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โปรแกรมการเดินทาง 

Smart series 

Swiss 8 Days  

สวติเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งรัก 

7 

22 – 29 มิ.ย. 62, 13 – 20 ก.ค. 62, 27 ก.ค. – 3 ส.ค. 62, 10 – 17 ส.ค. 62, 
21 – 28 ก.ย. 62, 12 – 19 ต.ค. 62, 19 – 26 ต.ค. 62, 23 – 30 พ.ย.62 

= 95,000 บาท 

http://www.followmeholiday.com/
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ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางครัง้ใหม่ภายใต้โปรแกรม 

“Swiss 8 Days” 

 

  

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองท่ีพัก, 
ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ  ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้า
ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มี
สิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ  ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะ
เป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

http://www.followmeholiday.com/
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วันที่ 4 |  

 

วันที่ 1 |  

วันที่ 2 |  

วันที่ 5 |  

วันที่ 6 |  

วันที่ 3 |  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 
นดัหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารระหว่างประ เทศ 
เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 (ประต ู2) โดยมีเจ้าหน้าท่ีฯ คอย
อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

กรุงเทพฯ–ซูริค–เวเว่ย์–มองเทรอซ์–เซอร์แมท 

เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทย 
TG970 เวลา 01.05 – 07.50 น.(ณ เวลาท้องถ่ิน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ถึงสนามบินเมืองซูริค  
- เบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์  
- เมืองเวเว่ย์ ไขม่กุแหง่ริเวียร่าสวิส 
- มงเทรอซ์ แวะถ่ายภาพกบัปราสาทชิลยง 
- ทาซ ตอ่รถไฟเข้าสู ่เมืองเซอร์แมท 

เข้าสูท่ี่พกั Hotel Mirabeau หรือเทียบเทา่ 
 

เซอร์แมท – ลูกาโน่ – ซอนดริโอ 

- ลูกาโน่ ดินแดนท่ีมีพรมแดนติดประเทศอิตาล ีมี
บรรยากาศแบบสวิส - อิตาเลีย่น 
- ซอนดริโอ เมืองท่ีเคยเป็นเมืองพกัของทหารโรมนั
โบราณ 

เข้าสูท่ี่พกั Romantik Grand Hotel  della posta 
sondrio หรือเทียบเทา่ 

ซอนดริโอ – ทิราโน่ – แซงต์ มอริทซ์ – ลูเซิร์น – 
อินเทอร์ลาเค่น 
-  ทิ ร า โ น่  จุ ด เ ร่ิม ต้นของรถไฟท่อ ง เ ท่ียวสาย 
BERNINA EXPRESS ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของสวิตฯ 
- ลูเซิร์น หลงัคาแหง่ทวีปยโุรป 
- อินเทอร์ลาเค่น ทางผา่นขึน้ยอดเขายงุเฟรา 

เข้าสูท่ี่พกั Hotel Seiler Au Lac หรือเทียบเทา่ 

อินเทอร์ลาเคน–กรินเดลวาลด์–ยอดเขาจุงเฟรา 

- ยอดเขาจุงเฟรา พืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยุโรป ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF 
EUROPE อิสระเท่ียวชมด้านบนเขา 

เข้าสูท่ี่พกั Hotel Seiler Au Lac หรือเทียบเทา่ 

เซอร์แมท – อิสระท่องเที่ยวในเซอร์แมท 

 - เซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสยีง และเป็น
จุดหมายของนกัสกีทัว่โลก 
- ยอดเขาโรธอน  ทิวทัศน์มุมกว้างของดินแดน
เบอร์นิสโอเบอร์แลนด์ได้สดุสายตา 
- ให้ทา่นใช้ชีวิตแบบสดุขีดด้านบนอยา่งอิสระเต็มท่ี 

เข้าสูท่ี่พกั Hotel Mirabeau หรือเทียบเทา่ 

http://www.followmeholiday.com/
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วันที่ 7 |  

วันที่ 8 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 

ซูริค – เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

ทา่อากาศยานซูริค เพื่อเดินทางไปยงัทา่อากาศยาน
สวุรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971 
เวลา 13.30 – 05.30 (+1) น. (ณ เวลาท้องถ่ิน
ประเทศไทย) 

 

กรุงเทพมหานคร 

05.30 น.  

น าท่านเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดย
สวสัดิภาพ 

http://www.followmeholiday.com/
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วันที่ 1 | นัดพบเพื่อท าการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.30 น. 
 

นัดหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 
(ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าท่ีสิริ ทวัร์เซ็นเตอร์คอยอ านวย
ความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

http://www.followmeholiday.com/
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วันที่ 2 | กรุงเทพฯ – ซูริค – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทย TG970  
เ ว ล า  01.20 –  07.45 น .  ( ณ  เ ว ล า ท้ อ ง ถ่ิ น
สวิตเซอร์แลนด์) ลงสู่สนามบินเมืองซูริค เม่ือผ่านพิธี
การต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จากนัน้รถโค้ชน าท่านวิ่งยาว
เข้าสูเ่มืองเบิร์น (125 กม./1 ชม.40 นาที) เมืองหลวง
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เร่ิมต้นจากการน าท่านชม
สวนกุหลาบ (Rose Garten) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ 
และจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นกรุงเบิร์นได้แบบเต็มตา 
ช่ืนชมเต็มอ่ิมแล้วเดินทางต่อไป เพื่อพบกับความ
อลงัการของ หอนาฬิกา Zeitglockenturm อีกหนึ่งจุด
ท่ีจะต้องแวะมาหยุดยืนชมและถ่ายภาพ เดิมใช้เป็น
ประตูเมือง จากนัน้ได้เวลาท่ีนักช้อปมือโปรทัง้หลาย 
ต้องชอบช้อปปิง้บนพืน้ท่ีอาเขตท่ีมีหลงัคาปกคลมุ ยาว
ท่ี สุ ด ใ นทวี ป ยุ โ ร ป  ภ า ย ใ ต้ ค ว าม ข ลั ง ข อ ง ตึ ก
ประวติัศาสตร์หินทรายสไตล์บาโรก ทางเดินเลน่นีเ้ต็ม
ไปด้วยร้านค้าเป็นร้อย ๆ ร้าน ทัง้แบรนด์ไปจนถึงงาน
ฝีมือ ใกล้กันนัน้มีแหล่งช้อปปิง้และศูนย์รวมความ
บนัเทิงท่ีทนัสมยั 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ออกเดินทางสูเ่มืองเวเว่ย์ (Vevey)  (85 กม./1 ชม.)
เป็นเมืองท่ีตัง้อยูใ่นรัฐโว โดยตวัเมืองตัง้อยู่ริมทะเลสาบ
เจนีวาต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็น "ไข่มุกแห่ง
ริเวียร่าสวิส" ท่ีแม้แต่ศิลปินตลกช่ือดังแห่งฮอลลีวู้ ด  
“ชาลี แชปลิน” ยงัหลงใหลและได้อาศยัอยู่ท่ีเมืองนีใ้น
บัน้ปลายชีวิต ชมเมืองและถ่ายรูปคู่กับรูปปัน้ชาลี  
แชปลิน ตัง้บริเวณด้านหน้า Food Museum โดยท่ีมี
ส้อมขนาดยักษ์ (The Fork) ตัง้อยูใ่นทะเลสาบ ท าให้
มีการกลา่วติดตลกว่าเป็นรูปปัน้ชาลี แชปลินก าลงัหิว 
เดินทางต่อสู่เมือง มองเทรอซ์ (Montreux) เพื่อแวะ
ถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทชิลยง (Château de 
Chillon) เป็นปราสาทเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ด่ืมด ่าเต็มท่ี
แล้วน าท่านเดินทางสู ่ เมืองทาซ (Tasch) (140 กม./ 
2 ชม.) ประตูสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) จากนัน้
เปลีย่นบรรยากาศนัง่รถไฟสู ่เมืองเซอร์แมท (Zermatt)  

รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Hotel Mirabeau หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ 3 | เซอร์แมท – ยอดเขาโรธอน - อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่มในเซอร์แมท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เป็นเมืองสกีรีสอร์ทยอด
นิยมของนกัทอ่งเท่ียวจากทัว่ทกุมมุโลก และเป็นเมืองท่ี
ปลอดมลพิษอย่างสิน้เชิง เพราะไม่อนุญาตให้รถยนต์
หรือ ยานพาหนะท่ีใช้น า้มันเชือ้เพลิงวิ่ง จะใช้การ
คมนาคมสว่นใหญ่โดยรถจากพลงังานไฟฟา้ แบตเตอร่ี 
เป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ทยอดนิยมท่ีได้รับความนิยมสูง 
และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์
ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรง
สวยท่ีสดุในสวิสฯ  

น าทุกท่านเดินทางสู่ยอดเขาโรธอน (Rothorn) ท่ี
ระดบัความสงู 2,346 เมตร โดย Funicular และตอ่ด้วย 
เคเบิล้คาร์ ทุกท่านสามารถเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของ
ดินแดนเบอร์นิสโอเบอร์แลนด์ได้สดุลกูหูลกูตา และยงั
ได้ไปถ่ายรูป โพสถ่ายสวยๆกับ วิวทะเลสาบ Stellisee 
สีเขียวอมฟ้าเบือ้งล่าง โดยมียอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
เป็นฉากหลงักับพืน้ผิวน า้สะท้อนเงาเป็นภาพกระจก
ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสวยงาม น่าทึ่ง จนวิวนี ้
น าไปท าเป็นภาพโปสการ์ดเผยแพร่ไปทัว่โลก 

อิสระรับประทานอาหารเท่ียง 

เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาในการพักผ่อนและ
ถ่ายภาพของท่าน อิสระให้ท่านเพื่อ เลือกใช้ ชีวิต
แบบสโลว์ไลฟ์ ถ่ายภาพ เช็คอิน โพสเฟซบุ๊คหรือไลฟ์
สดประหนึ่งเป็นผู้น าเทรนด์แนะน าการท่องเท่ียว หรือ
จะช้อปปิง้เลือกซือ้ สินค้าพืน้เมือง ไปฝากคนทางบ้าน 
ให้ทุกท่านได้อิสระด่ืมด ่ากับอากาศท่ีบริสทุธ์ิอย่างเต็ม
อ่ิม 

อิสระรับประทานอาหารเย็น 

เข้าสู่ที่พัก Hotel Mirabeau หรือเทยีบเท่า 
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รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาอ าลาเมืองเซอร์แมท แล้วออกเดินทางระยะไกล
สู่เมืองลูกาโน่ (Lugano) (190 กม./ 3 ชม.40 นาที) 
อิตาลีในดินแดนของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากอยู่ติด
ชายแดนอิตาลีโดยตัวเมืองนัน้ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา
จ านวนมาก ตัง้อยู่ริมทะเลสาบลกูาโน (Lugano Lake) 
ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี  
ลกูาโนได้ช่ือว่าเมืองหลวงแห่งพนัธรัฐทิซิโน (Ticino) มี
บรรยากาศแบบสวิส - อิตาเลี่ยน จนได้รับการขนาน
นามวา่ “สวิสริเวียร่า” ในฐานะเป็นเมืองตากอากาศของ
ชาวสวิสฯ   

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากเติมพลงัแบบเต็มอ่ิม อิสระให้ท่านได้เท่ียวชม
เมืองและช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองบนถนนคนเดินของ
เมืองลกูาโน ่

สมควรแก่เวลา ออกเดินทางต่อไปยังสถานท่ีถัดไปคือ
เมืองซอนดริโอ (Sondrio) (97 กม./ 1 ชม.50 นาที)
เมืองท่ีเคยเป็นเมืองพกัของทหารโรมันโบราณ ภายหลงั
ถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบาร์ดี และถูกผนวก
รวมกับอาณาจักรโรมันอันศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัเป็นเมืองท่ี
ตัง้อยูร่ะหวา่งขนุเขาท่ีรายล้อมดสูวยงามเป็นอยา่งยิ่ง 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Romantik grand hotel della posta sondrio หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 4 | เซอร์แมท – ลูกาโน่ – ซอนดริโอ 
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วันที่ 5 | ซอนดริโอ – ทริาโน่ – แซงต์ มอริทซ์ – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเค่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองทิราโน่ (Tirano) (26 กม ./ 50 นาที ) จุดเร่ิมต้นของรถไฟท่องเท่ียวสาย 

BERNINA EXPRESS ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้วท่ีเปิดให้บริการ
นกัท่องเท่ียว น าท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผ่านหุบเหว ล าธาร โตรกผา 
อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมท่ี BRUSIO ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 
เส้นทางนีรั้บประกนัความสวยแบบห้ามกระพริบตา อีกหนึง่ความประทบัใจและความทรงจ าในประสบการณ์ท่ีหา
ชมได้ยาก สูจุ่ดหมายปลายทางท่ีเมืองแซงต์ มอริทซ์ (St. Moritz) เพื่อมาแวะทานข้าวกบับรรยากาศดีๆ เมือง
ฟ้าครามน า้ใส เป็นเมืองตากอากาศฤดูหนาวท่ีแสนสงบ ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั 
ท าให้มีการเกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเก็ตน า้แข็ง, บ๊อบสเลด ท่ีมีการแขง่ในระดบัเวิลด์แชมป์เปีย้นชิพ และโอลมิปิก
มาแล้ว 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางกันต่อน าคณะออกเดินทางสูเ่มืองลูเซิร์น (Lucern) (220 กม./ 3 ชม.) ลเูซิร์นเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสยีง นกัทอ่งเท่ียวพากนัมาเยือนเมืองนี ้ ด้วยความเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามของเทือกเขาท่ีมีช่ือเสยีง ซึง่เป็น
อดีตหวัเมืองของสวิตฯ ได้รับสมญานามวา่ “หลงัคาแหง่ทวีปยโุรป” (The roof of Europe) ให้ทกุทา่นได้อิสระเดิน
เยี่ยมชมเมืองและเก็บภาพบรรยากาศความประทบัใจในย่านเมืองเก่า นอกจากนีย้งัมีสถานท่ีท่ีเป็นแลนด์มาร์ก
ของเมือง ได้แก่ สะพานไม้ชาเพล (Chapel Bridge) ท่ีทอดข้ามแม่น า้รอยซ์และมีอายุยาวนานตัง้แต่ศตวรรษท่ี 
14 สะพานไม้แหง่นีเ้ป็นสะพานมงุหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรปภายในตกแตง่ด้วยภาพวาดเก่าแก่ล า้คา่มากมาย  
สมควรแก่เวลาออกเดินทางสูเ่มืองอินเทอร์ลาเค่น (Interlaken) (73 กม./1 ชม. 35 นาที) เพื่อพกัผอ่น 

เข้าสู่ที่พัก Hotel Seiler au Lac หรือเทยีบเท่า 
จากนัน้น าคณะเดนิชมวิวเพื่อออกมารับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร 
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วันที่ 6 | อินเทอร์ลาเคน – กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าคณะออกเดินทางสู่เมืองกรินเดลวาลด์ เพื่อไปท่ี
สถานีรถไฟ ไคเนไชเดก (Kleine Scheidegg) จุดเร่ิมต้น
ของการท่อง เ ท่ียวยอดเขาจุ ง เฟรา  ใน ปี  2001 
UNESCO ประกาศให้เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งแรกของยุโรป สมัผัสรถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติของ 
Jungfraubahhn ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูง
กว่าระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกยอ่งวา่
เป็น TOP OF EUROPE  

รับประทานอาหารกลางวนับนยอดเขาจุงเฟรา 

น าทุกท่านเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะใน
ลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในยุโรป มองเห็นได้
กว้างไกลท่ีสดุ อิสระให้ทา่นได้สนกุสนานและเพลดิเพลนิ
กับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา จากนัน้น าท่านไปท่ี 
“Alpine Sensation”  ต่ืนตา ต่ืนใจ ไปกับแสงสี แ ละ
เสียงเพลง จุดนีจ้ะแสดงให้เห็นภาพตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัส าหรับการบุกเบิกเพื่อท่องเท่ียวบนเขาจุงเฟรา 
ยังไม่พอส าหรับกิจกรรม Ice Palace ถูกสร้างขึน้เม่ือปี 
1930  เป็นถ า้น า้แข็งอันสวยงาม มีการแกะสลกัน า้แข็ง 
สวยใสราวคริสตัล ทุกท่านจะตะลึงถึงความสวยงาม 
ถ่ายรูปกับตุ๊ กตาสลักน า้แข็งน่ารักๆ มากมาย และให้
ทา่นมีเวลาอยา่งเต็มท่ีท่ีจะเก็บภาพท่ีระลกึบนลานกว้าง
ท่ีเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน และไม่ควรพลาดกับการสง่
โปสการ์ด ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป และมา
เสิ ร์ฟกันต่อ ด้วยความหวานของร้าน Lindt Swiss 
Chocolate Heaven มีห้องจัดแสดงการท าช็อคโกแล
ตของลินด์ท ในห้องนีไ้ด้จ าลองครัวขนาดย่อมๆ ท่ีโชว์
การท าช็อคโกแลต แถมยงัมีภาพเสมือนจริงท่ีเหมือนมี
พอ่ครัวมาท าช็อคโกแลตให้ทา่นชมอยูต่รงหน้า  

จากนัน้กลบัสูเ่มืองอินเทอร์ลาเคน่ เพื่อ อิสระช้อปปิง้และ
เท่ียวชมบรรยากาศของเมือง 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Hotel Seiler au Lac หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ 7 | ซูริค – กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรเดินทางไปยงัท่าอากาศยานซูริค 
เพื่อท าการเช็คอิน การคืนภาษีส าหรับการช้อปปิง้ และ
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG971 เวลา 13.30 – 05.30 (+1) น. (ณ 
เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 
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วันที่ 8 | กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางกลบัถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพโดยเท่ียวบินท่ี TG971 เวลา 13.30 – 
05.30 น. (เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 

 

“ขอขอบพระคณุส าหรับความสนใจ และความไว้วางใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กบัเรา แล้วพบ
กนัใหม่กบัการเดินทางในภาคตอ่ไป ขอบคณุครับ/คะ่” 
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หมายเหต ุ: โปรแกรมนีท้างบริษัทได้จดัเตรียม น า้พริกแห้ง น า้จิม้ตา่งๆ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป หรือขนม บริการให้

ระหวา่งการเดินทาง โดยมิได้รวมอยูใ่นคา่ทวัร์ 

เงื่อนไขและค าแนะน าส าหรับการซือ้ทวัร์ 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-12 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL 

❖ 22 - 29 Jun 19 95,000.- 85,500.- 76,000.- 16,600.- 21,000.- สอบถาม 
❖ 13 - 20 Jul 19 95,000.- 85,500.- 76,000.- 16,600.- 21,000.- สอบถาม 
❖ 27 Jul - 3 Aug 19 95,000.- 85,500.- 76,000.- 16,600.- 21,000.- สอบถาม 
❖ 10 - 17 Aug 19 95,000.- 85,500.- 76,000.- 16,600.- 21,000.- สอบถาม 
❖ 21 - 28 Sep 19 95,000.- 85,500.- 76,000.- 16,600.- 21,000.- สอบถาม 
❖ 12 - 19 Oct 19 95,000.- 85,500.- 76,000.- 16,600.- 21,000.- สอบถาม 
❖ 19 - 26 Oct 19 95,000.- 85,500.- 76,000.- 16,600.- 21,000.- สอบถาม 
❖ 23 - 30 Nov 19 95,000.- 85,500.- 76,000.- 16,600.- 21,000.- สอบถาม 

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม : 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบิน  
✓ คา่พาหนะทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ ตามมาตรฐานยโุรป 
✓ คา่เข้าชมสถานท่ีระบุตามโปรแกรม ยอดเขาโรธอน, รถไฟสาย Bernina Express, ยอดเขาจุงเฟรา 
✓ โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยโุรป หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่านมี

ขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) ** พกัในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 5 คืน ** 
✓ น า้ด่ืม 1 ขวด / ทา่น / วนั 
✓ คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS  

PLAN.คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอุบติัเหต ุ, คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ 
ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณี
สมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษา
จากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์) 

✓ คา่ทิปคนขบัรถ 2 ยโูรตอ่คนตอ่วนั 
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ค่าทัวร์ไม่รวม : 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม ทา่นจะถกู

เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก 

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) : 
1. หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาติดตอ่ บริษัท ฟอลโลว่ีฮอลเิดย์ จ ากดั โทร.02-408-6777, 062-

645-4945 ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ  
2. เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และ ช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 20,000 บาทต่อผูเ้ดินทาง

หน่ึงท่าน ภายใน 7 วนันบัจากวนัที่จอง ซึ่งเงินมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี ้(Cannot make your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับบุคคลดงัตอ่ไปนี ้
1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่ง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบง่บอกถึงการเป็นบุคคลไร้ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินทางทอ่งเท่ียว 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ และต้องการแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิ ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั, พดูจาหยาบ

คาย, สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรม
ทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่ง
บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้ 
 
 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส 

และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงือ่นไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลา*** 

• ยกเลกิก่อนวนัเดินทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลกิก่อนวนัเดินทาง 30 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
• ยกเลกิก่อนวนัเดินทาง 15 วนั หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
• ยกเลกิในวนัเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW  หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
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***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
• หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ (แตจ่ะต้องไม่
อยูใ่นเงื่อนไขของตัว๋ท่ีเป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

• หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทา่นไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
วีซ่า ตามหลกัการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกัน
ทัง้หมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลกิตามระยะวนัเวลาดงักลา่วข้างต้น หากในกรณีท่ีทา่นไม่แนใ่จวา่จะได้รับ
การพิจารณาอนมุติัวีซา่จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่า
การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 15 วนั (โดยจะคืนคา่ทวัร์ให้แก่ผู้ เดินทางเต็มจ านวน ยกเว้นคา่วีซา่ในกรณีท่ีมี
การยื่นแล้ว) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 
รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัอันได้แก่ การลา่ช้าของสายการบิน , การนดั
หยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกัน
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  
ท่ีระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ  

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเน่ืองมาจากการกระท าที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว
ทัง้หมด 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) :  
• หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วนั 

โดยไม่เสยีคา่ใช้จ่าย  
ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) : 

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 
ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการ
บินซึง่เป็นผู้ก าหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้   

• กรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วนัน้ ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND 
เงินตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับ
เจ้าหน้าท่ีฯ เพื่อยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินนัน้สามารถท า REFUND ได้หรือไม่ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
• การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิ
ของสายการบินเทา่นัน้ 

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                                         

     บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จ ำกัด 
                                                                                                                                         Follow Me Holiday Co.,Ltd.  
                                                                                                                                                 License no. 11/09492 
 
 

 

 

      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงกำรเวิร์คเพลส  รำชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบำงแวก 69 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com               9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160                                 

ค่าธรรมเนียมประกันภยัและค่าธรรมเนียมน า้มันเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge 
/ Tax YQ) : 

ตามท่ีสายการบินได้แจ้งยกเลกิการเก็บคา่ธรรมเนียมจนถึงปัจจุบนั หากมีการเปลีย่นแปลงของสายการบินใน
ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) : 
• ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมี
ความแตกตา่งกนั และอาจจะท าให้ทา่นไม่ได้ห้องติดกนักบักลุม่คณะของท่านตามท่ีต้องการ 

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมท่ีอยู่ในบริเวณอุทยาน
แหง่ชาติ หรือเขตพืน้ท่ีเมืองท่ีมีอุณภมิูเฉลีย่ไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสตอ่ปี จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศในห้องพกั 
โดยมกัจะมีเคร่ืองปรับอากาศหรือพดัลมให้บริการเฉพาะในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้ 

• ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3 - 4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิ ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดงักลา่ว 

• โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และ
ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องท่ีใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม 
เพื่อให้เป็นห้องพกัแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
• การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวนัเวลา
เดินทางดงักลา่วท่ีคณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา่ Entrance 
Fee ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้  

• และหากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ่งเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง ท่ีเป็นผลท าให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
• คา่ทวัร์นีไ้ม่ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 1 .5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

• ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินท่ีทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ หากสมัภาระของทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีก าหนด 

• ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 
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• ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีการบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้มี
น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของสายการบินนัน้ ๆ บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีจะท าการสง่ “ใบเตรียมตวัส าหรับการเดินทาง” 
ให้แก่ทา่นในช่วงก่อนวนัเดินทาง โปรดศกึษาโดยละเอียด 

• กระเป๋า สมัภาระท่ีมีล้อเลือ่น และมีขนาดใหญ่เกินกวา่ขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึน้บน
ยานพาหนะในการเดินทาง ได้แก่ เคร่ืองบิน รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดงักลา่ว 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบต่อการสญูหาย หรือสญูเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดขึน้
เคร่ือง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตก่ฎของสายการบินนัน้ ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
▪ ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ 

จะมีข้อก าหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสบูบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบุหร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพ
ของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) : 
❖ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสวติเซอร์แลนด์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วนัท าการ 
(ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

ศูนย์ VFS อาคารจามจุรี สแควร์ ชัน้ที่ 4 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน) 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 3 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ+ พาสปอร์ตเลม่เก่า (ถ้ามี) 
2. รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม x 4 ซม.จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 

เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูปไม่สวมแวน่ตา ภาพถ่ายจะต้องครอบคลมุถึงศีรษะและด้านบนของหวัไหล ่โดย
ต้องเห็นใบหน้า 70-80 % ของภาพและต้องเห็นหแูละคิว้อยา่งชดัเจน  

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียน
สมรส, หยา่ / ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

4. หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีทา่นท างานอยู ่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดย
ระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อ
เดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

5. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอหนงัสอืรับรองบริษัทพร้อมวตัถปุระสงค์ท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน 
6. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี “หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา” (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง  
7. Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตวัของผู้ เดินทางย้อนหลงั 6 เดือน ( ภาษาองักฤษ ) โดยต้องอพัเดท

ถึงเดือนปัจจุบนัและออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลอืกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่า
กวา่ 6 หลกั  
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***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
8. กรณีท่ีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ี

บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่า
การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้ อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยา่งถกูต้อง 

9. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวี
ซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

หมายเหต ุ: ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอทกุกรณี 
 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทุกประการ 
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