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

มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์ นิน่า เอกซ์ เพรส – เซนต์ มอร์ ริทซ์
อันเดอร์ แมท – นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์ เพรส - นั่งกระเช้ าขึน้ เมทเธอร์ ฮอร์ น – ชมเขาแมทเธอฮอร์ น – เซอร์ แมท
มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ - เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ ลาเค่น - นั่งรถรางไฟฟ้าสู่ เขา Harder Kulm
ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถา้ น้าแข็ง – ลานหิมะ เลาเทอร์ บรุนเน่ น – ฟองดูสวิสฯ - กรินเดลวาร์ ล เฟี ยสท์
ลูเซิร์น - ล่ องเรื อทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึน้ ยอดเขาริกิ - ซุ ก – ซูริค - ซาฟเฮาส์ เซ่ น – น้าตกไรน์

*** พักโรงแรมบนเมืองเซอร์ แมทซ์ ***
กาหนดการเดินทาง
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
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(กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

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

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – มิลาน

22.00

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 พร้ อม
เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเอกสารขึน้ เครื่ องบิน

วันที่2

มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์ นิน่า เอกซ์ เพรส – เซนต์ มอร์ ริทซ์

00.35
07.10

ค่า

เหิรฟ้าสู่ กรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940
ถึงสนามบินนานาชาติ มิลาโนมัลเปนซา เมืองสาคัญในภาคเหนื อของประเทศอิตาลี หลังผ่ านพิธีการตรวจคน
เข้ าเมืองและด่ านศุลกากรเรียบร้ อยแล้ วนำท่ำนออกเดินทำง
สู่ เมืองทิรำโน่ ชมควำมงำมของธรรมชำติสองข้ำงทำง มุ่งสู่
พรมแดนอิ ต ำลี -สวิ ส เซอร์ แลนด์ ผ่ ำ นชมหุ บ เขำและย่ำ น
ทะเลสำบอัน สวยงำมทั้ ง ห้ ำ ของอิ ต ำลี ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ที่
สวยงำมแห่ งขุนเขำและทะเลสำบ จนกระทัง่ ถึง “เมื องทิรา
โน่ ” Tirano เมื อ งตำกอำกำศแสนสวยท่ ำมกลำงธรรมชำติ
ของกลำงหุบเขำ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ พิซซ่ า, สปาเก็ตตี้ซีฟู้ด และอาหารจานหลัก
แบบอิตาเลียนแท้ๆ พร้ อมของหวาน
นาท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์ นิน่าเอกซ์ เพรส” Bernina Express ซึ่งเป็ นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มี
ชื่ อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยำกำศทิวทัศน์ที่สวยงำมของ ภูเขำหิมะ ทะเลสำบ
ทุ่งหญ้ำ หมู่บำ้ นที่สวยงำมตั้งเรี ยงรำยกระจัดกำรจำย เป็ นภำพที่น่ำประทับใจเป็ นอย่ำงยิ่ง และผ่ำนเส้นทำงหลำย
จุดที่ถูกประกำศให้เป็ น “เส้ นทางสายมรดกโลก” ระหว่ำง
กำรเดิ น ทำง รถไฟจะแล่ น ผ่ ำ นเกลเชอร์ ข้ำ มเทื อ กเขำ
แอลป์ ที่ระดับควำมสูง 7,390 ฟิ ต ท่านจะได้สัมผัสและพูด
ได้ เต็ ม ป า ก ว่ า ได้ ช ม ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส ว ย ที่ สุ ด ข อ ง
สวิตเซอร์ แลนด์ มาแล้ ว ท่ำนจะตื่นตำตื่นใจมิรู้เบื่อหน่ ำย
ทิวทัศน์สองข้ำงทำงจะเปลี่ยนไปทุกนำที อุโมงค์ลอดใต้
ภูเขำทั้งลูก สะพำนสูงข้ำมเหวลึกและธำรน้ ำแข็งที่อยูใ่ กล้
แค่เอื้อมจะช่วยเสริ มควำมเพลิดเพลินให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำง จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ ริทซ์ ”
เมืองตำกอำกำศและศูนย์กลำงกีฬำสกีที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกเมืองตำกอำกำศฤดูหนำวที่แสนสงบ บรรยำกำศโดย
รอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขำและวิวทิวทัศน์ของทะเลสำบอันสวยงำม
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที:่

REINE VICTORIA HOTEL / CRYSTAL HOTEL SUPERIOR หรื อระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่ าย
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วันที่1
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เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์ แมท – นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์ เพรส
พักโรงแรมบนเมืองเซอร์ แมทซ์

เช้ า

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (ห้ องอาหาร F.I.T.)
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ “เมื อ งอั น เดอร์ แ มท” Andermatt ซึ่ ง เป็ นเมื อ งเล็ ก ๆ ที่ รำยล้อ มด้ว ยเทื อ กเขำแอลป์
บ้ำนเรื อนแบบชำเลย์สวิส ที่มีควำมสวยงำม มีเวลำให้ท่ำนได้บนั ทึกภำพไว้เป็ นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยำกำศควำม
สวยงำมอันเงียบสงบไว้เป็ นที่ระลึก ระหว่ำงทำงผ่ำนเส้นทำงจูเลีย พำสแสนสวย ที่ปกคลุมด้วยหิ มะ เดินทำงถึง
เมืองอันเดอร์แมท เมืองสวยในหุบเขำ เก็บภำพควำมงดงำม
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่ านสั ม ผัสประสบการณ์ กับ การนั่ งรถไฟ “กลาเซี ยร์ เอ็กซเพรส” Glacier Express ผ่ ำนชมภูมิ ประเทศที่
งดงำมของเทือ กเขำแอลป์ มีท้ งั อุโมงค์ สะพำน หุ บเหว สวิสแกรนด์
แคนยอน และหุ บเขำที่สูง 2,000 กว่ำเมตร ตลอดเส้นทำงท่ำนสำมำรถ
ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้วยธำรน้ ำแข็งเจ้ำของเส้นทำง Furka-OberralpBahn ที่ พ ำดผ่ ำนในกลำงเทื อ กเขำแอลป์ สู่ “เซอร์ แมทซ์ ” เมื อ งตาก
อากาศที่สวยงามดุจสวรรค์ บนดิน ตั้งอยู่บนควำมสู งกว่ำ 1,620 เมตร
(5,350 ฟุต) เป็ นเจ้ำของ ยอดเขำแมทเธอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองซึ่ งสงวนสถำนที่ไว้ให้
มีแต่อำกำศบริ สุทธิ์ โดยห้ำมรถที่ใช้แก๊สและน้ ำมันเข้ำมำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถม้ำที่มีไว้บริ กำรนักท่องเที่ยว
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร ไทย หรื อ จีน (กรณีร้านปิ ดจะเปลี่ยนเป็ นพื้นเมือง)

พักที:่

AMBASSADOR HOTEL / SONNE HOTEL / ASTORIA HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่4

นั่งกระเช้ าขึน้ เมทเธอร์ ฮอร์ น – ชมเขาแมทเธอฮอร์ น – เซอร์ แมท
มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (ห้ องอาหาร F.I.T.)
นาท่ านเดินทางสู่ สถานีกระเช้ าลอยฟ้ า ให้ ท่านได้ ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งกระเช้ าขึ้นสู่ “ยอดเขาไคลน์ แมทเทอร์
ฮอร์ น” ซึ่ งมีควำมสู งกว่ำ 3,000 เมตรเหนื อระดับ
น้ ำ ทะเล ตื่นตำตื่นใจกับยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์ น
ซึ่ งท่ ำ นสำมำรถเห็ น อยู่ แ ค่ เ อื้ อ ม ชื่ น ชมกั บ
ทิวทัศน์เหนือม่ำนเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั
งดงำมของหิ มะซึ่ งปกคลุมยอดเขำตัดกับสี ฟ้ำเข้ม
ของท้ อ งฟ้ ำ น ำท่ ำ นสู่ ล ำนหิ ม ะอั น กว้ำ งใหญ่
สนุ ก สนำนกับ กำรเล่ น หิ ม ะ และชมบรรยำกำศ

เที่ยง
บ่ าย
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วันที่3
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เที่ยง
บ่ าย

ของ“ยอดเขาเมทเธอร์ ฮอร์ น” ยอดเขาทรงปิ รามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ ตูนวอล์ ท
ดีสนีย์นาไปเป็ นแบบเครื่ องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่
สวยงำมยิ่งนัก ท่ำนสำมำรถเข้ำชมถ้ ำน้ ำแข็งที่ยิ่งใหญ่และสวยงำม เก็บภำพควำมประทับใจได้อย่ำงเต็มที่ จนได้
เวลำสมควรนำท่ำนโดยสำรกระเช้ำลงสู่เมืองเซอร์แมท
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์ ” เมืองพักผ่อนตำกอำกำศที่มีชื่อเสี ยงทั้งในฤดูร้อน และหนำวริ มทะเลสำบ
เจนีวำ ซึ่ ง ได้รับสมญำนำมว่ำเป็ น “ไข่มุกแห่ งริเวียร่ าสวิสฯ” คฤหำสน์ และโรงแรมหรู ของเมืองนี้ เรี ยงรำยริ ม
ถนนเรี ยบทะเลสำบที่ยำวถึง 7 กิโลเมตร ระหว่ำงทำงแวะ
ถ่ำยภำพที่ระลึ กกับ “ปรำสำทชิ ล ลอง” ซึ่ งสร้ ำงขึ้น โดย
บัญ ชำของท่ำนเคำท์ ปี เตอร์ ออฟ ซำวอย หรื อ ที่รู้จกั กัน
แพร่ ห ลำยในสมญำนำมชำร์ ล มำญน้ อ ยในครึ่ งหลั ง
ศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ประทับโปรดปรำนของเคำน์และดยุค
แห่ งซำวอยน ำท่ ำนเดิ นชม “เมื องเวเว่ ย์ ” เมื อ งที่ แสนโร
แมนติกริ มทะเลสำบ ที่แม้แต่ศิลปิ นตลกแห่งฮอลลีวดู ้ “ชา
ลี แชลปปลิ้น ” ยังหลงใหล และได้อ ำศัย อยู่ที่ นี่ ใ นบั้น
ปลำยชี วิ ต เดิ น ทำงผ่ ำ นกัง ตง โวด์ (Canton de Vaud) เป็ นแหล่ ง ผลิ ต ไวน์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด เป็ นอัน ดับ สองใน
สวิตเซอร์ แลนด์ ไวน์ ส่วนมำกที่ ผลิตในรัฐนี้ เป็ นไวน์ ขำว แหล่ งผลิต ไวน์ ส่วนใหญ่ต้ ังอยู่บ ริ เวณชำยฝั่ งของ
ทะเลสำบเจนี วำซึ่ งตั้งอยู่ทำงใต้ของกังตง แหล่งผลิตไวน์น้ ี เรี ยกว่ำ ไร่ อ งุ่นขั้นบันไดลำโว (Lavaux Vineyard
Terraces) และได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโก จำกนั้น
นำท่ำนสู่ เมืองโลซำนน์ เมืองหลวงของรัฐโวด์ (Vaud) ตั้งอยู่ทำงตอน
เหนื อของทะเลสำบเจนีวำ หรื อที่ชำวสวิสเรี ยกว่ำ ลัค เลอมอง เป็ นเมือง
ที่มีเสน่ห์สวยงำมตำมธรรมชำติมำกที่สุดเมืองหนึ่ งของสวิสเซอร์ แลนด์
และยัง เป็ นเมื อ งที่ มี ป ระวัติ ศ ำสตร์ อ ั น ยำวนำนย้อ นกลับ ไปได้ถึ ง
ศตวรรษที่ 4 เมื่อชำวโรมันย้ำยถิ่นฐำนแผ่อิทธิ พลเข้ำมำถึงบริ เวณที่รำบ
ลุ่มแห่ งนี้ สำหรับชำวไทย เรำมีควำมผูกพันกับ เมืองนี้ เนื่ องมำจำกกำร
ประทับอยูข่ องสมเด็จย่ำ ในรัชกำลที่ 9 และพระโอรส พระธิดำเมื่อครั้ง
ยังเยำว์วยั และเป็ นเครื่ องจุดประกำยให้ชำวไทยหันมำติดตำมข่ำวสำร
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลซำนน์ และตั้งแต่บดั นั้นมำจนถึงบัดนี้ โลซำนน์
ได้กลำยเป็ นหนึ่งเมืองในดวงใจที่ใครๆ ก็อยำกจะได้มีโอกำสซักครั้งใน
ชีวิตที่ได้ไปเห็นด้วยตำตนเอง นาท่ านชื่ นชมบรรยากาศของเมืองพร้ อมชมสวนสาธารณะเดอนีองตู ที่ต้ังของ
ศาลาไทยสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สวิสฯ แวะให้ ท่านได้ถ่ายรูปหน้ าพิพิธภัณฑ์ โอลิมปิ กสากลมีเวลา

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

พักที:่

HOTEL DE LA PAIX / NOVOTEL HOTEL, LAUSANNE / หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่5

โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ ลาเค่น - นั่งรถรางไฟฟ้าสู่ เขา Harder Kulm

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (ห้ องอาหาร F.I.T.)
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยูบ่ ริ เวณตอนปลำยแหลมของ ทะเลสำบเจนี
วำทะเลสำบที่มีรูปคล้ำยพระจันทร์ ครึ่ งเสี้ ยวยำม
ข้ำงแรม ชมเมืองเจนีวำ เมืองที่ว่ำกันว่ำเป็ นพันธ
รัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็ นสวิสเลยรำยล้อม
ด้ว ยสวนสำธำรณะที่ ส วยงำม และองค์ ก ำร
นำนำชำติต่ำงๆ อำทิเช่น ตึกสหประชำชำติ สภำ
แรงงำนโลก องค์กำรกำชำดสำกล ชมทะเลสำบ
เจนี วำ และ น้ ำพุ จ รวดเจทโด (Jet d’eau) ที่
สำมำรถส่ ง น้ ำ ขึ้ น ท้อ งฟ้ ำ ได้สู ง ถึ ง 140 เมตร
และเป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่ งของเจนี วำ ถ่ำยรู ปกับ “นาฬิ กาดอกไม้ ” และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับหลำกสี สัน
ภำยในสวนอังกฤษริ มทะเลสำบเจนีวำบ่งบอกถึงควำมสำคัญของอุตสำหกรรมกำรผลิตนำฬิกำที่มีต่อเจนีวำ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน ดีลักซ์ เมนู
นาท่ านเดินทางสู่ “กรุ งเบิร์น” นครหลวงอันเก่ าแก่ ของสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงสวยงำมเป็ น
อย่ำงยิ่งจนได้รับ กำรขึ้ น ทะเบี ยนให้ เป็ น “มรดกโลก” นำ เดิ น ทำงเข้ำสู่ ย่ำน“มาร์ คกาสเซ” ย่ำนเมื อ งเก่ ำซึ่ ง
ปั จจุบัน เต็ มไปด้วยร้ ำนดอกไม้และร้ ำนบู ที ค
น ำชมอำคำรเก่ ำ อำยุ 200-300 ปี ชมถนนจุ ง
เคอร์นกำสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้
เข้ ำ สู่ “ถน น ครั ม กาสเซ ” เต็ ม ไปด้ ว ยร้ ำ น
ภำพวำด และร้ำนขำยของเก่ำใน อำคำรโบรำณ
ชม “นาฬิ กาไซ้ ท์ กล็อคเค่ น” อำยุกว่ำ 800 ปี ที่
มีโชว์ให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นำฬิกำตีบอกเวลำ ชม
มหำวิ ห ำรเซนต์ วิ น เซนต์ รั ท ฮำวน์ และกรุ ง
เบอร์ นยังเป็ น เมือ งที่มีน้ ำพุมำกที่สุดเมืองหนึ่ งในยุโรป จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ “เมื องอินเทอร์ ลาเก้ น” เมือง
หลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลันด์ เมือ งตำกอำกำศ สวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่ งกลำงเมือ ง ตั้งอยู่ระหว่ำง

เที่ยง
บ่ าย
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ให้ ท่านเดินเล่ นชมรู ปปั้นเหล่ านักกีฬาภายในบริเวณสวนด้ านหน้ าพิพิธภัณฑ์ นำท่ำนเก็บภำพควำมสวยงำม
บริ เวณที่เรื อ ริ มทะเลสำบลัค เลอมอง
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารจีน เมนู แบบ ดีลักซ์

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

พักที:่

ROYAL ST.GEORGE HOTEL / SUNSTAR HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่6

อินเทอร์ ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถา้ น้าแข็ง – ลานหิมะ เลาเทอร์ บรุนเน่ น
อินเทอร์ ลาเค่น / กรินเดลวาลด์ – ฟองดูสวิสฯ

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (ห้ องอาหาร F.I.T.)
นาท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ” เพื่อนั่งรถไฟ ท่องเที่ยวธรรมชำติของภูเขำสูง ชมวิวทิวทัศน์
อั น งดงำมของสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ แล้ ว
เปลี่ยนเป็ นรถไฟสำยภูเขำที่ “สถานีไคลน์
ไชเด็ ก ” รถไฟที่ จะน ำท่ ำนเดิ น ทำงลอด
อุโมงค์ที่ชำวสวิสฯได้ขุดเจำะไว้ที่ควำม
สู งถึ ง 3,464 เมตรสู่ “ สถานี รถไฟที่ สู ง
ที่ สุ ดใน โลก” บนยอดเขำจุ ง เฟรำที่ มี
ควำมหมำยว่ ำ “สาวน้ อ ย” ที่ มี ค วำมสู ง
กว่ ำ ระดั บ น้ ำทะเลถึ ง 11,333 ฟุ ต ซึ่ ง
ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็ น Top of Europe ชม “ถา้ น้าแข็ง 1,000 ปี ” ที่มีอำยุกว่ำ 1,000 ปี และ “ ชมกลาเซียร์ หรื อ
ธารน้าแข็ง ” ขนาดใหญ่ ชมถ้าน้าแข็งที่แกะสลักให้ สวยงาม อยู่ใต้ ธารน้าแข็ง 30 เมตร สั มผัสกับภาพของธาร
น้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์
บริ ก ารอาหารมื้ อ กลางวั น ณ ภั ต ตาคารบนยอดเขา Menu: Soup of the Day Breads, Fried Chicken with
French fried, Ice Cream
ได้เวลำพอสมควรนำท่ำนเดินลงจำกยอดเขำ ชม
วิวทิวทัศน์ที่สวยงำมระหว่ำงกำรเดินจนกระทัง่ ถึง
หมู่บ้ำนเลำ เทอร์ บรุ นเน่ นน์ (Lauterbrunnen)
หมู่บำ้ นในหุ บเขำที่เงียบสงบ ได้ชื่อว่ำเป็ นหุ บเขำ
รู ปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของหมู่บำ้ นนี้
จะเป็ น น้ าต กช เต าบ์ บ าค (Staubbach Falls)

เที่ยง
บ่ าย
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ทะเลสำบสองแห่ งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำงเทือ กเขำน้อ ยใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะได้
เห็นเขำจุงเฟรำอันสวยงำม *** พิเศษสุด นำท่ำนโดยสำรรถรำงไฟฟ้ำขึ้นสู่ยอดเขำฮำร์เดอร์ คุลม์ (Harder Kulm)
เดินสู่จุดชมวิวที่แสนสวย ให้ท่ำนเก็บวิวควำมสวยงำมของเมืองอินเทอลำเค่น เทือกเขำแอล์ป ทะเลสำบทุน และ
ทะเลสำบเบรี ยนได้อย่ำงชัดเจน *** (เปิ ดให้บริ กำรระหว่ำง เดือน เม.ย.-พ.ย. ของทุกปี )
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

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

พักที่:

ROYAL ST.GEORGE HOTEL / SUNSTAR HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่7

กรินเดลวาร์ ล เฟี ยสท์ – นั่งกระเช้ าชมวิว – ลูเซิร์น

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (ห้ องอาหาร F.I.T.)
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ยอดเขากริ น เดลวาลด์ -เฟี ยสต์
“GRINDELWALD FIRST” หนึ่ งในยอดเขำยอด
นิ ยมที่มีควำมสวยงำมที่สุดแห่ งหนึ่ งในสวิส นำท่ำน
นัง่ กระเช้ำขึ้นสู่ยอดเขำเฟี ยสต์ที่มีควำมสู ง 2,168 เมตร
จำกระดับน้ ำทะเล เดิ นชมวิวสวยๆ จำกหน้ำผำ First
Cliff Walk ด้ ำ น ล่ ำงส ำม ำรถ ม อ งเห็ น ตั ว เมื อ ง
Grindelwald ได้ อ ย่ ำ งชั ด เจน ถื อ เป็ นวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ที่
สวยงำมที่ สุ ด อี ก แห่ ง หนึ่ ง ของสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ไ ด้
จำกนั้นนำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne
เมืองที่ได้ชื่อว่ำนักท่องเที่ยวบันทึกภำพไว้มำกที่สุด
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปถ่ ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงกำรเสี ยชีวิต ของทหำรสวิสฯผูถ้ วำยกำรอำรักขำแด่พระ
เจ้ำหลุยส์ที่ 16 ในสงครำมปฏิวตั ิใหญ่ฝรั่งเศส นาท่ านเดินชมเมืองเก่ าเดินข้ าม “สะพานไม้ คาเปล” ที่มีชื่อเสี ยง
ที่สุดของลูเซิ ร์น ซึ่ งเป็ นสะพำนไม้ที่มี หลังคำคลุม
ตลอด ทอดตัวข้ำม “ แม่ น้ารุ ซซ์ ” (Reuss) ซึ่ งสร้ำง
มำกว่ำ 660 ปี เพื่ อ เชื่ อ มเขตเมื อ งใหม่ ในฝั่ งใต้และ
เขตเมืองเก่ำในฝั่งเหนือ สะพำนแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้
เมื่อ ปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภำพใกล้เคียง
ของเดิ ม อิ ส ระตาม อั ธ ยาศั ยกั บ ก ารเที่ ย วชม
บรรยากาศของเมื อ ง น าท่ านเดิ น ทางเข้ าสู่ บ ริ เวณ
จัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่ นท์ พลัทซ์ ” ให้ท่ำนช้อป
ปิ้ งสิ นค้ำขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำนำชนิ ด อำทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกต่ำงๆ และที่
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น้ ำตกที่สวยเป็ นอันดับต้นๆของยุโรป ไหลลงมำจำกหน้ำผำกว่ำ 200 เมตร นำท่ำนถ่ำยรู ปเป็ นที่ระลึกกับน้ ำตก
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอินเทอร์ลำเค่น / เมืองกริ นเดลวำลด์
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพื้นเมืองชาวสวิส "ฟองดู" (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส ,
เนื้อสัตว์, ช๊ อคโกแล๊ต ท่านจะได้ สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์ แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการนาเอาชีส มาตั้งไฟ
และหลอมละลายรวมกับไวน์ ขาว และก็จะมีส้อมหรื อเหล็กแหลมเสียบขนมปังแล้วจุ่มชีสร้ อนๆ

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

ท่ำนไม่ควรพลำดคือ นำฬิกำยี่ห้อต่ำ งๆที่มีชื่อเสี ยงของสวิสเซอร์ แลนด์ จำกร้ำนตัวแทนจำหน่ำยนำฬิกำชื่อดัง
อำทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบำสซี่ ฯลฯได้เวลำอันสมควรนำคณะเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย (กรณีร้านปิ ดจะเปลี่ยนเป็ นพื้นเมือง) อิสระตามอัธยาศัยกับการเดิน
เที่ยวชมบรรยากาศยามค่าคืน

ค่า

พักที:่

Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรื อระดับใกล้เคียง

**กรณีที่ห้องพักในลูเซิร์นเต็ม หรือติดงานเทรดแฟร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดพักที่ เมืองเวกกิส หรือเมืองใกล้เคียงแทน**

ลูเซิร์น – ล่องเรื อทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึน้ ยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (ห้ องอาหาร F.I.T.)
นาท่ าน ล่ องเรื อทะเลสาบลูเซิร์น หรื อ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ ทเตอร์ (ทะเลสำบสี่ พนั ธรัฐ) ซึ่ งได้ชื่อว่ำสวยสุ ด
ในสวิตเซอร์ แลนด์มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มีควำมงดงำมของทัศนี ยภำพอยู่
ท่ำมกลำงหุ บเขำ โอบล้อมด้วยยอดเขำริ กิ และยอด
เขำพิ ลำตุส ท ำให้วิวทิ วทัศน์ ดูงดงำมยิ่งขึ้ น ซึ่ งเป็ น
ทะเลสำบที่สวยงำม ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุ บเขำ มองไป
ทำงไหน ก็จะเห็นภูเขำโอบล้อมเพื่อชมควำมงำมของ
บ้ำนเรื อ นบนเนิ น เขำ ตลอด 2 ฝั่ ง ที่ ส วยงำมน่ ำรั ก
ท่ำมกลำงบรรยำกำศที่สุดแสนโรแมนติค นำท่ำนขึ้น
ฝั่ง ณ “เมืองวิทซ์เนำ” นำท่ำนเปลี่ยนกำรเดินทำงโดย
รถไฟ ซึ่ งได้ชื่อว่ำเป็ นรถไฟที่สำมำรถขึ้นยอดเขำได้แห่ งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตำมรอย
ละคร “อย่ำลืมฉัน” สัมผัสกับฉำกจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขำริ กิ RIGI KULM ซึ่งเป็ นเทือกเขำในภำคกลำง
ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นที่รู้จกั กันในฐำนะ "รำชินีแห่ งเทือกเขำ" โดยยอดที่สูงที่สุด มีควำมสู งถึง 1,797.5 เมตร
ซึ่ ง ท่ ำ นสำมำรถชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์ อัน งดงำมของเทื อ กเขำแอลป์ (The Alps) ที่ มี ค วำมสวยงำมและซึ ม ซับ กับ
บรรยำกำศอันเป็ นธรรมชำติแท้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศำ จำกนั้นนำท่ำนสู่ บริ เวณ จุดชม
วิว ให้ท่ำนได้อิสระจนถึงเวลำสมควร นำท่ำนลงจำกยอดเขำสู่ เมือง “อาร์ ธ-โกเดา” จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่
เมืองซุ ก (Zug) เมืองแสนสวยริ มทะเลสำบซุก แหล่งปลูกเชอร์ รี่ข้ ึนชื่อของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มีเชอรี่ สำย
พันธุ์ต่ำงๆ มำกกว่ำ 5,000 สำยพันธุ์

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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วันที่8
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ค่า

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ซุ ป หรื อสลัด, สเต๊ กคัดพิเศษแบบสวิตเซอร์ แลนด์ พร้ อมของ
หวานเค้ กเชอร์ รี่ เสิ ร์ฟพร้ อมไวน์ เชอร์ รี่อันขึ้นชื่ อ **(ท่ านสามารถเลือกได้ ระหว่ างเสต๊ กเนื้อ / เสต๊ กหมู หรื อ
เสต๊กปลา**
นำท่ำนชมเมืองซุกเป็ นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลำเดียวกัน เป็ นแคว้นที่ร่ ำรวยมำก เนื่องจำกบริ ษทั ข้ำมชำติ
มำเปิ ดออฟฟิ ต ในแคว้น นี้ ม ำกที่ สุ ด ท ำให้ อ ัต รำกำรเก็ บ
ภำษี ข องแคว้น นี้ ต่ ำ ที่ สุ ด ในประเทศสวิ ส ฯ(อั ต รำกำร
ครอบครองรถหรู มำกที่สุดในสวิส) นำท่ำนเดินชมโบสถ์
กลำงเมื อ ง และตึ ก เก่ ำแก่ อ ำยุก ว่ำ 500 ปี น ำท่ ำนเดิ น ชม
บริ เวณริ มทะเลสำบที่ทำงรัฐบำลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชม
ชีวิตสัตว์น้ ำใต้ทะเลสำบ ท่ำนจะเห็ นพันธุ์ปลำชนิ ดต่ำงๆ
ในทะเลสำบแห่ งนี้ อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินที่มีร้ำนค้ำพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวิสฯ รำคำพิเศษ
กว่ำแคว้นอื่นๆ จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลำงกำรเงิน,เศรษฐกิจและ กำรธนำคำรของยุโรปซึ่ ง
มอบชีวิตชี วำให้แก่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ริมฝั่ง “แม่น้ ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่ำไม้เขียว
ชอุ่ม แซมด้วยสถำปัตยกรรม อำคำร โรงแรม ร้ำนค้ำ บ้ำนพักตำกอำกำศกระจำยตำมบริ เวณริ มฝั่งทะเลสำบซูริค
...นำคณะชมควำมสวยงำมของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ " โบสถ์แห่ งนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่นำฬิกำซึ่ งเป็ นนำฬิกำที่มี
ขนำดใหญ่ที่สุดกว่ำโบสถ์อื่นๆในยุโรป จำกนั้นให้ท่ำนได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยำกำศเรี ยบแม่น้ ำลิมแม็ท บริ เวณ
ถนน “ลิ มแม็ท คีย์” หำกมีเวลำให้ท่ ำนได้เดิ นเล่น เที่ยวชมบรรยำกำศรอบๆ เมือ ง พร้ อ มช้อ ปปิ้ งของที่ ระลึ ก
พื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก:
วันที่9

SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
ซู ริค – ซาฟเฮาส์ เซ่ น – น้าตกไรน์ – เดินทางกลับ

เช้ า

บริ ก ารอาหารมื้ อ เช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม (ห้ อ งอาหาร
F.I.T.)
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาฟเฮาส์ เซ่ น” Schaffhausen เมือง
ชำยแดนเยอรมัน-สวิสฯ ซึ่งเกิดจำกแม่น้ ำไรน์สำยน้ ำนำนำชำติที่
สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ ำแห่ งนี้ เกิดขึ้นจำกกำรละลำยของหิ มะ

บ่ าย

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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เที่ยง
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13.15

จำกเทือกเขำแอลป์ ไหลผ่ำนหน้ำผำสู งชันที่เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็ น “น้าตกไรน์ ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”
ชมควำมตระกำรตำของสำยน้ ำตก พร้อมบันทึกภำพอันน่ำประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก ได้เวลำสมควรนำท่ำนออก
เดินทำงสู่สนำมบิน...นาท่านเช็คอิน และทา TAX REFUNED
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971

วันที่10 ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
06.10

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

*หมำยเหตุ

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ใน
ต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผนู ้ ำทัวร์ มีอำนำจตัดสิ นใจ ณ
ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสิ นใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
ช่ วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ห้ องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

10-19 เม.ย.//12-21 เม.ย. 2563
เม.ย.-มิ.ย. 2563
ก.ค. 2563

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่านเดียว / ห้ อง
จ่ายเพิ่ม

121,900

121,900

116,900

25,900

116,900

116,900

111,900

25,900

118,900

118,900

113,900

27,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิลำน // ซูริค-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล เทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำย
เมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรื อไม่ก็ตำม

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทำงไปและกลับ
พร้อมคณะ ท่ำนต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม **
ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรป
ทิปหัวหน้ำทัวร์
น้ ำดื่มวันละ 2 ขวด

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

ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (กรุ ณำตรวจสัมภำระของท่ำนให้เรี ยบร้อ ยก่อ นรถออกทุกครั้ง) หำกท่ำนลืมสั มภำระไว้ในห้องพัก มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำช้ำหรื อสูญหำยได้ *** บำงโรงแรมมีพนักงำนยกกระเป๋ ำไม่พอทำให้เกิดควำมล้ำช้ำ ท่ำนสำมำรถนำ
สัมภำระขึ้นห้องพักได้ดว้ ยตัวเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
❖

❖

❖

❖

❖

กรุ ณำจองล่ว งหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 50,000 บำท ก่อ นกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ ส ำเนำหน้ำหนังสื อ เดินทำง Passport มำยังบริ ษัท และ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ ผูร้ ่ ว ม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณีน้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำ
คณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภั ย
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศไม่ว่ำ
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจำกบริ ษัท
จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่ค อนเฟิ ร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
o หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วย
ตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
o เอกสารต่างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยื่นวี
ซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั
ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรื อไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตั๋ว
เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120
วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น

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

•
•

ค่าห้ องพักในการเข้าพัก ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องพักทุกคืน ของกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำน
เข้ำใจ(ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับการต่อรองระหว่ างบริษัท ฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ ประโยชน์ สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็ นสาคัญ)
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิ น
หรือพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนื อจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรื อเทศกำลที่ตอ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบิน หรื อ
กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจำที่พกั โดยตรงหรื อโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 50,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพือ่ ให้ หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อ
แต่ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วัน
ทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
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ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน
โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

