึง 2,000 แห่ง  หมู่บ้านปลอดรถยนต์ เงียบสงบ  เดินทางสู่ยอดเขา 

Schilthorn ซึ่งนับว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สดุในสวิตเซอร์แลนดย์อดเขา Schilthorn ความสงู 2,970 เมตร 

ยอดเขาที่มชีื่อเสยีงจาก ภาพยนตร์เร่ืองเจมสบ์อนด ์007 โดยก าหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ พิตส ์กลอเรีย (Piz 

Gloria) เป็นฐานของผู้ ก่อการร้าย Piz Gloria สามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามา 360 องศา มองเห็นยอด 

Jungfrau 4,158 เมตร, ยอด Eiger 3,970 เมตร, ยอด Monch 4,107 เมตร ได้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 



เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากนั้นน าท่านท่องเที่ยวชม เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) เป็นเมืองที่มีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการ

ปกครองเป็น 3 เขตปกครอง เมืองที่เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็น เมืองท่ี

ไดร้บัสมญำนำมว่ำถูกถำ่ยรูปมำกท่ีสุดของสวิตเซอรแ์ลนด.์..  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั   RADDISON BLU LUCERN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง  (8)  ลูเซิรน์ -ซูริค 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม ลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด ์ที่ถูกห้อมล้อมไป

ด้วยทะเลสาบ  ชมสะพำนไมช้ำเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น ้ ำรอยส ์

(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สดุใน

ยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี คศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนว และ

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการซื้อสนิค้ามากมาย ทั้งแบรนดด์งั และแบรนดท้์องถิ่น...  เช่น บุคเคอเรอร์, กอืเบอ

ลิน, เอม็บาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านชอ็กโกแลต็ และช้อปป้ิงสนิค้าชั้นดทีี่มชีื่อเสยีงตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ซูริค เมอืงที่มคีวามเป็นหนึ่งจากการผสมผสานระหว่างวิถกีารด าเนนิชีวิตที่ดกีบั

สิ่งแวดล้อม ศิลปะ และงานเฉลมิฉลองเทศกาลต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ท าให้เมอืงนี้มชีีวิตชวีา ความร่ืนเรงิแก่คน

ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ร้านกระเป๋ายอดฮิตแห่งสวิตเซอร์แลนดF์REITAG กระเป๋า

ผ้าใบที่มแีบบเดยีวในโลก ท ามาจากวัสดุใช้แล้ว น ามา Recycle ได้แก่ ผ้าใบคลุมรถบรรทุก, สายเขม็ขดันิรภัย 

และยางในรถจักรยาน น ามาผ่านกระบวนการท าความสะอาดแล้วตดัเยบ็ด้วยมอือย่างปรานีต มสีสีนัลวดลาย

แนวศิลปะ แตกต่างกนัในแต่ละชิ้น อกีหนึ่งของฝากยอดนิยมจากสวิส 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำรหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  Sheraton Zürich Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 



วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง  (9) ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์ –  กรุงเทพ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิซรูิค เพ่ือท า Tax Refund  

11.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูิค เพ่ือเตรียมตวัเชคอนิ 

13.30 น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบนิที่ TG971 

 

วนัท่ีสิบของกำรเดินทำง  (10)  สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) 

05.30 น.  เดินทำงถงึสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ… 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 195,900.-  192,900.-  193,900.-  

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 186,900.- 183,900.- 184,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 176,900.- 173,900.- 174,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 166,900.- 163,900.- 164,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 38,000.- 38,000.- 38,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่ำนละ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

เดินทำงชั้นธุรกิจ (ผูใ้หญ่) ช ำระเพิม่ท่ำนละ (โดยประมำณ) 105,000.- 105,000.- 105,000.- 

 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

ชั้นธุรกิจ (ผูใ้หญ่) 

1959 

1869 

1769 

1669 

380 

1679 

1050 

1959 

1869 

1769 

1669 

380 

1679 

1050 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

 



อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภำษี

สนำมบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย ) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ  1,000,000.- บำท 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงท่ีทำงสำยกำรบินอำจมกีำรเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!! 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

• ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์ จ ำกดั 

• ช าระโดยเงินสด 

• ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 

 ชื่อบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

ธนำคำรกสิกรไทย             สาขา สขุมุวิท 18  ( เอก็เชนทาวเวอร์ )                                        

 บญัชีกระแสรายวัน   เลขที่  639-1-00265-5 

 

กำรยกเลิก  :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันท าการ มฉิะนั้น ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

   กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

  กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ  :   

➢ รำยกำรและรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม  เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และ

อตัรำแลกเปลีย่น …. โดยทางบริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการ

เดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  รวมถึงภัยธรรมชาต ิและการยกเลิกเที่ยวบนิ 

➢ รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอ ที่ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อกีคร้ังหนึ่ง หลังจากที่ได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ืองบนิ

และห้องพักโรงแรมต่างประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 



 

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายาม

สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและ

ทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใด

อนัมใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางส าหรับท่านที่

ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง

รบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ

บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาต

ให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ

ส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์

นั้นๆ หากท่านผู้ เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ

การปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ



ก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้น

แต่ ในกรณทีี่เกดิเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัท

ฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่าน

สามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่

ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงนิได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถ

เลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้

ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ

เดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

หมำยเหตุ  

• รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เหตุการณท์างการเมอืงและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั เนื่องจำกกำร

ท่องเท่ียวนี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ใน

กรณีท่ีท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นท่ีทำงทวัรจ์ัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่

จะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 14 วัน  

• บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดนิทาง เนื่องจากมสีิ่งผดิกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้า

ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน

เข้า เมอืงพิจารณาแล้ว  

• ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑตูงด

ออกวีซ่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผู้โดยสารเอง  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

 

1.  หนังสอืเดนิทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน (มหีน้าว่างที่ยังไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึ้นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอยีด (ถ้ามเีล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 



2.  รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว  จ านวน 2 รปู ฉากหลงัสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน  อดัจากฟิล์ม หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 

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

สถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน วนัเข้าท างาน และวนัที่ 

        อนุญาตให้ลางาน  

·       ข้าราชการ ใช้หนงัสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบวุ่าไปต่างประเทศ)   

         กรณเีกษียณอายุ ใช้ ส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

·       เจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบยีนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบยีนหุ้นสว่น กรณไีม่จดทะเบยีน ใช้เอกสารการ

เสยีภาษ ี

·       นักเรียน / นักศึกษา หนงัสอืรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรณุาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของ

แต่ละสถานฑตู) 

a. กรณมีบีญัชีส่วนตวั ใช้จดหมายรับรองบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลงั 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณไีม่มบีญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท าหนงัสอืรับรองการันตโีดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุ

ว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลงั 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผู้ออก

ค่าใช้จ่าย  1.ส าเนาบตัรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณทีี่อายุต ่ากว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหย่า (กรณทีี่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้าม)ี 

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดนิทางไปต่างประเทศ ในกรณทีี่เดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดนิทางกบับดิาและมารดา หรือ เดนิทาง

ไปกบัท่านใดท่านหนึ่ง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วซ่ีาหรอืไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มใิช้บริษัททวัร์ 

*** กรณก่ีอนเดนิทางไม่ถงึ 10 วัน ผู้เดนิทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวซ่ีา-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 


