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21เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563
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HIGHLIGHT
______________________________________

Grand Switzerland
21 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

______________________________________
ชมน้าตกไรน์ น้าตกโบราณทีใ่ หญ่ที่สุดในยุโรป
เทศการดอกทิวลิป ที่เมือ งเมอร์เรน ริมทะเลสาบเจนีวา
นั่งรถไฟชมเขากอร์นนาแกต ที่เมือ งเซอร์แมท
ตามลอยละครดัง “อย่าลืมฉั น ” ที่ ยอดเขาริก ิ
้ น
นั่งกระเชาขึ
้ สู่ยอดเขากรินเดอร์วาล เฟี ยส
ี เอ็กส เ์ พลส (Glacier Express) หนึ่งใน
นั่งกราเซย
้
เสนทางรถไฟที
ส
่ วยทีส
่ ุดในโลก!
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= ทีพ
่ ักพร ้อมอาหารครบทุกมือ
้ =
= โรงแรมทีพ
่ ัก 4 ดาว Confirmed =
= โปรแกรมทัวร์ 11 วัน 8 คืน คุ ้มสุดๆ =
= รวมทิปแล ้ว รวมค่าวีซา่ แล ้ว!! =

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

Grand Switzerland
ว ันที่
อังคาร,
21 เม.ย. 63
พุธ,
22 เม.ย. 63

รายการท ัวร์

21.00 น. พร ้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ
่ รู ค
01.05 น. บินตรงสูซ
ิ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (TG 970)
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูรค
ิ
สไตน์ อัม ไรน์ - ชาฟฟ์ เฮาเซิน ชมน้ าตกไรน์ - เบิรน
์ - โลซานน์

อาหาร/ทีพ
่ ัก
-, - , -, กลางวัน, เย็น
Lausanne

พฤหัสฯ,
23 เม.ย. 63

มอร์เกส - เทศการดอกทิวลิป - เจนีวา - วัวร์ - ล่องเรือนียง - เวอแว - โลซานน์

เช ้า, กลางวัน, เย็น
Lausanne

ศุกร์,
24 เม.ย. 63

ปราสาทซิลยอง - แทซ - เซอร์แมท - เขากอร์นนาแกต

เช ้า, กลางวัน, เย็น
Zermatt

เสาร์,
25 เม.ย. 63

อันเดอร์มัท - อินเทอร์ลาเคน - ขึน
้ เขาฮาร์ทเดอร์คม
ุ

เช ้า, กลางวัน, เย็น
Interlaken

อาทิตย์,
26 เม.ย. 63

ทะเลสาบเบลาซี - ชเตเคิลแบร์ก - เมอร์เรน - นั่งกระเช ้ากรินเดอร์วาลเฟี ยส

เช ้า, กลางวัน, เย็น
Grindelwald

จันทร์,
27 เม.ย. 63

ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน
์ - วิทซ์เนาส์ - ยอดเขาริก ิ – เวกกีส ์ – ลูเซิรน
์

เช ้า, กลางวัน, เย็น
Lucerne

อังคาร,
28 เม.ย. 63

เซนต์ มอริตส์ - ทิราโน่ - โคโม่

เช ้า, กลางวัน, เย็น
Como

พุธ,
29 เม.ย. 63

โคโม่ - ฟอกซ์ ทาว เอ ้าเลท - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – อิสระช็อปปิ้ ง

เช ้า, กลางวัน, เย็น
Milan

พฤหัสฯ,
30 เม.ย. 63

14.05 น. มิลาน - กรุงเทพฯ

เช ้า, - , -

ศุกร์
1 พ.ค.63

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
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22 APR 2020
30 APR 2020

BKK – ZRH
MXP – BKK

TG970 01.05 – 07.50 น.
TG941 14.05 – 05.55 น. + 1
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เทีย
่ วบินขาไป
เทีย
่ วบินขากล ับ
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อังคารที่ 21 เม.ย. (1)
21.00 น.

สนามบินสุวรรณภูม ิ

้ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D อาคารผู ้โดยสาร สายการบินไทย ณ
คณะพร ้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ ชัน
สนามบินสุวรรณภูม ิ เทีย
่ วบินที่ TG 970 โดยมีเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทคอยให ้การต ้อนรับและอานวยความสะดวกใน
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การเช็คอิน
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พุธที่ 22 เม.ย. (2)

ิ – ชมน้ าตกไรน์
สไตน์อัมไรน์ – ชาฟฟ์ เฮาเซน
เบิรน
์ – โลซานน์

01.05 น.

่ รู ค
บินตรงสูซ
ิ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบินที่ TG970

07.50 น.

เดินทางถึงสนามบินซูรค
ิ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

08.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองสไตน์ อ ัม ไรน์ (Stein am Rhein) (ระยะทาง 55 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชม.) เมืองเก่าแก่ยุคกลางทีต
่ งั ้ อยู่รม
ิ ฝั่ งแม่น้าไรน์ ตัวอาคารต่างๆถูกวาดด ้วยภาพเขียนเฟรสโกสีสันสดใส
เมืองนี้ก็ยังได ้รับรางวัล Wakker ด ้านการดูแลรักษามรดกทางสถาปั ตยกรรมในปี 1972 และได ้รับการยอมรับ
ว่าเป็ นตึกแถวทีส
่ วยทีส
่ ด
ุ ในโลก

จากนั ้น เดิน ทางต่อ ไปยั ง เมือ งชาฟฟ์ เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง 20 กม. ใช ้เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 30 น.) เมื อ งนี้ ตั ้ง อยู่ ต อนเหนื อ ของสวิต เซอร์ เ เลนด์ต ิด กั บ พรมเเดนของเยอรมนี เลยท าให ้
วัฒนธรรมของเมืองนี้มค
ี วามคล ้ายกับเยอรมัน เเละบรรยากาศในเเบบชนบทของสวิตส์
ชมนา้ ตกไรน์ (Rhein Fall) ตัง้ อยู่ตด
ิ กับเมือง ชาฟฟ์ เฮาเซิน น้ าตกไรน์เป็ นน้ าตกโบราณ มีอายุเก่าแก่
มากประมาณ 14,000 - 17,000 ปี น้ าตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ความสูงของน้ าตกที่สูงถึง 23 เมตร และกว ้าง
กว่า 150 เมตรติดกับน้ าตกคือปราสาท Schloss Laufen ภายในได ้มีการปรับปรุง และมีร ้านอาหาร ทีพ
่ ัก และ
ร ้านค ้าต่างๆ นาท่านล่องเรือ Rhyfall Mandli เส ้นทางสีน้ าเงิน (Blue Line) ที่จะนาท่านเข ้าใกล ้น้ า ตก
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ไรน์สด
ุ ๆ
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เทีย
่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน
์ (Bern) (ระยะทาง 155 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชม.) เมืองหลวง
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ผสมความเก่าแก่ และความสมัยใหม่ไว ้ได ้อย่างลงตัวสุดๆ เขตเมืองเก่าได ้รับ
ิ Zytglogge Clock
การขึน
้ ทะเบียนให ้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี 1983 จุดเด่นคือ หอนาฬกา
ิ
Tower ทีต
่ งั ้ อยู่ใจกลางเมืองเก่า ทุกๆ ชั่วโมง นาฬกาจะตี
และมีรูปปั ้นสัตว์น่ารักๆออกมาให ้ได ้ชม

จากนั น
้ เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 100 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.)
เมืองที่ในหลวง รัชการที่ 9 ทรงเคยประทับและทรงเล่าเรียนในสมัยยังทรงพระเยาว์ แวะถ่ายภาพกับศาลา
ไทย (Le Pavillon Thailandais) ตัง้ อยู่ในสวนสาธารณะเดอนองตู (Le Denantou) ที่ถูกสร ้างขึน
้ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวในโอกาสงานฉลองสิรริ าชสมบัตค
ิ รบ 60 ปี และเป็ นทีร่ ะลึกในโอกาส
ครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิสในปี
พ.ศ. 2549

นาท่านเข ้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก ณ เมืองโลซานน์ Hotel de la Paix (2 คืน)
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม

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

9/27 โครงการเวิร์คเพลส ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND

Page6

ค่า
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พฤหัสฯที่ 23 เม.ย. (3)

มอร์เกส - เทศการดอกทิวลิป - เจนีวา
อีวัวร์ - ล่องเรือ นียง - เวอแว - โลซานน์

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
ออกเดินทางสู่ เมืองมอร์เกส (Morges) (ระยะทาง 13 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 20 น.) เมืองที่ตัง้
อยู่ ร ิ ม ทะเลสาบเจนี ว า เมื อ งนี้ ค ื อ จะมี ก ารจั ด เทศกาลดอกทิว ลิป ขึ้น ทุ ก ๆปี ที่ ส วนสาธารณะ Parc de
l'Indépendance นาท่านเดินชมสามารถเดินชมความสวยงามของดอกทิวลิปริมทะเลสาบเจนีวา พร ้อมกับวิว
ภูเขาทีด
่ ้านบนถูกปกคลุมด ้วยหิมะ เคล ้าเสียงดนตรีจากตู ้เพลงหรือกล่องดนตรีแบบโบราณ
จากนัน
้ เดินทางต่อไปยัง เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 52 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
เมืองทีม
่ ท
ี ะเลสาบทีก
่ น
ิ พืน
้ ที่ 2 ประเทศ นั่นก็คอ
ื ฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์ ถ่ายภาพกับสวนสาธารณะ
Jardin Anglais หรือ English Garden และน้ าพุเจ็ต เดอ อัว (Jet d’Eau) น้ าพุทต
ี่ งั ้ อยู่ในใจกลางของทะเล
สาบเจนีวา ทีส
่ ามารถพุ่งสูงถึง 140 เมตร และถูกใช ้เป็ นโลโก ้ในการแข่งขันฟุตบอล UEFA Championships
เมือ
่ 8 ปี กอ
่ น ที่ Geneva เป็ นเจ ้าภาพด ้วยค่ะ

เทีย
่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเจนีวา
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ อี ว ั ว ร์ (Yvoire)
(ระยะทาง 30 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ
40 น.) ซึง่ เมืองนี้ตงั ้ อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสที่
มีอายุกว่า 700 ปี แล ้วยังได ้รางวัลต่างๆอีก
มากมาย ทัง้ ชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแล
รักษาหมู่บ ้านได ้ดีที่สุด อาคารบ ้านเรือนใน
เมืองถูกประดับด ้วยดอกไม ้ไม่ว่าจะฤดูไหน
ก็ ต า ม จ น ไ ด ร้ ั บ ร า ง วั ล " Four Flowers"
ระดับยุโรป และได ้รับรางวัล International
Trophy for Landscape แถมยังเป็ นหมู่บ ้านตัวอย่างของฝรั่งเศสในปี 2002 อีกด ้วย
นาล่องเรือข ้ามทะเลสาบเจนีวาเพือ
่ ไปยัง เมืองนียง (Nyon) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ใช ้เวลาประมาณ 20
นาที) เมือ งเก่า แก่ตั ง้ แต่ยุ ค โรมั น อีก ขนาดเล็ ก ๆน่ า รั ก มีเ สน่ ห ์ และบรรยากาศดี ล ้อมรอบไปด ้วยไร่องุ่น
จุดเด่นคือบ ้านเรือนทีส
่ ร ้างด ้วยหิน แถมการประดับตกแต่งร ้านค ้าก็น่าดึงดูดให ้เดินชมได ้เรือ
่ ยๆ ทาให ้การมา
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ี ันมากขึน
เยือนเมืองเล็กๆ แบบนี้มส
ี ส
้ ทีเดียว
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เดินทางต่อไปยัง เมืองเวเว่ย ์ (Vevey) (ระยะทาง
69 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) เมือง
ต ้นกาเนิดของบริษัทเนสท์เ ล่ (Nestlé) นมช็อคโก
แลตถูกคิดค ้นที่เมืองนี้เป็ นครัง้ แรกในโลก และเป็ น
บ ้านของ ชาร์ ล ี แชปลิน ในช่ ว งบั ้น ท า้ ยชีว ต
ิ ด ้วย
่ นึงว่า “ไข่มุกแห่งริเวีย ร่ า
เมืองเวเว่ยถ
์ ูกเรีย กอีก ชือ
สวิส ” ด ้วยเมือ งอยู่ ใ นภูม ป
ิ ระเทศที่ สวยงาม ล ้อม
ลอบด ้วยภูเขา และทะเลสาบเจนีวาทีส
่ วยงาม
นาท่านถ่ายภาพกับ The Fork ส ้อมทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก มีความสูงกว่า 8 เมตร เพือ
่ ฉลองครบรอบ 10 ปี ของ
พิพธ
ิ ภัณฑ์ Alimentarium ในปี 1995 จนในปี 1996 ก็ถูกย ้ายไปทีโ่ รงงานผลิตช ้อนส ้อมทีล
่ ูเซิรน
์ เนื่องจาก
ไม่ได ้รับอนุญาตให ้ติดตัง้ ถาวร ปี 2007 The Fork ได ้ถูกติดตัง้ ที่เดิมอีกครัง้ ในการจัดงานเทศกาลชั่วคราว
หลังจากนัน
้ ชาวเมืองเวอแวก็อยากให ้ส ้อมคันนี้อยู่ตอ
่ จนช่วยกันเรียกร ้อง และสุดท ้ายก็ได ้อยู่ตรงนี้ถาวร
เดินทางกลับสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 20 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 30 น.)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข ้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก

ิ ยอง – แทซ – เซอร์แมท –
ศุกร์ท ี่ 24 เม.ย. (4) ปราสาทซล
ขึน
้ เขากอร์นนาแกต
รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
แวะถ่ายภาพที่ ปราสาทซิลยอง (Chillon Castle) (ระยะทาง 40 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 45 น.)
ทีม
่ ป
ี ระวัตย
ิ าวนานมาเกือบ 1,000 ปี ปราสาทแห่งนี้ถอ
ื เป็ นอัญมณีทางประวัตศ
ิ าสตร์อก
ี แห่งหนึง่ ของสวิส
ทีน
่ ี่เคยเป็ นทัง้ จุดควบคุมเส ้นทางสัญจร ปราสาทเป็ นทีพ
่ ักผ่อนในฤดูร ้อน และทีค
่ ม
ุ ขังพระและนักโทษ ทาง
ั ้ ใต ้ดิน
การเมืองทีช
่ น
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น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมือ งแทซ (Tasch) (ระยะทาง 136 กม. ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 1.50 ชม.) เพื่อ
เปลี่ย นการเดิน ทางโดยรถไฟไปยั ง เมือ งเซอร์แมท (Zermatt) (ใช ้เวลาประมาณ 15 นาที) เมือ งตาก
อากาศทีอ
่ ยู่สงู กว่าระดับน้ าทะเลถึง 1,620 เมตร เมืองนี้ห ้ามยานพาหนะทุกอย่างทีใ่ ช ้แก๊ส และน ้ามันเข ้ามา
ในตัวเมืองเด็ดขาด! นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม ้าเท่านั น
้ มั่นใจได ้เลยว่าท่านจะได ้รับแต่อากาศที่บริสุทธิ์ที่
แท ้จริงอย่างแน่นอน
เทีย
่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน
้ นั่งรถไฟต่อเพือ
่ ขึน
้ เขากอร์นนาแกต (Gornergrat) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ30 นาที)
ความพิเศษของเขากอร์นนาแกตนัน
้ คือท่านจะสามารถมองเห็นความสวยงาม และถ่ายรูปเขาMatterhorn ได ้
เนื่องจากเขากอร์นนาแกตนัน
้ เป็ นภูเขาทีอ
่ ยู่ตรงข ้ามกันกับ Matterhorn
นั่งรถไฟกลับเมืองเซอร์แมท (Zermatt) พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข ้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก Hotel Sonne (1คืน)
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เสาร์ที่ 25 เม.ย. (5)

อันเดอร์มัท – อินเทอร์ลาเคน – ขึน
้ เขา
ฮาร์ทคุม

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
นาท่านนั่งกราเซีย เอ็กสเ์ พลส (Glacier Express) หนึง่ ในเส ้นทางชมวิวทีส
่ วยที่สด
ุ ในโลก! รถไฟขบวน
นี้จะพาคุณชมทัศนียภาพความสวยงาม ผ่านทะเลสาบ แล่นผ่านเทือกเขาต่างๆมากมาย ตู ้โดยสารกระจกใส
โค ้งเหนื อ ศีร ษะ และหน า้ ต่า งบานใหญ่ ทาให ้มองเห็ น ทิว ทั ศ น์ สองข ้างทางได ้อย่ า งเต็ ม ตา โดยนั่ ง จาก
Zermatt ไปยัง เมืองอ ันเดอร์ม ัท (Andermatt) (ใช ้เวลาประมาณ 3 ชม.) เมืองเล็กๆทีถ
่ ูกโอบล ้อมด ้วย
เทือกเขาแอลป์ ตัง้ อยู่ในหุบเขาอัวร์เซอเริน อันเดอร์มัทถือเป็ นหมู่บ ้านที่เ ป็ นจุ ดบรรจบกันของช่อ งเขาที่
สาคัญสามของช่องเขา

เทีย
่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในอันเดอร์มัท
จากนั ้น เดิน ทางต่อ ไปยั ง เมือ งอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) (ระยะทาง 122 กม. ใช ้เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 1.40 ชม.) อินเทอร์ลาเคน มีความหมายว่า เมืองระหว่าง2ทะเลสาบ เพราะเมืองทีต
่ งั ้ อยู่ ตรงกลาง
ื่ เสียงคือย่านโฮอี เวก (Hoheweg)
ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ย่านที่มีชอ
เป็ นถนนทีม
่ ค
ี วามสาคัญและเป็ นแหล่งช ้อปปิ้ งในเมืองอินเทอลาเก ้น
นั่ ง รถรางแบบโมโนเรลขึ้น ไปยั ง เขาฮาร์ท เดอร์คุ ม (Harder Kulm) จุ ด ชมวิว บนยอดเขาที่ สามารถ
มองเห็นเมือง

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเข ้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก Metropole Hotel Interlaken (1 คืน)

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

9/27 โครงการเวิร์คเพลส ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND

Page10

ค่า

อินเทอร์ลาเคนได ้ทัง้ เมือง และทะเลสาบทัง้ 2 ทะเลสาบทีข
่ นาบข ้างเมืองไว ้
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อาทิตย์ที่ 26 เม.ย. (6)

ทะเลสาบเบลาซ ี - ชเตเคิลแบร์ก - เมอร์เรน
้ นเดอร์วาลเฟี ยส
นั่ งกระเชากริ

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาซี (Blausee) (ระยะทาง 38 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 40 น. )

ทะเลสาบเบลาซ ี (Blausee) ทะเลสาบเบลาซี ตัง้ อยู่ในอุทยานเบลาซีเป็ นทะเลสาบทีถ
่ ูกจัดเป็ นมรดก
โลกโดย UNESCO สีของน้ าในทะเลสาบทีใ่ สเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จนมองเห็นปลาเทราต์ที่
่ ว่าเป็ นหนึง่ ในทีต
ว่ายไปมา และพืน
้ ผิวของดินใต ้ผืนน้ าไดสถานทีน
่ ี้ขน
ึ้ ชือ
่ กปลาเทราต์ปลอดสารพิษคุณภาพ
ดีทส
ี่ ด
ุ แห่งหนึง่ ในสวิตเซอร์แลนด์

นาท่านไปยัง ชเตเคิลแบร์ก (Stechelberg) (ระยะทาง 54 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. )
และนั่ ง เคเบิล
้ คาร์ไ ปยัง เมือ งเมอร์เรน (Murren) เมอร์เ รนเป็ นหมู่บ ้านที่ซ่อนอยู่ระหว่า งหุบเขา มีผู ้คน
อาศัยอยู่ประมาณ 200 กว่าหลังคาเรียน มีทงั ้ ร ้านอาหาร ร ้านกาแฟ ร ้านขายของทีร่ ะลึก อิสระให ้เดินเทีย
่ วชม
เมือง จากนัน
้ นาท่านนั่งกระเช ้ากลับมายังเมืองเลาเทอร์บรุนเน่น
เทีย
่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองเมอร์เรน
จากนัน
้ นาท่านเดินทางสู่ Grindelwald (ระยะทาง 22 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
น าท่ า นนั่ ง กระเช ้าขึน
้ กรินเดอร์ว าล เฟี ยส (Grindelwald First) หนึ่ง ในยอดเขายอดนิย มที่มีค วาม
สวยงามทีส
่ ด
ุ แห่งหนึง่ ใน สวิส ยอด เขานี้ มีค วามสูง 2,168 เมตรจากระดับ น ้าทะเล ซึง่ บนยอดเขานี้ จะมี
กิจ กรรมสนุ กๆมากมาย เช่น เดิน ชมวิว บนทางเดินที่ลั ด เลาะริม หน า้ ผา First Cliff Walk ที่มีค วามยาว
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ค่า

็ คโกแลตฟองดูว)์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร Bebbis Restaurant (พิเศษ เมนูชอ
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก SUN STAR HOTEL (1 คิน)

จันทร์ที่ 27 เม.ย. (7)

ล่องเรือทะเลสาบลูเซริ น
์ – วิทซเ์ นาส ์ –
ยอดเขาริก ิ – เวกกีส ์ – ลูเซริ น
์

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน
์ (Lucerne) (ระยะทาง 68 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) เพือ
่
ล่องเรือในทะเลสาบเพือ
่ ไปยังวิทซเ์ นาส ์ (Vitznau) แล ้วขึน
้ รถไฟเพือ
่ ขึน
้ ไปยัง ยอดเขาริก ิ (Rigi
Kulm) ซึง่ ว่ากันว่าเป็ นหัวใจของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และเป็ นราชินีแห่งขุนเขา มีความสูงประมาณ
1,797.5 เมตร และเป็ นสถานทีถ
่ ่ายทาละครเรือ
่ ง อย่าลืมฉัน
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เทีย
่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทีย
่ อดเขาริก ิ
จากนัน
้ นาท่านนั่งรถไฟลงไปยังสถานีคาลบาร์ท (Kaltbad) เพือ
่ นั่งกระเช ้าลงมาทีเ่ มืองเวกกีส ์ (Weggis)
่ เู ซิรน
หรือ วิทซเ์ นาส ์ (Vitznau) เดินทางกลับสูล
์ โดยรถโค ้ช (ระยะทาง 20 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ
30 นาที)
ิ โต (Lion
น าท่ า นถ่ า ยภาพกั บ อนุ สาวรีย ส
์ ง
Monument) สร ้างขึน
้ เพือ
่ ให ้เกียรติแก่ทหาร
สวิส ผู ก
้ ล า้ หาญที่ เ สี ย ชี ว ิต ระหว่ า งการต่ อ สู ้
ป้ องกั น พระราชวั ง ตอนปฏิวั ต ใิ หญ่ ที่ ป ระเทศ
ฝรั่ ง เศส รู ป ปั ้ น ถู ก ออกแบบและแกะสลั กโดย
ธอร์ วอลเส ้น ใช ้ เวลาแกะสลักอยู่ราวๆ 2 ปี ที่
ใช ้เป็ นรูปสิงโตเพราะเป็ นสัญลักษณ์ของชาวลู
เซิรน
์ นั่นเอง
และ สะพานไม้ ช าเปล ( Chapel Bridge)
เป็ นสะพานไม เ้ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ในโลกและเป็ นอีก
หนึ่ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งลู เ ซิร์ น สะพานนี้ ถู ก
สร ้างขึน
้ ตั ง้ แต่ศ ตวรรษที่ 14 มีค วามยาว 204
เมตร มี อายุ ม ากกว่ า 500 ปี เคยถู ก ไฟไหม ้
เสี ย หายไปแล ว้ 1รอบแต่ ก็ ไ ด ร้ ั บ การบู ร ณจน
กลับมาสภาพดีเหมือนใหม่

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เอเชีย ทาวน์ (Asia town)
นาท่านเข ้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก The Hotel Astoria Lucerne (1คืน)

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

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

อังคารที่ 28 เม.ย. (8)
เช ้า

เซนต์ มอริตส ์ – ทิราโน่ – โคโม่

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
ออกเดินทางสู่ เซนต์ มอริตส ์ (St. Moritz) (ระยะทาง 240 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชม.)
เมืองสกีรีสอร์ทสุดหรูที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เรียกว่าเป็ นเมืองรีสอร์ทฤดูหนาวต ้นแบบของเมืองอืน
่ ๆอีกหลาย
เมือ งเลยก็ ว่ า ได ้ แถมเมือ งนี้ ยั ง ถู กใช ้เป็ นสถานที่ถ่ ายทาภาพยนตร์ James Bond ตอน Gold-finger และ
ตอน For Your Eyes Only อีกด ้วย

เทีย
่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองทิราโน่ (Tirano) ประเทศอิตาลี โดยรถไฟเบอรินา
่ เอ็กสเ์ พลส BERNINA
EXPRESS เส ้นทางรถไฟที่สวยที่สุด ในโลก และเก่า แก่ที่สุด ของสวิตเซอร์แลนด์ เปิ ดให ้บริก ารตัง้ แค่ปี
ค.ศ.1910 ตู ้โดยสารชมวิวแบบได ้พาโนราม่าเต็มๆตา รถไฟวิง่ ผ่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ทีม
่ ห
ี ม
ิ ะ
ปกคลุมตลอดทัง้ ปี ผ่านอุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง และไฮไลท์คอ
ื จุดสะพานโค ้งวงกลมที่
Brusio (ใช ้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

เมืองทีราโน่ (Tirano) เมืองเล็กๆ ที่อยู่ในแคว ้นเวทติน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองชาย
แดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิส มีแม่น้ าแอดด ้าไหลผ่านกลางเมือง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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ทะเลสาบ เนินเขา ทีล
่ ้อมรอบ

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
จากนัน
้ นาท่านเดินทางไปยังเมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 135 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชม.)
เพือ
่ รับประทานอาหารค่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข ้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก (1คืน)

พุธที่ 29 เม.ย. (9)

โคโม่ – ฟอกซ ์ ทาว เอ ้าเลท – มิลาน –
มหาวิหารดูโอโม่ – อิสระช็อปปิ้ ง

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
่ ว่าเป็ นทะเลสาบทีส
เมืองโคโม่ (Como) เมืองติดทะเลสาบทีไ่ ด ้ชือ
่ วยงามที่สด
ุ ของอิตาลี เป็ นย่านบ ้านพัก
่ ชมวิลล่าสุดหรูทเี่ รียงรายอยู่รม
ตากอากาศของเศรษฐีตา่ งๆ ให ้ท่านได ้ชืน
ิ ทะเลสาบ และเดินเล่นในเขตเมือง
เก่าทีถ
่ ูกจัดให ้เป็ นพืน
่ ทีป
่ ลอดรถยนต์
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ฟอกซ ์ ทาว เอ้า เลท (FoxTown Factory Stores) (ระยะทาง 16 กม. ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ 30 น.) อิสระให ้ท่านได ้ช ้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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เทีย
่ ง

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
จากนัน
้ เดินทางสู่ มิลาน (Milan) (ระยะทาง 64 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เมืองมิลาน หรือ
ที่คนอิตาลีเรียกว่า มิลาโน่ เป็ นเมือง
ขนาดใหญ่ และเป็ นศูนย์กลางธุรกิจ
ของอิต าลี ถ า้ หากท่ า นต ้องการชม
อาคารสถาปั ตยกรรมเเบบอิต าเลีย
่ น
สไตล์อาจจะต ้องผิดหวังซักเล็กน ้อย
เพราะตัวของเมืองนัน
้ มีความทันสมัย
อย่างมาก เเต่ก็ยังสามารถพัฒนาไป
ไดอ
้ ย่ า ง ผ ส ม ผ ส า น ก ล ม ก ลื น กั บ
อาคารสถาปั ต ยกรรมเเบบเก่าที่มีอยู่
มากมาย น าท่ า นถ่ า ยภาพกั บ มหา
วิหารดูโอโม่แห่งมิลาน (Duomo) โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรปเป็ นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช ้
เวลาในการ สร ้างเกือ บ 500 ปี การตกแต่ง ประดับประดาที่เ น ้นความหรูห ราอย่ างเต็ มที่ โดยเฉพาะรูปปั ้น
้
รอบตัวอาคาร มีจานวน กว่า 3,000 ชิน
จากนัน
้ อิสระให ้ท่านช ้อปปิ้ งตาม อัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข ้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก The NH Milano Fiera Hotel (1คืน)

พฤหัสฯที่ 30 เม.ย. (10)

มิลาน - สุวรรณภูม ิ

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก

09.00 น.

เดินทางไปยังสนามบินมัลเพนซ่า (ระยะทาง 40 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 30 น.)

09.30 น.

ถึงสนามบินมัลเพนซ่า ให ้ท่านทาภาษี และเช็คอินโหลดสัมภาระ

14.05 น.

่ รุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทีย
บินตรงสูก
่ วบินที่ TG 941

ศุกร์ ที่ 1 พ.ค. (11)
05.55 น.

สุวรรณภูม ิ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

ระยะทางในการเดินทางไปแต่ละเมือง
วันพุธที่ 22 เม.ย. 2563
City
Zurich - Stein am Rhein
Stein am Rhein - Schaffhausen
Schaffhausen - Bern
Bern - Lausanne

Distance
55 km.
20 km.
155 km.
100 km.

Duration
1 hrs.
30 minutes
2.10 hrs.
1.20 hrs.

Distance
km.
km.
km.

Duration
20 minutes
1 hrs.
40 minutes
20 minutes
1.10 hrs.
30 minutes

วันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. 2563
City
Lausanne - Morges
Morges - Geneva
Geneva - Yvoire
Yvoire – Nyon (Cruise)
Nyon - Vevey
Vevey - Lausanne

13
52
30
--69
20

km.
km.

วันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 2563
City

Distance
40 km.
136 km.
5 km.
---

Duration
45 minutes
1.50 hrs.
15 minutes
30 minutes

City

Distance
--122 km.
---

Duration
3 hrs.
1.40 hrs.
20 minutes

Distance
38 km.
54 km.
--22 km.
20 km.

Duration
40 minutes
1 hrs.
50 minutes
30 minutes
30 minutes

Lausanne - Chillon Castle
Chillon Castle - Tasch
Tasch – Zermatt (Train)
Zermatt - Gornergrat

วันเสาร์ที่ 25 เม.ย. 2563
Zermatt – Andermatt (Glacier Express)
Andermatt – Interlaken
Interlaken – Harder Kulm

City
Interlaken – Blausee
Blausee - Stechelberg
Stechelberg – Murren (Cable Car)
Murren – Grindelwald
Grindelwald - Interlaken

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
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วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 2563

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
วันจันทร์ที่ 27 เม.ย. 2563
City

Distance
68 km.
------20 km.

Duration
1.10 hrs.
1 hrs.
40 minutes
--30 minutes

City

Distance
2 km.
--135 km.

Duration
3.20 hrs.
2.30 hrs.
2.20 hrs.

City

Distance
16 km.
64 km.

Duration
30 minutes
1.20 hrs.

City

Distance
40 km.

Duration
30 minutes

Interlaken – Lucerne
Lucerne – Vitznau (Cruise)
Vitznau – Rigi (Train)
Rigi - Weggis or Vitznau
Weggis or Vitznau - Lucerne

วันอังคารที่ 28 เม.ย. 2563
Lucerne – St.Moritz
St.Moritz – Tirano (Bernina Express)
Tirano – Como

วันพุธที่ 29 เม.ย. 2563
Como - FoxTown Factory Stores
FoxTown Factory Stores - Milan

Rho - Malpensa airport

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
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วันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย. 2563

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

กาหนดว ันเดินทาง : ว ันที่ 21 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563
อ ัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์ผู ้ใหญ่ พักห ้องคู่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ

118,000.- บาท

ราคาทัวร์เด็ก (2 ถึงไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู ้ใหญ่ 1ท่าน

ราคาท่านละ

114,000.-บาท

ราคาทัวร์เด็ก (5 ถึงไม่เกิน 12 ปี ) มีเตียงเสริม

ราคาท่านละ

112,000.-บาท

ราคาทัวร์เด็ก (2 ถึง 5 ปี ) ไม่มเี ตียงเสริม

ราคาท่านละ

106,000.-บาท

อ ัตราค่าบริการรวม
้ เพลิง ณ วันที่ 7 มกราคม 2563
- ค่าตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม
่ ของน้ ามันเชือ
- ค่ารถโค ้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย
่ วตามโปรแกรมทีร่ ะบุ
- ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ ามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ
- ค่าโรงแรมทีพ
่ ักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห ้องแบบ Twin /
- ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ คัดสรรเมนูและให ้ท่านได ้เลิศรสกับอาหารท ้องถิน
่ ในแต่ละประเทศ
- ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย
่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
- ค่าธรรมเนียมวีซา่ สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก ้น)
- ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์
้ เชิง จากอุบัตเิ หตุ สาหรับผู ้
- ค่าประกันการเดินทาง คุ ้มครองการสูญเสียชีวต
ิ /อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน
เอา ประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่า
รักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้ นี้ค รอบคลุมถึงประกันสุขภาพทีไ่ ม่ได ้เกิด
จากโรคประจาตัว
- ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
อ ัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
- ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
- ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ
่ งดืม
่ ในห ้องพัก และค่าอาหารทีส
่ ั่งมาในห ้องพักค่าอาหาร
และ เครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ ั่งพิเศษในร ้านอาหารนอกเหนือจากทีท
่ างบริษัทจัดให ้ ยกเว ้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หาก
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ท่านทานได ้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต ้องมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
การจองท ัวร์
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาติดต่อ Follow Me Holiday โทร. 02-408-6777, 062-6454945 ซึง่ จะดูแลท่านด ้วยขัน
้ ตอนทีง่ ่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือ
่ เป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน ้า 35,000 บาทต่อผู ้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ
่ อง ซึง่ เงิน
มัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
และกรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือล่วงหน ้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนทีเ่ หลือตามวันทีก
่ าหนด
ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือ
่ นไข
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รบ
ั จองทัวร์ (Cannot make your reservation)
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รบ
ั จองทัวร์ บุคคลทีม
่ ค
ี วามประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู ้ทีด
่ ม
ื่
สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร ้างความราคาญให ้แก่ผู ้ร่วมคณะ, ผู ้ทีไ่ ม่ยอมรับเงือ
่ นไข
ระหว่างทัวร์ ทีม
่ รี ะบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู ้ทีก
่ อ
่ หวอด ประท ้วง ยุยงให ้ผู ้ร่วมเดินทางบังคับให ้หัวหน ้าทัวร์ต ้อง
ทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู ้ร่วมคณะท่านอืน
่ หรือโปรแกรมท่องเทีย
่ วได ้
การยกเลิกการจองท ัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช ้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35-40 วัน ไม่คน
ื มัดจา (35,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 24-34 วัน หักค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-23 วัน หักค่าใช ้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ หักค่าใช ้จ่าย 100%
**นี่คอ
ื กฎเกณฑ์ทั่วๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษัทเราจะคืนเงินท่านให ้มากทีส
่ ด
ุ เพราะเราต ้องการกาไรจากการทา
ธุรกิจ ไม่ใช่จากความเดือดร ้อนของลูกค ้า
้ เพลิงของสายการบิน**
**ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ ามันเชือ
- คิดตามอัตราทีท
่ างสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 การเปลีย
่ นแปลงของสายการบินใน
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ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม
่ ทีท
่ างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ
่ อกตั๋ว
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เอกสารในการยืน
่ วีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลด์ ใชเ้ วลายืน
่ ประมาณ 10-15 ว ันทาการ
**เอกสารทีต
่ ้องเตรียมสาหรับยืน
่ วีซา่ ต ้องอัพเดทไม่เกิน 30 วันก่อนวันนีดหมายยืน
่ วีซา่ **
1. พาสปอร์ตทีย
่ ังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวซ
ี า่ ในกลุม
่
ประเทศเชงเก ้นหรือประเทศอืน
่ ควรนาไปแสดงด ้วยเพือ
่ เป็ นการง่ายต่อการอนุมัตวิ ซ
ี า่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ (หรือ 3.5 cm x 4.5 cm.) เน ้นใบหน ้า -- จานวน 2 ใบพืน
้ หลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห ้าม
สแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป
่ -สกุล (ถ ้ามีเปลีย
3. สาเนาทะเบียนบ ้าน + สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข ้าราชการ + สาเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ น) + สาเนา
ทะเบียนสมรส , หย่า (ถ ้ามีการจด)
4. สาเนาสูตบ
ิ ัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์ และกรณีทผ
ี่ ู ้เดินทางอายุเกิน 20 ปี บริบรู ณ์ แต่ยังคงสถานะเป็ นนักเรียน/
นักศึกษา และมีบด
ิ าหรือมารดาเป็ นผู ้ออกค่าใช ้จ่ายให ้
5. การงาน
- พนักงานบริษัท หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดทีท
่ ่านทางานอยู่ต ้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้ โดยระบุตาแหน่ง
, อัตราเงินเดือนในปั จจุบัน, วันเดือนปี ทเี่ ริม
่ ทางานกับบริษัทนีแ
้ ละช่วงเวลาทีข
่ อลางานเพือ
่ เดินทางไปท่องเทีย
่ ว หลังจาก
นัน
้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา (หนังสือรับรองการทางานทีย
่ น
ื่ ในแต่ละประเทศ ต ้องออกไม่เกิน 30 วัน
ก่อนการไปยืน
่ วีซา่ ในแต่ละประเทศ)
- กรณีทเี่ ป็ นเจ ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค ้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัททีค
่ ัดไว ้ไม่เกิน 1 เดือน
พร ้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี
-กรณีทเี่ ป็ นนักเรียน / นักศึกษาจะต ้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้ เอกสารออกไม่
เกิน 30 วันก่อนยืน
่ วีวา่
- เกษียณแล ้ว หรือ แม่บ ้านมีทะเบียนสมรส ไม่มเี อกสารการทางานได ้
6. การเงิน
- การเงินส่วนตัว ใช ้บัญชีออมทรัพย์ อัพเดทให ้มีเคลือ
่ นไหว 30 วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ ยอดเงินคงเหลือต่อท่านไม่น ้อยกว่า
120,000 บาทขึน
้ ไป จากนัน
้ ให ้ธนาคาร ออกเป็ น Statement ภาษาไทย ย ้อนหลัง 6 เดือน พร ้อมประทับตราธนาคาร ใน
กรณีทเี่ ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช ้บัญชีใดบัญชีหนึง่ ในการยืน
่ ขอวีซา่ ต ้องออกหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในครอบครัวด ้วย **
สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทเี่ ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต ้องทาจดหมายยินยอม โดยทีบ
่ ด
ิ า,
มารดา จะต ้องไปยืน
่ เรือ
่ งแสดงความจานงในการอนุญาตให ้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได ้ ณ ทีว่ ่าการอาเภอหรือเขต
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่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต ้อง
โดยมีนายอาเภอ หรือผู ้อานวยการเขตลงลายมือชือ
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ข้อควรทราบ
- การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให ้เดินทางเข ้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้ว และหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
- หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
- กรณีทท
ี่ ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
***ทางสถานทูตไม่มน
ี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให ้กับผู ้ร ้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่ว่าจะเป็ น
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เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร ้องคืนค่าวีซา่ ได ้***

