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8 วนั 6 คืน สวสิ อติาลเีหนือ อทุยานโดโลไมท์ 
นัง่รถไฟกอตทาร์ดพาโนรามาเอก็ซ์เพรส (อุโมงคท่ี์ยาวและลึกท่ีสุดในโลก) / ชมอุทยานโดโลไมท ์(UNESCO) 

 

 
******บินตรงสู่นครซูริคด้วยสายการบินสวิส****** 

มถุินายน – ตุลาคม 

ราคาเดยีว 69,900 บาท  
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว) 

ซูริค, ลูเซิร์น, นัง่รถไฟกอตทาร์ดพาโนรามาเอก็ซ์เพรส, ลูการ์โน, เบอการ์โม, เบรสชา 
เซอร์มิโอเน, ทะเลสาบการ์ดา, เวโรนา, โบลซาโน, อุทยานแห่งชาติโดโลไมท,์ กอร์ตีนา ดิ อมัเปซโซ 

อินส์บรูค, เขา้ชมพระราชวงัอินส์บรูค, ซงัทก์าลเลิน, ซูริค 

8-15 มิ.ย. / 25 ก.ย.- 2 ต.ค./ 16-23 ต.ค. / 23-30 ต.ค. 



 

 

EHC-LX-8D-ITALYDOLOMITE 

แผนทีเ่ส้นทางการเดินทางตามโปรแกรม 

 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร – ซูริค 
 

09.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ แถว G 1-6 (Row G) ประตูทางเขา้ท่ี 4 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

12.45 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX 181 (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินมีบริการ 
อาหารกลางวนั และ อาหารคํ่า ระหว่างเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Park Inn by Radisson Zurich Airport หรือ Holiday Inn Messe **** หรือเทยีบเท่า 
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วนัที่สอง ลูเซิร์น – นั่งรถไฟสายกอตทาร์ด – ลูการ์โน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 66 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิสเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า “หลงัคาแห่งทวีปยโุรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา 
สลบัแซมด้วยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญ้าอนัเขียวชอุ่ม นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร 
(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่นํ้ ารอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และ
ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไป
ยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางนํ้ า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก 
ตอ้งบูรณะสร้างข้ึนใหม่เกือบหมด จากนั้นนาํท่านชมรูป แกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็น
อนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไมม้ากนกั อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน แกะสลกัอยูบ่นหน้าผา ท่ีหัวของ
สิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย 
ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้น
ความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติั
ใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สถานีฟลูเลิน (Fluelen Station) (ระยะทาง 41 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 
14.10 น. นาํท่านข้ึนรถไฟสายกอตทาร์ดพาโนรามาเอก็ซ์เพรส (Gotthard Panorama) ออกเดินทางสู่เมืองลูการ์โน (Lugano) 

สมัผสัประสบการณ์กว่า 2 ชัว่โมงบนรถไฟอีกหน่ึงเส้นทางท่ีสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มุ่งหน้าสู่เมืองลู
การ์โนทางตอนใตข้องประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางตดัผ่านเทือกเขาแอลป์ ระยะทางกว่า 57 กม. ทาํให้อุโมงค์
กอตทาร์ดเป็นอุโมงคท่ี์ยาวท่ีสุดในโลกและเป็นเสน้ทางสญัจรระดบัพ้ืนดินเสน้ทางแรกผ่านเทือกเขาแอลป์ สามารถ
ร่นระยะเวลาการเดินทางจากเหนือจรดใตก้ว่า 1 ชม. รวมใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 17 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1999-2016 และวสัดุ
จากการก่อสร้างกว่า 99% ถูกนาํไปรีไซเคิลใชใ้นงานก่อสร้างใหเ้กิดประโยชน์ทั้งหมด โดยอุโมงค์กอตทาร์ดเปิดใช้
งานคร้ังแรกเม่ือ 1 มิถุนายน 2559 และเปิดใชง้านเต็มรูปแบบเมื่อปลายปี พ.ศ.2559 ท่ีผ่านมา (หากรถไฟกอตทาร์ด  
พาโนราม่าเอก็ซเ์พรสในวนัเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางทวัร์จะจดัรถไฟท่ีวิ่งในเส้นทางเดียวกนัทดแทน 
เพื่อใหท่้านไดช้มธรรมชาติแบบเดียวกนั) 
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16.38 น. รถไฟเดินทางถึง เมืองลูการ์โน (Lugano) เมืองท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาจาํนวนมาก อีกทั้งยงัตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน 
(Lugano Lake) ท่ีตั้งอยูร่ะหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด–์อิตาลี ลูกาโนไดช่ื้อว่าเมืองหลวงแห่งพนัธรัฐ 
ทิซิโน (Ticino) ท่ีมีบรรยากาศแบบสวิส–อิตาเล่ียน จนไดรั้บการขนานนามว่า “สวิสริเวียร่า” ในฐานะเป็นเมืองตาก
อากาศของชาวสวิส อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศริมทะเลสาบลูกาโน จากนั้นนาํท่านชมความงดงามของ ย่าน
เมืองเก่า (Old Town) ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองท่ีมีลกัษณะเป็นจตุัรัสสไตลเ์มดิเตอร์เรเนียนและยงัเป็นท่ีตั้งของย่าน
การคา้ รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Cruise hotel  / or Hotel Como / or De La Paix Lugano **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัที่สาม เบอร์กาโม – เบรสชา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) (ระยะทาง 91 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) หน่ึงในเมืองท่ีมี

ความสาํคัญทางประวติัศาสตร์ของแควน้ลอมบาร์เดีย (Lombardy) ซ่ึงในอดีตเคยเป็นถ่ินฐานของชนเผ่าเซลติก 
นอกจากน้ียงัเป็นหน่ึงในเมืองของอิตาลีเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีรอดพน้จากภยัพินาศใหญ่ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง นาํ
ท่านชม จตุัรัสเวคเคีย (Piazza Vecchia) ตั้งอยูใ่จกลางย่านเมืองเก่า หรือโอลด์ทาวน์ ซ่ึงห้อมลอ้มไปดว้ยกลุ่มอาคาร 
สถาปัตกรรมยุคกลางอนัมีเสน่ห์ แวะชม วิหารซานตา้มาเรีย (Santa Maria Maggiore) วิหารยุคกลางศตวรรษท่ี 11 
ศูนยร์วมจิตใจของชาวเมือง ซ่ึงสร้างเคียงคู่กบั วิหารคอลเลโอนี (Cappella del Colleoni) ซ่ึงโดดเด่นดว้ยหอโดมแต่ง
แตม้ไปดว้ยหินอ่อนหลากสีสนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบรสชา (Brescia) (ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียว
ของแควน้ลอมบาร์เดีย ซ่ึงมีความสาํคญัตั้งแต่ยคุสมยัท่ีปกครองโดยชาวโรมนัเม่ือคร้ังก่อตั้งเมืองเม่ือ 3,200 ปีก่อน ซ่ึง
ปัจจุบนัก็ยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีความสาํคญัดา้นอุตสาหกรรมของประเทศอิตาลี  นาํท่านชม จตุัรัสเดลล่ารอกเกีย 
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(Piazza della Loggia) จตุัรัสกลางเมืองสไตลเ์รอเนอซองส์ แวะถ่ายรูปกบันาฬิกาดาราศาสตร์บนหอคอยศาลาว่าการ
ประจาํเมือง ผ่านชม โบสถ์ใหม่ (Duomo Nuovo) โบสถย์ุคศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงสร้างเคียงคู่กับโบสถเ์ก่า (Duomo 
Vecchio) โบสถโ์บราณยคุศตวรรษท่ี 11 จากนั้นไดเ้วลา  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Igea hotel Brescia / or Blu hotel Brixia **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัที่ส่ี เซอร์มโิอเน – เวโรนา – โบลซาโน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเซอร์มิโอเน (Sirmione) (ระยะทาง 44 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) จากนั้นนาํท่าน
เขา้ชม เมืองโบราณ Grotte di Catullo วิหารโบราณซ่ึงสร้างบนแหลมทางตอนเหนือของเมืองเซอร์มิโอเน ใกล้
ทะเลสาบการ์ดา เมืองโบราณแห่งน้ีมีอาณาเขตกว่า 2 เฮคเตอร์ หรือเทียบเท่า 20,000 ตารางเมตร ห้อมลอ้มดว้ยดงตน้
มะกอกกว่า 1,500 ต้น จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบการ์ดา (Garda Lake) ทะเลสาบนํ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศอิตาลี ซ่ึงคลอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 370 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งเล่นกีฬาทางนํ้ าของชาวอิตาเล่ียน เน่ืองดว้ย
ทศันียภาพท่ีงดงาม ประกอบถึงคล่ืนลมท่ีดีจากเขตท่ีห้องลอ้มดว้ยหุบเขา จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา 
(Verona) (ระยะทาง 45 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชม เมืองเวโรนา (Verona) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวช่ือดงัทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่ง
ดงัจากบทประพนัธเ์ร่ืองโรมิโอและจูเลียตของศิลปินเอกนาม วิลเล่ียม เชคสเปียร์ นอกจากน้ีเมืองเวโรนายงัไดรั้บการ
รับรองเป็นเมืองมรดกโลกโดย UNESCO อีกดว้ย นาํท่านถ่ายรูปกบั เวโรนาดูโอโม (Verona Duomo) หรือโบสถ์
ประจาํเมืองเวโรนา สร้างข้ึนแบบสไตลโ์รมาเนสกเ์ม่ือศตวรรษท่ี 12 และมีการต่อเติมภายในมากมายเมื่อภายหลงัดว้ย
ศิลปะสไตลก์อธิก ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) (ระยะทาง 153 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
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2.30 ชม.) เมืองหลวงของจงัหวดัทิโรลใตท้างตอนเหนือของประเทศอิตาลี ซ่ึงไดรั้บโหวตเม่ือปี ค.ศ.2014 ว่าเป็นเมือง
ท่ีมี คุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของประเทศ นาํท่านชม จตุัรัส Piazza delle Erbe ณ ใจกลางเมือง เดินลดัเลาะชมวิถีความ
เป็นอยูข่องชาวเมือง นอกจากจะเต็มไปดว้ยร้านอาหารและคาเฟ่เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวแลว้ ยงัมีตลาดกลางเมืองท่ี
ขายทั้งอาหารสด ผกั และผลไม ้รวมถึงของชาํร่วยต่างๆอีกดว้ย นาํท่านแวะชม โบลซาโนดูโอโม (Bolzano Duomo) 
โบสถส์าํคญัประจาํเมืองท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากจตุัรัสมากนกั สร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 15 อิสระให้ท่านเดินชมเมืองน่ารัก
แห่งน้ีตามอธัยาศยั 

  

คํ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Four Points by Sheraton Bolzano  **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัที่ห้า ออร์ตเิซ – อุทยานแห่งชาตโิดโลไมท์ - กอร์ตนีา ดิ อมัเปซโซ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ติเซ่ (Ortisei) (ระยะทาง 36 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหน้าด่านก่อนเดิน
ทางเขา้สู่เขตอุทยานโดโลไมท ์ลอ้มรอบดว้ยหุบเขามากมาย ทาํใหบ้รรยากาศของเมืองตากอากาศแห่งน้ีอุดมไปดว้ย
ความร่มร่ืน และดึงดูดนกัท่องเท่ียวอยา่งมากมาย ไดเ้วลานาํท่านนัง่กระเชา้ Alpe di Siusi ข้ึนสู่ท่ีราบสูงในเขตอุทยาน
โดโลไมท ์ซ่ึงถูกขนาดนามว่าเป็นท่ีราบสูงบนภูเขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป ท่านจะไดส้ัมผสัทศันียภาพอนังดงาม
ของหุบเขารอบดา้นท่ีโอบลอ้มภายในอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวของ
ประเทศอิตาลีท่ีได้รับรองเป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความ
ประทบัใจก่อนเดินทางกลบัลงสู่เมืองออร์ติเซ่ (***การให้บริการของกระเช้าขึน้กับสภาพความพร้อมของสภาพ
อากาศ / หากกระเช้าไม่เปิดให้บริการ บริษัทจะคืนค่าขึน้กระเช้าให้กับทุกท่านแทน) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบรายเอยีส  (Lago di Braies) หรือในภาษาเยอรมนัเรียกว่า Pragser Wildsee (ระยะทาง 
90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  ทะเลสาบสีฟ้าเขียวมรกตบนท่ีราบสูงระดับ 1,500 เมตรเหนือ
ระดบันํ้ าทะเล ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัตน้ๆท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศความงดงามของอุทยานแห่งน้ี อิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูรินา (Misurina Lake)  อีกหน่ึงทะเลสาบช่ือดงัในอุทยานแห่งชาติ
โดโลไมท ์ตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูง 1,754 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ซ่ึงมีความโด่งดงัเร่ืองภาพวิวภูเขาสะทอ้นนํ้ าในวนั
ฟ้าใส ดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวมากมายไม่พลาดท่ีจะแวะมาเยอืนทะเลสาบแห่งน้ี ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมือง
กอร์ตีนา ดิ อมัเปซโซ (Corina d I Ampezzo) (ระยะทาง 14 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Bellevue / or Hotel Ancora **** หรือเทยีบเท่า  
 

 
 

วนัที่หก อนิส์บรูค – ซังท์กาลเลนิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินซ์บรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 165 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  หน่ึงในสาม

เมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย (อีกสองแห่งคือเวียนนา และซาลส์บวร์ก) ตวัเมืองตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ า
อิน มีลกัษณะเป็นท่ีราบแคบแทรกตวัอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์  มีสภาพอากาศท่ีดีตลอดปี เป็นเหตุให้ผูท่ี้ไดเ้ขา้มา
ปกครองออสเตรียต่างติดใจมาพกัผอ่นในเมืองแห่ง  นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัอินส์บรูค (Imperial Palace) หรืออีกช่ือ
หน่ึงคือ The Hofburg หน่ึงในสามพระราชวงัหลวงของประเทศออสเตรีย เคียงคู่กบัพระราชวงัเชิงบรุนน์และ
พระราชวงัฮอฟบวร์กแห่งกรุงเวียนนา ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ.1460 โดยอาร์คดยุค ซิกิสมุนด์ และใชเ้ป็นท่ีประทบัของ
ราชวงศฮ์บัส์บูร์กมาเกือบ 450 ปี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองซงัทก์าลเลิน (St. Gallen) (ระยะทาง 212 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ซ่ึงไดช่ื้อว่า
เป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองและเขม้แข็งทางศาสนามาตั้งแต่สมยัยคุกลาง นาํท่านเขา้ชมโบสถซ์งัทก์าลเลิน สร้างข้ึนตาม
สถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรคเมื่อศตวรรษท่ี 8  ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1983 ภายในโบสถมี์จิตรกรรมฝาผนงัอนัข้ึนช่ือและภาพเขียนเฟรสโก ้ท่ีออกแบบและเขียนโดยนกัจิตรกรช่ือดงัอย่าง
ไมเคิล แองเจโล นาํท่านชมเมืองซงักาลเลิน เมืองสวยน่ารักอีกเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 

  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Radisson Blu St Gallen *** หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่เจด็ ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์นาํท่านสู่ จตุัรัสปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) จตุัรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคย
เป็นศูนยก์ลางของการคา้สตัวท่ี์สาํคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีสาํคญัของเมืองและ
ยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาํท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั โบสถฟ์รอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถท่ี์มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดย
กษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นสาํนกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นําท่านเดินเล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 
กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติว่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรม
ระดบัหรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกสัตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ท่ีมี
มาตั้งแต่สมยัยคุกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นท่ีตั้งของอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนจากช่างฝีมือในยุคกลาง ไฮไลท์การ
ท่องเท่ียวคือการไปชมความงดงามของเหล่าหนา้ต่างไมแ้กะสลกัตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งน้ี  

 

15.00 น. นาํท่านสู่สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและทาํคืนภาษี (Tax Refund) 
17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX 180 (ใชเ้วลาบิน 10.30 ชัว่โมง)    
 
 
 



 

 

EHC-LX-8D-ITALYDOLOMITE 

วนัที่แปด กรุงเทพมหานคร 
 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั 6 คืน สวสิ อติาลเีหนือ โดโลไมท์ (บิน LX) 
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว) 

8-15 มิ.ย. / 25 ก.ย.- 2 ต.ค./ 16-23 ต.ค. / 23-30 ต.ค. 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 26 ก.พ. 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินสวิส (กระเป๋าเดินทางนน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ) 
 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ) 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ม.ิย./ก.ย./ต.ค. 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 10,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 67,900 

เด็กทารกอายตุ ํ่ากว่า  2 ปี ( พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ) โปรดสอบถาม 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-ZRH//ZRH-BKK หกัค่าตัว๋คืน 20,000 
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 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปคนขบัรถ วนัละ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 14 ยโูร 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 16 ยโูร 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ ประมาณ 3,100 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังเน่ืองจากข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยืนยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (เฉพาะกรณีไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-74 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถงึ 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
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มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีก
คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อม
ท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายละเอียดขา้งตน้
เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ  
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง จาํนวน 2 รูป มีรายละเอียดดงัน้ี  

- พ้ืนหลงัสีขาว  ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 
- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน) 
- ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่ง
ชดัเจนสาํเนาบตัรประชาชน  

3. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
4. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมกีารเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
5. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
6. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
7. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อาํเภอเท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น

และใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น

และใหร้ะบุว่า บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
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- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

9. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- สเตทเมนท ์( Bank Statement ) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน 
ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ํ่ากว่า 100,000 
บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน พร้อมประทบัตราจากธนาคาร 
- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้ แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์ (Saving) มาดว้ย  
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํตอ้งเตรียมดงัน้ี  
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ต ํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมกีารกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 

-    บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
      หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ต ํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2   

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง 

8 วนั 6 คืน สวสิ อติาลเีหนือ โดโลไมท์  
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว) 

ราคาทัวร์ 69,900 บาท :  8-15 มิ.ย. /  25 ก.ย.- 2 ต.ค./  16-23 ต.ค. /       23-30 ต.ค. 
 
ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล ์ อาหาร สถานฑูตท่ีเคยสแกน

ลายน้ิวมือในการย่ืน 
วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 

      

      

      

      

      

      

      

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่า เป็นการทาํวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลกูค้าด้วยนะคะ เพ่ือเราจะได้โทรแจ้งลูกค้า ณ วนั นดัหมายเดนิทาง) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่นัง่.............................................................. เอเย่นต์......................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์................................. อเีมล์................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่นั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลกูค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 635 1415 


