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มิลาน – ทิราโน่ – น่ังรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ 

อันเดอร์แมท – น่ังรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส - น่ังกระเช้าขึน้เมทเธอร์ฮอร์น – ชมเขาแมทเธอฮอร์น – เซอร์แมท 
มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ - เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น - น่ังรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm 

ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง – ลานหิมะ เลาเทอร์บรุนเน่น – ฟองดูสวิสฯ - กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ 
ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค - ซาฟเฮาส์เซ่น – น ้าตกไรน์ 

*** พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ *** 
ก าหนดการเดินทาง 

10-19 เม.ย.//12-21 เม.ย.//24 เม.ย.-03 พ.ค.//01-09 พ.ค.//29 พ.ค.-07 มิ.ย.// 
22 มิ.ย.-01 ก.ค.//03-12 ก.ค.//24 ก.ค.-02 ส.ค. 2563  

 

(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

http://www.followmeholiday.com/
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วันที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน  
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 พร้อม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเอกสารขึน้เคร่ืองบิน 

วันที่2  มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ 
00.35 เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940 
07.10 ถึงสนามบินนานาชาติ มิลาโนมัลเปนซา เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้วน ำท่ำนออกเดินทำง
สู่เมืองทิรำโน่ ชมควำมงำมของธรรมชำติสองขำ้งทำง มุ่งสู่
พรมแดนอิตำลี-สวิสเซอร์แลนด์ ผ่ำนชมหุบเขำและย่ำน
ทะเลสำบอันสวยงำมทั้ งห้ำ ของอิตำลี  ชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงำมแห่งขุนเขำและทะเลสำบ จนกระทัง่ถึง “เมืองทิรา
โน่” Tirano เมืองตำกอำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำติ
ของกลำงหุบเขำ   

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ พิซซ่า, สปาเก็ตตี้ซีฟู้ด และอาหารจานหลัก
แบบอิตาเลียนแท้ๆ พร้อมของหวาน 

บ่าย  น าท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มี
ช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยำกำศทิวทศัน์ที่สวยงำมของ ภูเขำหิมะ ทะเลสำบ 
ทุ่งหญำ้ หมู่บำ้นที่สวยงำมตั้งเรียงรำยกระจดักำรจำย เป็นภำพที่น่ำประทบัใจเป็นอยำ่งย่ิง และผ่ำนเส้นทำงหลำย
จุดที่ถูกประกำศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่ำง
กำรเดินทำง รถไฟจะแล่นผ่ำนเกลเชอร์ ข้ำมเทือกเขำ
แอลป์ที่ระดบัควำมสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูด
ไ ด้ เต็ ม ป าก ว่ า ไ ด้ ช ม ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส ว ย ที่ สุ ด ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่ำนจะตื่นตำตื่นใจมิรู้เบื่อหน่ำย 
ทิวทศัน์สองขำ้งทำงจะเปลี่ยนไปทุกนำที อุโมงค์ลอดใต้
ภูเขำทั้งลูก สะพำนสูงขำ้มเหวลึกและธำรน ้ำแข็งที่อยูใ่กล้
แค่เอื้อมจะช่วยเสริมควำมเพลิดเพลินให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำง จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” 
เมืองตำกอำกำศและศูนยก์ลำงกีฬำสกีที่มีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวที่แสนสงบ  บรรยำกำศโดย
รอบตวัเมืองถูกโอบลอ้มเทือกเขำและวิวทิวทศัน์ของทะเลสำบอนัสวยงำม 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

พักที:่  REINE VICTORIA HOTEL / CRYSTAL HOTEL SUPERIOR หรือระดับใกล้เคียง 

http://www.followmeholiday.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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วันที่3  เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส 
 พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ที่รำยล้อมด้วยเทือกเขำแอลป์ 

บำ้นเรือนแบบชำเลยส์วิส ที่มีควำมสวยงำม มีเวลำให้ท่ำนไดบ้นัทึกภำพไวเ้ป็นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยำกำศควำม
สวยงำมอนัเงียบสงบไวเ้ป็นที่ระลึก ระหว่ำงทำงผ่ำนเส้นทำงจูเลีย พำสแสนสวย ที่ปกคลุมดว้ยหิมะ เดินทำงถึง
เมืองอนัเดอร์แมท เมืองสวยในหุบเขำ เก็บภำพควำมงดงำม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express ผ่ำนชมภูมิประเทศที่

งดงำมของเทือกเขำแอลป์ มีทั้งอุโมงค์ สะพำน หุบเหว สวิสแกรนด์
แคนยอน และหุบเขำที่สูง 2,000 กว่ำเมตร ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถ
ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้วยธำรน ้ ำแข็งเจ้ำของเส้นทำง Furka-Oberralp-
Bahn ที่พำดผ่ำนในกลำงเทือกเขำแอลป์สู่  “เซอร์แมทซ์” เมืองตาก
อากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนควำมสูงกว่ำ 1,620 เมตร 
(5,350 ฟุต) เป็นเจำ้ของ ยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถำนที่ไวใ้ห้
มีแต่อำกำศบริสุทธ์ิ โดยห้ำมรถที่ใชแ้ก๊สและน ้ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ที่มีไวบ้ริกำรนกัท่องเที่ยว 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร ไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลี่ยนเป็นพื้นเมือง) 
พักที:่  AMBASSADOR HOTEL / SONNE HOTEL / ASTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่4  นั่งกระเช้าขึน้เมทเธอร์ฮอร์น – ชมเขาแมทเธอฮอร์น – เซอร์แมท 
 มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ “ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์

ฮอร์น” ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 3,000 เมตรเหนือระดบั
น ้ำ ทะเล   ตื่นตำตื่นใจกบัยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น 
ซ่ึ งท่ ำนสำมำรถ เห็นอยู่แค่ เอื้ อม   ช่ืนชมกับ
ทิวทศัน์เหนือม่ำนเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนั
งดงำมของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขำตดักบัสีฟ้ำเขม้
ของท้องฟ้ำ น ำท่ำนสู่ลำนหิมะอันกว้ำงใหญ่ 
สนุกสนำนกับกำรเล่นหิมะ และชมบรรยำกำศ

http://www.followmeholiday.com/
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ของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ท
ดีสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบที่
สวยงำมย่ิงนกั ท่ำนสำมำรถเขำ้ชมถ ้ำน ้ำแข็งที่ย่ิงใหญ่และสวยงำม เก็บภำพควำมประทบัใจไดอ้ย่ำงเต็มที่ จนได้
เวลำสมควรน ำท่ำนโดยสำรกระเชำ้ลงสู่เมืองเซอร์แมท 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   
บ่าย น าท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมืองพกัผ่อนตำกอำกำศที่มีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนำวริมทะเลสำบ

เจนีวำ ซ่ึง ไดรั้บสมญำนำมว่ำเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหำสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรำยริม
ถนนเรียบทะเลสำบที่ยำวถึง 7 กิโลเมตร ระหว่ำงทำงแวะ
ถ่ำยภำพที่ระลึกกับ “ปรำสำทชิลลอง” ซ่ึงสร้ำงขึ้นโดย
บญัชำของท่ำนเคำท์ ปีเตอร์ ออฟ ซำวอย หรือที่รู้จกักัน
แพร่หลำยในสมญำนำมชำร์ลมำญน้อยในคร่ึงหลัง
ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทบัโปรดปรำนของเคำน์และดยุค
แห่งซำวอยน ำท่ำนเดินชม “เมืองเวเว่ย์” เมืองที่แสนโร
แมนติกริมทะเลสำบ ที่แมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ “ชา
ลี แชลปปลิ้น” ยงัหลงใหล และได้อำศัยอยู่ที่ น่ีในบั้น
ปลำยชีวิต เดินทำงผ่ำนกังตง โวด์ (Canton de Vaud) เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่ สุดเป็นอันดับสองใน
สวิตเซอร์แลนด์ ไวน์ส่วนมำกที่ผลิตในรัฐน้ีเป็นไวน์ขำว แหล่งผลิตไวน์ส่วนใหญ่ตั้ งอยู่บริเวณชำยฝ่ังของ
ทะเลสำบเจนีวำซ่ึงตั้งอยู่ทำงใต้ของกังตง แหล่งผลิตไวน์น้ีเรียกว่ำ ไร่องุ่นขั้นบันไดลำโว (Lavaux Vineyard 
Terraces) และไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก  จำกนั้น
น ำท่ำนสู่เมืองโลซำนน์ เมืองหลวงของรัฐโวด์ (Vaud) ตั้งอยู่ทำงตอน
เหนือของทะเลสำบเจนีวำ หรือที่ชำวสวิสเรียกว่ำ ลคั เลอมอง เป็นเมือง
ที่มีเสน่ห์สวยงำมตำมธรรมชำติมำกที่สุดเมืองหน่ึงของสวิสเซอร์แลนด์ 
และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศำสตร์อันยำวนำนย้อนกลับไปได้ถึง
ศตวรรษที่ 4 เมื่อชำวโรมนัยำ้ยถิ่นฐำนแผ่อิทธิพลเขำ้มำถึงบริเวณที่รำบ
ลุ่มแห่งน้ี ส ำหรับชำวไทย เรำมีควำมผูกพนักบั เมืองน้ี เน่ืองมำจำกกำร
ประทบัอยูข่องสมเด็จยำ่ ในรัชกำลที่ 9 และพระโอรส พระธิดำเมื่อคร้ัง
ยงัเยำวว์ยั และเป็นเคร่ืองจุดประกำยให้ชำวไทยหันมำติดตำมข่ำวสำร
ต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัโลซำนน์ และตั้งแต่บดันั้นมำจนถึงบัดน้ีโลซำนน์ 
ไดก้ลำยเป็นหน่ึงเมืองในดวงใจที่ใครๆ ก็อยำกจะไดม้ีโอกำสซกัคร้ังใน
ชีวิตที่ไดไ้ปเห็นดว้ยตำตนเอง น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมสวนสาธารณะเดอนีองตู ที่ต้ังของ
ศาลาไทยสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สวิสฯ แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากลมีเวลา

http://www.followmeholiday.com/


  
                                                                                                 บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 

                                                                                                                                    Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                            License no. 11/09492 
 
 

 Tel. 02-408-6777, 062-645-4945         9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรญัสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  
www.followmeholiday.com               9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160                                       

P
ag

e5
 

ให้ท่านเดินเล่นชมรูปป้ันเหล่านักกีฬาภายในบริเวณสวนด้านหน้าพิพิธภัณฑ์  น ำท่ำนเก็บภำพควำมสวยงำม
บริเวณที่เรือ ริมทะเลสำบลคั เลอมอง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจีน เมนู แบบ ดีลักซ์   

พักที:่  HOTEL DE LA PAIX / NOVOTEL HOTEL, LAUSANNE / หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันที่5  โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” พนัธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ  ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลำยแหลมของ ทะเลสำบเจนี

วำทะเลสำบที่มีรูปคลำ้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยำม
ขำ้งแรม ชมเมืองเจนีวำ เมืองที่ว่ำกนัว่ำเป็นพนัธ
รัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรำยลอ้ม
ด้วยสวนสำธำรณะที่สวยงำม และองค์กำร
นำนำชำติต่ำงๆ อำทิเช่น ตึกสหประชำชำติ สภำ
แรงงำนโลก องคก์ำรกำชำดสำกล ชมทะเลสำบ
เจนี วำ และ น ้ ำพุ จรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่
สำมำรถส่งน ้ ำขึ้ นท้องฟ้ำได้สูงถึง 140 เมตร 
และเป็นสัญลกัษณ์อย่ำงหน่ึงของเจนีวำ ถ่ำยรูปกบั “นาฬิกาดอกไม้” และช่ืนชมไมด้อกไมป้ระดบัหลำกสีสัน
ภำยในสวนองักฤษริมทะเลสำบเจนีวำบ่งบอกถึงควำมส ำคญัของอุตสำหกรรมกำรผลิตนำฬิกำที่มีต่อเจนีวำ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน ดีลักซ์เมนู   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงสวยงำมเป็น

อย่ำงย่ิงจนได้รับกำรขึ้ นทะเบียนให้เป็น “มรดกโลก” น ำ เดินทำงเข้ำสู่ย่ำน“มาร์คกาสเซ” ย่ำนเมืองเก่ำซ่ึง
ปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้และร้ำนบูทีค 
น ำชมอำคำรเก่ำ อำยุ 200-300 ปี  ชมถนนจุง
เคอร์นกำสเซ ถนนที่มีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ี
เข้ำ สู่  “ถนนครัมกาส เซ ” เต็ มไปด้วยร้ำน
ภำพวำด และร้ำนขำยของเก่ำใน อำคำรโบรำณ 
ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อำยุกว่ำ 800 ปี ที่
มีโชวใ์ห้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นำฬิกำตีบอกเวลำ ชม
มหำวิหำรเซนต์วินเซนต์รัทฮำวน์  และกรุง
เบอร์นยงัเป็นเมืองที่มีน ้ ำพุมำกที่สุดเมืองหน่ึงในยุโรป จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมือง
หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตำกอำกำศ สวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยู่ระหว่ำง
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ทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงท่ำนจะได้
เห็นเขำจุงเฟรำอนัสวยงำม *** พิเศษสุด น ำท่ำนโดยสำรรถรำงไฟฟ้ำขึ้นสู่ยอดเขำฮำร์เดอร์ คุลม์ (Harder Kulm) 
เดินสู่จุดชมวิวที่แสนสวย ให้ท่ำนเก็บวิวควำมสวยงำมของเมืองอินเทอลำเค่น เทือกเขำแอลป์ ทะเลสำบทุน และ 
ทะเลสำบเบรียนไดอ้ยำ่งชดัเจน *** (เปิดให้บริกำรระหว่ำง เดือน เม.ย.-พ.ย. ของทุกปี) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

พักที:่  ROYAL ST.GEORGE   HOTEL / SUNSTAR  HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 

 

วันที่6  อินเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็ง – ลานหิมะ เลาเทอร์บรุนเน่น 
 อินเทอร์ลาเค่น / กรินเดลวาลด์ – ฟองดูสวิสฯ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)   
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ” เพื่อนั่งรถไฟ ท่องเที่ยวธรรมชำติของภูเขำสูง ชมวิวทิวทศัน์

อันงดงำมของสวิส เซอร์แลนด์  แล้ว
เปลี่ยนเป็นรถไฟสำยภูเขำที่ “สถานีไคลน์
ไชเด็ก” รถไฟที่จะน ำท่ำนเดินทำงลอด
อุโมงค์ที่ชำวสวิสฯได้ขุดเจำะไวท้ี่ควำม
สูงถึง 3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟที่สูง
ที่ สุด ใน โลก” บนยอดเขำจุงเฟรำที่ มี
ควำมหมำยว่ำ “สาวน้อย” ที่มีควำมสูง
ก ว่ำระดับน ้ ำทะ เลถึ ง 11,333 ฟุ ต  ซ่ึ ง
ไดรั้บกำรยกย่องว่ำเป็น Top of Europe ชม “ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอำยุกว่ำ 1,000 ปี และ “ ชมกลาเซียร์ หรือ 
ธารน ้าแข็ง ” ขนาดใหญ่ ชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธาร
น ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  Menu: Soup of the Day Breads, Fried Chicken with 
French fried, Ice Cream  

บ่าย ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนเดินลงจำกยอดเขำ ชม
วิวทิวทศัน์ที่สวยงำมระหว่ำงกำรเดินจนกระทัง่ถึง
หมู่บ้ำนเลำ      เทอร์บรุนเน่นน์ (Lauterbrunnen) 
หมู่บำ้นในหุบเขำที่เงียบสงบ ไดช่ื้อว่ำเป็นหุบเขำ
รูปตวัยทูี่ชันที่สุดในโลก สัญลกัษณ์ของหมู่บำ้นน้ี
จะ เป็ นน ้ าต กช เต าบ์ บ าค  (Staubbach Falls) 
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น ้ำตกที่สวยเป็นอนัดบัตน้ๆของยุโรป ไหลลงมำจำกหน้ำผำกว่ำ 200 เมตร น ำท่ำนถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกกบัน ้ ำตก 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอินเทอร์ลำเค่น / เมืองกรินเดลวำลด ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพื้นเมืองชาวสวิส "ฟองดู" (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, 
เนื้อสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการน าเอาชีส มาต้ังไฟ
และหลอมละลายรวมกับไวน์ขาว และก็จะมีส้อมหรือเหล็กแหลมเสียบขนมปังแล้วจุ่มชีสร้อนๆ 

พักที่:  ROYAL ST.GEORGE   HOTEL / SUNSTAR  HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันที่7  กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ – นั่งกระเช้าชมวิว – ลูเซิร์น 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)   
 น าท่าน เดินทางสู่ยอดเขากรินเดลวาลด์ -เฟียสต์ 

“GRINDELWALD FIRST” ห น่ึงในยอดเขำยอด
นิยมที่มีควำมสวยงำมที่สุดแห่งหน่ึงในสวิส น ำท่ำน
นัง่กระเชำ้ขึ้นสู่ยอดเขำเฟียสต์ที่มีควำมสูง 2,168 เมตร
จำกระดับน ้ ำทะเล เดินชมวิวสวยๆ จำกหน้ำผำ First 
Cliff Walk ด้ ำน ล่ ำ งส ำม ำรถม อ ง เห็ น ตั ว เมื อ ง 
Grindelwald ได้อย่ำงชัดเจน  ถือ เป็นวิวทิวทัศน์ที่
สวยงำมที่ สุดอีกแห่งหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ได ้
จำกนั้นน ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne 
เมืองที่ไดช่ื้อว่ำนกัท่องเที่ยวบนัทึกภำพไวม้ำกที่สุด 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิต ของทหำรสวิสฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระ

เจำ้หลุยส์ที่ 16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีช่ือเสียง
ที่สุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไม้ที่มีหลังคำคลุม
ตลอด ทอดตัวขำ้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้ำง
มำกว่ำ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใต้และ
เขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้
เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภำพใกล้เคียง
ของเดิ ม  อิส ระตามอั ธย าศั ยกับก าร เที่ ย วชม
บรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ
จัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่ำนช้อป
ป้ิงสินคำ้ขึ้นช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำนำชนิด อำทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกต่ำงๆ และที่
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ท่ำนไม่ควรพลำดคือ นำฬิกำย่ีห้อต่ำงๆที่มีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จำกร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำช่ือดัง 
อำทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบำสซ่ี ฯลฯไดเ้วลำอนัสมควรน ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย (กรณีร้านปิดจะเปลี่ยนเป็นพื้นเมือง) อิสระตามอัธยาศัยกับการเดิน
เที่ยวชมบรรยากาศยามค ่าคืน  

พักที:่  Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกล้เคียง 
**กรณีท่ีห้องพักในลูเซิร์นเต็ม หรือติดงานเทรดแฟร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดพักที่ เมืองเวกกิส หรือเมืองใกล้เคียงแทน** 

 

วันที่8     ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึน้ยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.) 
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสำบส่ีพนัธรัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อว่ำสวยสุด

ในสวิตเซอร์แลนด์มีขนำดใหญ่เป็นอันดบัที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีควำมงดงำมของทัศนียภำพอยู่
ท่ำมกลำงหุบเขำ โอบลอ้มดว้ยยอดเขำริกิ และยอด
เขำพิลำตุส ท ำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงำมย่ิงขึ้ น ซ่ึงเป็น
ทะเลสำบที่สวยงำม ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ มองไป
ทำงไหน ก็จะเห็นภูเขำโอบลอ้มเพื่อชมควำมงำมของ
บ้ำนเรือนบนเนินเขำ ตลอด 2 ฝ่ัง ที่สวยงำมน่ำรัก 
ท่ำมกลำงบรรยำกำศที่สุดแสนโรแมนติค น ำท่ำนขึ้น
ฝ่ัง ณ “เมืองวิทซ์เนำ” น ำท่ำนเปลี่ยนกำรเดินทำงโดย
รถไฟ ซ่ึงได้ช่ือว่ำเป็นรถไฟที่สำมำรถขึ้นยอดเขำไดแ้ห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตำมรอย
ละคร “อยำ่ลืมฉัน” สัมผสักบัฉำกจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขำริกิ RIGI KULM ซ่ึงเป็นเทือกเขำในภำคกลำง
ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จกักนัในฐำนะ "รำชินีแห่งเทือกเขำ" โดยยอดที่สูงที่สุด มีควำมสูงถึง 1,797.5 เมตร 
ซ่ึงท่ำนสำมำรถชมวิวทิวทัศน์อันงดงำมของเทือกเขำแอลป์  (The Alps) ที่มีควำมสวยงำมและซึมซับกับ
บรรยำกำศอนัเป็นธรรมชำติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนดไ์ดแ้บบ 360 องศำ จำกนั้นน ำท่ำนสู่บริเวณ จุดชม
วิว ให้ท่ำนไดอ้ิสระจนถึงเวลำสมควร น ำท่ำนลงจำกยอดเขำสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา” จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่
เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสำบซุก แหล่งปลูกเชอร์ร่ีขึ้นช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีเชอร่ีสำย
พนัธ์ุต่ำงๆ มำกกว่ำ 5,000 สำยพนัธ์ุ 
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เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ซุปหรือสลัด, สเต๊กคัดพิเศษแบบสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมของ
หวานเค้กเชอร์ร่ี เสิร์ฟพร้อมไวน์เชอร์ร่ีอันขึ้นช่ือ **(ท่านสามารถเลือกได้ ระหว่างเสต๊กเนื้อ / เสต๊กหมู หรือ
เสต๊กปลา** 

บ่าย น ำท่ำนชมเมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลำเดียวกนั เป็นแควน้ที่ร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทัขำ้มชำติ
มำเปิดออฟฟิต ในแควน้น้ีมำกที่สุด ท ำให้อัตรำกำรเก็บ
ภำษีของแคว้นน้ีต ่ ำที่ สุดในประเทศสวิสฯ(อัตรำกำร
ครอบครองรถหรูมำกที่สุดในสวิส) น ำท่ำนเดินชมโบสถ์
กลำงเมือง และตึกเก่ำแก่อำยุกว่ำ 500 ปี น ำท่ำนเดินชม
บริเวณริมทะเลสำบที่ทำงรัฐบำลทอ้งถิ่นไดล้งทุนท ำจุดชม
ชีวิตสัตวน์ ้ ำใต้ทะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธ์ุปลำชนิดต่ำงๆ 
ในทะเลสำบแห่งน้ี อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินที่มีร้ำนคำ้พ้ืนเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวิสฯ รำคำพิเศษ
กว่ำแควน้อื่นๆ จากนั้นเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนยก์ลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของยโุรปซ่ึง
มอบชีวิตชีวำให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ ำลิมแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่ำไม้เขียว
ชอุ่ม แซมดว้ยสถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนคำ้ บำ้นพกัตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริมฝ่ังทะเลสำบซูริค
...น ำคณะชมควำมสวยงำมของโบสถ ์"โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ที่นำฬิกำซ่ึงเป็นนำฬิกำที่มี
ขนำดใหญ่ที่สุดกว่ำโบสถอ์ื่นๆในยโุรป จำกนั้นให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นเที่ยวชมบรรยำกำศเรียบแม่น ้ำลิมแม็ท บริเวณ
ถนน “ลิมแม็ทคีย์” หำกมีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปป้ิงของที่ระลึก
พ้ืนเมืองของสวิสเซอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 

ที่พัก:  SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่9  ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น ้าตกไรน์ – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร 

F.I.T.) 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมือง

ชำยแดนเยอรมนั-สวิสฯ ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติที่
ส ำคญัที่สุดในยโุรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดขึ้นจำกกำรละลำยของหิมะ
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จำกเทือกเขำแอลป์ ไหลผ่ำนหนำ้ผำสูงชนัที่เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” 
ชมควำมตระกำรตำของสำยน ้ำตก พร้อมบนัทึกภำพอนัน่ำประทบัใจไวเ้ป็นที่ระลึก ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออก
เดินทำงสู่สนำมบิน...น าท่านเช็คอิน และท า TAX REFUNED 

13.15 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 

วันที่10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำชำ้อนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ใน

ต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้ ำทวัร์ มีอ ำนำจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

อัตราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

10-19 เม.ย.//12-21 เม.ย. 2563 121,900 121,900 116,900 25,900 

เม.ย.-มิ.ย. 2563 116,900 116,900 111,900 25,900 

ก.ค. 2563 118,900 118,900 113,900 27,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ  เน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำรปรับเปลี่ยนยำ้ย
เมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์ ** หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบั
พร้อมคณะ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเดี่ยวเพ่ิม ** 

 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถในยุโรป  
 ทิปหัวหนำ้ทวัร์  
 น ้ำดื่มวนัละ 2 ขวด 
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 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณำตรวจสัมภำระของท่ำนให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ ง) หำกท่ำนลืมสัมภำระไวใ้นห้องพกั มี
ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได้ *** บำงโรงแรมมีพนกังำนยกกระเป๋ำไม่พอท ำให้เกิดควำมลำ้ช้ำ ท่ำนสำมำรถน ำ
สัมภำระขึ้นห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซักรีด , ค่ำเคร่ืองดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
❖ กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก  50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษัท และ

ค่ำใชจ้่ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม

เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำ
คณะทวัร์อื่นให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยุดงำน ภั ย
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

❖ เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่ว่ำ
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจำกบริษัท

จะตอ้งใช้เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้ ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยื่นวี
ซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำว่ำวีซ่ำให้กบัทำงท่ำน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรย่ืนวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตั๋ว

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 
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-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำน
เขำ้ใจ(ท้ังนี้ขึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ีพักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิ น 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุด หรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน   หรือ 
กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บค่ำใชจ้่ำย 50,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่ำใชจ้่ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทำง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ที่มีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพือ่ให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทกุหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกด

ช่ือให้ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใชย่ื้นวีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนั
ท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

http://www.followmeholiday.com/


  
                                                                                                 บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 

                                                                                                                                    Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                            License no. 11/09492 
 
 

 Tel. 02-408-6777, 062-645-4945         9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรญัสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  
www.followmeholiday.com               9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160                                       

P
ag

e1
3

 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไมไ่ดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว่้ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอย่ืนค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 
โดยจะหักค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 
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