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Grand Switzerland 

 21เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563  
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HIGHLIGHT  

______________________________________ 
 

Grand Switzerland 

21 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 

______________________________________ 

 

ชมน ้าตกไรน์ น ้าตกโบราณทีใ่หญ่ที่สุดในยุโรป 

เทศการดอกทวิลปิ ที่เมอืงเมอรเ์รน รมิทะเลสาบเจนีวา 

น่ังรถไฟชมเขากอรน์นาแกต ที่เมอืงเซอร์แมท 

ตามลอยละครดัง “อย่าลืมฉัน” ที ่ยอดเขารกิ ิ

น่ังกระเชา้ขึน้สู่ยอดเขากรนิเดอรว์าล เฟียส 

น่ังกราเซยี เอ็กสเ์พลส (Glacier Express) หนึ่งใน

เสน้ทางรถไฟทีส่วยทีสุ่ดในโลก! 

 

 

= ทีพ่ักพรอ้มอาหารครบทุกมือ้ = 

= โรงแรมทีพ่ัก 4 ดาว Confirmed =  

= โปรแกรมทัวร์ 11 วัน 8 คนื คุม้สุดๆ = 

= รวมทปิแลว้ รวมค่าวีซา่แลว้!! = 
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Grand Switzerland  

 

 

 

เทีย่วบนิขาไป  22  APR  2020     BKK – ZRH    TG970   01.05 – 07.50 น.  

เทีย่วบนิขากลบั  30  APR  2020     MXP – BKK    TG941   14.05 – 05.55 น. + 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ รายการทวัร ์ อาหาร/ทีพ่กั 

อังคาร,  
21 เม.ย. 63 

21.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ -, - , - 
- 

พุธ,  
22 เม.ย. 63 

01.05 น. บนิตรงสูซ่รูคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(TG 970) 
07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ 

สไตน์ อัม ไรน์ - ชาฟฟ์เฮาเซนิ  ชมน ้าตกไรน์ - เบริน์ - โลซานน ์ 
 

-, กลางวัน, เย็น 
Lausanne 

พฤหัสฯ,  
23 เม.ย. 63 

มอรเ์กส - เทศการดอกทวิลปิ - เจนีวา - วัวร ์- ลอ่งเรอืนียง - เวอแว - โลซานน ์ เชา้, กลางวัน, เย็น 
Lausanne 

ศกุร,์  

24 เม.ย. 63 
ปราสาทซลิยอง - แทซ - เซอรแ์มท - เขากอรน์นาแกต  เชา้, กลางวัน, เย็น 

Zermatt 

เสาร,์  
25 เม.ย. 63 

อันเดอรม์ัท - อนิเทอรล์าเคน - ขึน้เขาฮารท์เดอรค์มุ  เชา้, กลางวัน, เย็น 
Interlaken  

 

อาทติย,์  

26 เม.ย. 63 
ทะเลสาบเบลาซ ี- ชเตเคลิแบรก์ - เมอรเ์รน - น่ังกระเชา้กรนิเดอรว์าลเฟียส เชา้, กลางวัน, เย็น 

Grindelwald  

จันทร,์ 

 27 เม.ย. 63 
ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ - วทิซเ์นาส ์- ยอดเขารกิ ิ– เวกกสี ์– ลเูซริน์ เชา้, กลางวัน, เย็น 

Lucerne 
 

อังคาร,  
28 เม.ย. 63 

เซนต ์มอรติส ์- ทริาโน ่- โคโม่   เชา้, กลางวัน, เย็น 
Como 

พุธ,  
29 เม.ย. 63 

โคโม่ - ฟอกซ ์ทาว เอา้เลท - มลิาน – มหาวหิารดโูอโม่ – อสิระชอ็ปป้ิง เชา้, กลางวัน, เย็น 
Milan 

พฤหัสฯ,  

30 เม.ย. 63 
14.05 น. มลิาน - กรุงเทพฯ  เชา้, - , - 

- 

ศกุร ์

1 พ.ค.63 
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อังคารที ่21 เม.ย. (1)  สนามบนิสวุรรณภูม  ิ

 

21.00 น.  คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู3-4  เคาน์เตอร ์D อาคารผูโ้ดยสาร สายการบนิไทย ณ 

สนามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่TG 970 โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอนิ 
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พุธที ่22 เม.ย. (2)   สไตน์อัมไรน์ – ชาฟฟ์เฮาเซนิ – ชมน ้าตกไรน์  

เบริน์ – โลซานน์ 

 

01.05 น.  บนิตรงสูซ่รูคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG970 

07.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์  

08.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงสไตน ์อมั ไรน ์(Stein am Rhein) (ระยะทาง 55 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

  ชม.) เมอืงเกา่แกยุ่คกลางทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าไรน์ ตัวอาคารตา่งๆถูกวาดดว้ยภาพเขยีนเฟรสโกสสัีนสดใส 

  เมอืงนี้ก็ยังไดร้ับรางวลั Wakker ดา้นการดแูลรกัษามรดกทางสถาปัตยกรรมในปี 1972 และไดร้ับการยอมรับ

  ว่าเป็นตกึแถวทีส่วยทีส่ดุในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดนิทางต่อไปยัง เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 น.) เมืองนี้ตั ้งอยู่ตอนเหนือของสวิตเซอร์เเลนด์ติดกับพรมเเดนของเยอรมนี เลยท าให ้

วัฒนธรรมของเมอืงนี้มคีวามคลา้ยกับเยอรมัน เเละบรรยากาศในเเบบชนบทของสวติส ์

 

ชมน า้ตกไรน ์(Rhein Fall) ตัง้อยู่ตดิกับเมือง ชาฟฟ์เฮาเซนิ น ้าตกไรน์เป็นน ้าตกโบราณ มีอายุเก่าแก่

มากประมาณ 14,000 - 17,000 ปี น ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ความสูงของน ้าตกที่สูงถงึ23 เมตร และกวา้ง

กว่า 150 เมตรตดิกับน ้าตกคอืปราสาท Schloss Laufen ภายในไดม้กีารปรับปรุง และมรีา้นอาหาร ทีพ่ัก และ

รา้นคา้ต่างๆ น าท่านล่องเรอื Rhyfall Mandli เสน้ทางสนี ้าเงนิ (Blue Line)  ที่จะน าท่านเขา้ใกลน้ ้าตก

ไรน์สดุๆ  
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เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบริน์ (Bern) (ระยะทาง 155 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชม.) เมอืงหลวง

ของประเทศสวสิเซอรแ์ลนดท์ี่ผสมความเกา่แก ่และความสมัยใหม่ไวไ้ดอ้ย่างลงตัวสุดๆ เขตเมืองเกา่ไดร้ับ

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ในปี 1983 จุดเด่นคอื หอนาฬกิา Zytglogge Clock 

Tower ทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงเกา่ ทุกๆ ช่ัวโมง นาฬกิาจะตแีละมรีูปปั้นสัตวน์่ารักๆออกมาใหไ้ดช้ม 

 

 

  

 จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.) 

เมืองที่ในหลวง รัชการที่ 9 ทรงเคยประทับและทรงเล่าเรียนในสมัยยังทรงพระเยาว์ แวะถ่ายภาพกับศาลา

ไทย (Le Pavillon Thailandais) ตัง้อยู่ในสวนสาธารณะเดอนองตู (Le Denantou) ที่ถูกสรา้งขึน้เพื่อเฉลมิ

พระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในโอกาสงานฉลองสริริาชสมบัตคิรบ 60 ปี และเป็นทีร่ะลกึในโอกาส

ครบรอบ 75 ปีแหง่การสถาปนาความสัมพันธท์างการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวสิในปี

พ.ศ. 2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก ณ เมอืงโลซานน์ Hotel de la Paix (2 คนื) 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 
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พฤหัสฯที ่23 เม.ย. (3)      มอรเ์กส - เทศการดอกทวิลปิ - เจนีวา  

                     อวีัวร ์- ล่องเรอื นียง - เวอแว - โลซานน์ 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงมอรเ์กส (Morges) (ระยะทาง 13 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 น.)  เมืองที่ตัง้

อยู่ร ิมทะเลสาบเจนีวา เมืองนี้คือจะมีการจัด เทศกาลดอกทิวลิปขึ้นทุกๆปีที่สวนสาธารณะ Parc de 

l'Indépendance น าท่านเดนิชมสามารถเดนิชมความสวยงามของดอกทวิลปิรมิทะเลสาบเจนีวา พรอ้มกับววิ

ภเูขาทีด่า้นบนถูกปกคลมุดว้ยหมิะ เคลา้เสยีงดนตรจีากตูเ้พลงหรอืกลอ่งดนตรแีบบโบราณ 

   จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงเจนวีา (Geneva) (ระยะทาง 52 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

  เมอืงทีม่ทีะเลสาบทีก่นิพืน้ที ่2 ประเทศ น่ันก็คอืฝรั่งเศสและสวสิเซอรแ์ลนด ์ถ่ายภาพกับสวนสาธารณะ 

  Jardin Anglais หรอื English Garden และน ้าพุเจ็ต เดอ อัว (Jet d’Eau) น ้าพุทีต่ัง้อยู่ในใจกลางของทะเล 

  สาบเจนีวา ทีส่ามารถพุ่งสงูถงึ 140 เมตร และถูกใชเ้ป็นโลโกใ้นการแขง่ขนัฟตุบอล UEFA Championships 

  เมือ่ 8 ปีกอ่น ที ่Geneva เป็นเจา้ภาพดว้ยคะ่ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเจนีวา 

 

 น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  อี ว ัว ร ์  (Yvoire) 

(ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

40 น.) ซึง่เมืองนี้ตัง้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสที่

มีอายุกว่า 700 ปี แลว้ยังไดร้างวัลตา่งๆอกี

มากมาย ทัง้ชนะเลศิในปี 2006 ในการดแูล

รักษาหมู่บา้นไดด้ทีี่สุด อาคารบา้นเรือนใน

เมืองถูกประดับดว้ยดอกไมไ้ม่ว่าจะฤดูไหน

ก็ตามจนได ร้ั บ รางวัล  "Four Flowers" 

ระดับยุโรป และไดร้ับรางวัล International 

Trophy for Landscape แถมยังเป็นหมู่บา้นตัวอย่างของฝรั่งเศสในปี 2002 อกีดว้ย 

 

 น าลอ่งเรอืขา้มทะเลสาบเจนีวาเพือ่ไปยัง เมอืงนยีง (Nyon) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาประมาณ 20 

นาที) เมืองเก่าแก่ตัง้แต่ยุคโรมันอกี ขนาดเล็กๆน่ารัก มีเสน่ห์ และบรรยากาศดี ลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่น 

จุดเดน่คอืบา้นเรอืนทีส่รา้งดว้ยหนิ แถมการประดับตกแตง่รา้นคา้ก็น่าดงึดดูใหเ้ดนิชมไดเ้รือ่ยๆ ท าใหก้ารมา

เยอืนเมอืงเล็กๆ แบบนี้มสีสัีนมากขึน้ทเีดยีว 
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เดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) (ระยะทาง 

69 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชม.) เมือง

ตน้ก าเนิดของบรษัิทเนสทเ์ล่ (Nestlé) นมช็อคโก

แลตถูกคดิคน้ที่เมืองนี้เป็นครัง้แรกในโลก และเป็น

บา้นของ ชาร์ลี แชปลิน ในช่วงบั ้นทา้ยชีวติดว้ย 

เมืองเวเว่ยถู์กเรียกอกีชือ่นึงว่า “ไข่มุกแห่งรเิวียร่า

สวสิ” ดว้ยเมืองอยู่ในภูมปิระเทศที่สวยงาม ลอ้ม

ลอบดว้ยภเูขา และทะเลสาบเจนีวาทีส่วยงาม 

น าท่านถ่ายภาพกับ The Fork สอ้มทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก มคีวามสงูกว่า 8 เมตร เพือ่ฉลองครบรอบ 10 ปี ของ

พพิธิภัณฑ ์Alimentarium ในปี 1995 จนในปี 1996 ก็ถูกยา้ยไปทีโ่รงงานผลติชอ้นสอ้มทีลู่เซริน์ เนื่องจาก

ไม่ไดร้ับอนุญาตใหต้ดิตัง้ถาวร ปี 2007 The Fork ไดถู้กตดิตัง้ที่เดมิอกีครัง้ในการจัดงานเทศกาลช่ัวคราว 

หลังจากนัน้ ชาวเมอืงเวอแวก็อยากใหส้อ้มคันนี้อยู่ตอ่ จนชว่ยกันเรยีกรอ้ง และสดุทา้ยก็ไดอ้ยู่ตรงนี้ถาวร 

 เดนิทางกลับสู ่เมอืงโลซานน ์(Lausanne) (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 น.)  

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

   น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 

ศุกรท์ี ่24 เม.ย. (4) ปราสาทซลิยอง – แทซ – เซอรแ์มท –  

      ขึน้เขากอร์นนาแกต   

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

   แวะถ่ายภาพที ่ปราสาทซลิยอง (Chillon Castle)  (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 น.) 

  ทีม่ปีระวัตยิาวนานมาเกอืบ 1,000 ปี ปราสาทแหง่นี้ถอืเป็นอัญมณีทางประวัตศิาสตรอ์กีแหง่หนึง่ของสวสิ 

  ทีน่ี่เคยเป็นทัง้จุดควบคมุเสน้ทางสัญจร ปราสาทเป็นทีพ่ักผ่อนในฤดรูอ้น และทีค่มุขังพระและนักโทษ ทาง

  การเมอืงทีชั่น้ใตด้นิ  
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 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแทซ (Tasch) (ระยะทาง 136 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชม.) เพื่อ

เปลี่ยนการเดนิทางโดยรถไฟไปยังเมืองเซอรแ์มท (Zermatt) (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที) เมืองตาก

อากาศทีอ่ยู่สงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 1,620 เมตร เมอืงนี้หา้มยานพาหนะทุกอย่างทีใ่ชแ้ก๊ส และนา้มันเขา้มา

ในตัวเมืองเด็ดขาด! นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้เท่านัน้ มั่นใจไดเ้ลยว่าท่านจะไดร้ับแต่อากาศที่บรสิุทธิ์ที่

แทจ้รงิอย่างแน่นอน 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

  จากนัน้น่ังรถไฟตอ่เพือ่ขึน้ เขากอรน์นาแกต (Gornergrat) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ30 นาท)ี  

  ความพเิศษของเขากอรน์นาแกตนัน้คอืท่านจะสามารถมองเห็นความสวยงาม และถ่ายรูปเขาMatterhorn ได ้

  เนื่องจากเขากอรน์นาแกตนัน้เป็นภเูขาทีอ่ยู่ตรงขา้มกันกับ Matterhorn 

  น่ังรถไฟกลับเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) พักผ่อนตามอัธยาศัย  

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก Hotel Sonne (1คนื) 
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เสารท์ี ่25 เม.ย. (5) อันเดอรม์ัท – อนิเทอรล์าเคน – ขึน้เขา     

ฮารท์คุม  

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

          น าท่านน่ังกราเซยี เอ็กสเ์พลส (Glacier Express) หนึง่ในเสน้ทางชมววิทีส่วยที่สดุในโลก! รถไฟขบวน

  นี้จะพาคณุชมทัศนียภาพความสวยงาม ผ่านทะเลสาบ แลน่ผ่านเทอืกเขาตา่งๆมากมาย ตูโ้ดยสารกระจกใส

  โคง้เหนือศีรษะ และหนา้ต่างบานใหญ่ท าใหม้องเห็นทวิทัศน์สองขา้งทางไดอ้ย่างเต็มตา โดยน่ังจาก 

  Zermatt ไปยัง เมอืงอนัเดอรม์ทั (Andermatt)  (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) เมอืงเล็กๆทีถู่กโอบลอ้มดว้ย 

เทือกเขาแอลป์ ตัง้อยู่ในหุบเขาอัวร์เซอเริน อันเดอร์มัทถือเป็นหมู่บา้นที่เป็นจุดบรรจบกันของช่องเขาที่

ส าคัญสามของชอ่งเขา 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในอันเดอรม์ัท 
 

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) (ระยะทาง 122 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.40 ชม.) อนิเทอรล์าเคน มคีวามหมายว่า เมอืงระหว่าง2ทะเลสาบ เพราะเมอืงทีต่ัง้อยู่ตรงกลาง

ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคอื Thunersee และ Brienzersee ย่านที่มีชือ่เสยีงคอืย่านโฮอ ีเวก (Hoheweg) 

เป็นถนนทีม่คีวามส าคัญและเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงในเมอืงอนิเทอลาเกน้ 

น่ังรถรางแบบโมโนเรลขึ้นไปยัง เขาฮารท์เดอรค์ุม (Harder Kulm) จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถ

มองเห็นเมอืง  อนิเทอรล์าเคนไดทั้ง้เมอืง และทะเลสาบทัง้ 2 ทะเลสาบทีข่นาบขา้งเมอืงไว ้

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

   น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก  Metropole Hotel Interlaken  (1 คนื)  
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อาทติยท์ี ่26 เม.ย. (6)  ทะเลสาบเบลาซ ี- ชเตเคลิแบรก์ - เมอรเ์รน  

                               น่ังกระเชา้กรนิเดอรว์าลเฟียส 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบเบลาซ ี(Blausee) (ระยะทาง 38 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 น. ) 

ทะเลสาบเบลาซ ี(Blausee) ทะเลสาบเบลาซ ีตัง้อยู่ในอทุยานเบลาซเีป็นทะเลสาบทีถู่กจัดเป็นมรดก

โลกโดย UNESCO  สขีองน ้าในทะเลสาบทีใ่สเหมอืนผลกึครสิตัลสฟ้ีาเทอรค์วอยซ ์จนมองเหน็ปลาเทราตท์ี่

ว่ายไปมา และพืน้ผวิของดนิใตผ้นืน ้าไดสถานทีน่ี้ข ึน้ชือ่ว่าเป็นหนึง่ในทีต่กปลาเทราตป์ลอดสารพษิคณุภาพ

ดทีีส่ดุแหง่หนึง่ในสวติเซอรแ์ลนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านไปยัง ชเตเคลิแบรก์ (Stechelberg) (ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. ) 

และน่ังเคเบิล้คาร์ไปยัง เมอืงเมอรเ์รน (Murren) เมอร์เรนเป็นหมู่บา้นที่ซ่อนอยู่ระหว่างหุบเขา มีผูค้น

อาศัยอยู่ประมาณ 200 กว่าหลังคาเรยีน มทัีง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ อสิระใหเ้ดนิเทีย่วชม

เมอืง จากนัน้น าท่านน่ังกระเชา้กลับมายังเมอืงเลาเทอรบ์รุนเน่น 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมอืงเมอรเ์รน 

 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่Grindelwald (ระยะทาง 22 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  

  น าท่านน่ังกระเชา้ขึน้ กรนิเดอรว์าล เฟียส (Grindelwald First) หนึ่งในยอดเขายอดนิยมที่มีความ

  สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ใน สวสิ ยอด เขานี้ มีความสูง 2,168 เมตรจากระดับนา้ทะเล ซึง่บนยอดเขานี้ จะมี

  กจิกรรมสนุกๆมากมาย เช่น  เดนิชมววิบนทางเดนิที่ลัดเลาะรมิหนา้ผา First Cliff Walk ที่มีความยาว

  ประมาณ 40 เมตร กจิกรรมนี้ฟร ี

 

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                บริษทั ฟอลโล่วม์ีฮอลิเดย ์จ  ำกดั 

                                                                                                                                                                                                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 THAILAND                                        

P
ag

e1
2 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Bebbis Restaurant (พเิศษ เมนูชอ็คโกแลตฟองดวู)์ 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั SUN STAR HOTEL (1 คนิ) 

 
 

 

จันทรท์ี ่27 เม.ย. (7) ล่องเรอืทะเลสาบลูเซริน์ – วทิซเ์นาส ์– 

ยอดเขารกิ ิ– เวกกสี ์– ลูเซริน์ 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

  ออกเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) (ระยะทาง 68 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชม.) เพือ่

  ลอ่งเรอืในทะเลสาบเพือ่ไปยังวทิซเ์นาส ์(Vitznau) แลว้ขึน้รถไฟเพือ่ขึน้ไปยัง ยอดเขารกิ ิ(Rigi 

  Kulm) ซึง่ว่ากันว่าเป็นหัวใจของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์และเป็นราชนิีแหง่ขนุเขา มคีวามสงูประมาณ 

  1,797.5 เมตร และเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเรือ่ง อย่าลมืฉัน  
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทีย่อดเขารกิ ิ

  

จากนัน้น าท่านน่ังรถไฟลงไปยังสถานีคาลบารท์ (Kaltbad) เพือ่น่ังกระเชา้ลงมาทีเ่มอืงเวกกสี ์(Weggis) 

หรอื วทิซเ์นาส ์(Vitznau) เดนิทางกลับสูล่เูซริน์โดยรถโคช้ (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

30 นาท)ี 

 

น าท่านถ่ายภาพกับ อนุสาวรยีส์งิโต (Lion 

Monument) สรา้งขึน้เพือ่ใหเ้กยีรตแิกท่หาร

สวิสผูก้ลา้หาญที่เสียชีว ิตระหว่างการต่อสู ้

ป้องกันพระราชวังตอนปฏิวัตใิหญ่ที่ประเทศ

ฝรั่งเศส รูปปั้นถูกออกแบบและแกะสลักโดย 

ธอร ์วอลเสน้ ใช ้เวลาแกะสลักอยู่ราวๆ 2 ปี ที่

ใชเ้ป็นรูปสงิโตเพราะเป็นสัญลักษณ์ของชาวลู

เซริน์น่ันเอง  

 

และ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) 

เป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นอีก

หนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานนี้ถูก

สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 

เมตร มี อายุมากกว่า 500 ปี เคยถูกไฟไหม ้

เสียหายไปแลว้1รอบแต่ก็ไดร้ับการบูรณจน

กลับมาสภาพดเีหมอืนใหม่ 

 

 

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เอเชยี ทาวน์ (Asia town) 

   น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก The Hotel Astoria Lucerne (1คนื) 
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อังคารที ่28 เม.ย. (8)  เซนต ์มอรติส ์– ทริาโน่ – โคโม่   

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

  ออกเดนิทางสู ่เซนต ์มอรติส ์(St. Moritz) (ระยะทาง 240 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชม.)   

  เมืองสกรีีสอร์ทสุดหรูที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เรียกว่าเป็นเมืองรีสอรท์ฤดูหนาวตน้แบบของเมืองอืน่ๆอกีหลาย

  เมืองเลยก็ว่าได ้แถมเมืองนี้ยังถูกใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ James Bond ตอน Gold-finger และ

  ตอน For Your Eyes Only อกีดว้ย  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

   น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงทริาโน ่(Tirano) ประเทศอติาล ีโดยรถไฟเบอรนิา่ เอ็กสเ์พลส BERNINA 

  EXPRESS เสน้ทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก และเก่าแก่ที่สุดของสวติเซอร์แลนด์ เปิดใหบ้ริการตัง้แค่ปี 

  ค.ศ.1910 ตูโ้ดยสารชมววิแบบไดพ้าโนราม่าเต็มๆตา รถไฟวิง่ผ่านผ่านเขตใจกลางเทอืกเขาแอลป์ ทีม่หีมิะ

  ปกคลมุตลอดทัง้ปี ผ่านอโุมงค ์55 แหง่ และสะพาน196 แหง่ และไฮไลทค์อืจุดสะพานโคง้วงกลมที ่

Brusio (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

 

 

  เมอืงทรีาโน่ (Tirano) เมืองเล็กๆ ที่อยู่ในแควน้เวทตนิทางตอนเหนือของประเทศอติาล ี เป็นเมืองชาย 

  แดนระหว่างประเทศอติาลแีละสวสิ มีแม่น ้าแอดดา้ไหลผ่านกลางเมือง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาต ิ

  ทะเลสาบ เนนิเขา ทีล่อ้มรอบ 
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  จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงโคโม ่(Como) (ระยะทาง 135 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชม.) 

  เพือ่รับประทานอาหารค ่า และพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก (1คนื) 

 

พุธที ่29 เม.ย. (9)    โคโม่ – ฟอกซ ์ทาว เอา้เลท – มลิาน –  

      มหาวหิารดูโอโม่ – อสิระช็อปป้ิง 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 เมอืงโคโม ่(Como) เมอืงตดิทะเลสาบทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามที่สดุของอติาล ี เป็นย่านบา้นพัก

ตากอากาศของเศรษฐตีา่งๆ ใหท่้านไดช้ืน่ชมวลิลา่สดุหรูทีเ่รยีงรายอยู่รมิทะเลสาบ และเดนิเลน่ในเขตเมอืง

เกา่ทีถู่กจัดใหเ้ป็นพืน่ทีป่ลอดรถยนต ์

  

 น าท่านเดินทางสู่ ฟอกซ์ ทาว เอ้าเลท (FoxTown Factory Stores) (ระยะทาง 16 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 น.)  อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนัน้เดนิทางสู ่มลิาน (Milan) (ระยะทาง 64 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.) เมอืงมลิาน หรอื

ที่คนอติาลเีรียกว่า มลิาโน่ เป็นเมือง

ขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางธุรกจิ

ของอิตาลี ถา้หากท่านตอ้งการชม

อาคารสถาปัตยกรรมเเบบอติาเลีย่น

สไตลอ์าจจะตอ้งผดิหวังซักเล็กนอ้ย 

เพราะตัวของเมืองนัน้มคีวามทันสมัย

อย่างมาก เเต่ก็ยังสามารถพัฒนาไป

ไดอ้ย่ า งผสมผสานกลมกลืนกับ

อาคารสถาปัตยกรรมเเบบเก่าที่มีอยู่

มากมาย น าท่านถ่ายภาพกับ มหา

วหิารดูโอโม่แห่งมลิาน (Duomo) โบสถใ์หญ่อันดับ 3 ของยุโรปเป็นศลิปะแบบกอธคิที่หรูหรา และใช ้

เวลาในการ สรา้งเกือบ 500 ปี การตกแต่งประดับประดาที่เนน้ความหรูหราอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะรูปปั้น

รอบตัวอาคาร มจีานวน กว่า 3,000 ชิน้  

จากนัน้ อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตาม อัธยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก The NH Milano Fiera Hotel (1คนื) 
 

 

 

 

พฤหัสฯที ่30 เม.ย.  (10) มลิาน - สวุรรณภูม  ิ

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

09.00 น. เดนิทางไปยังสนามบนิมัลเพนซา่ (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 น.) 

09.30 น. ถงึสนามบนิมัลเพนซา่ ใหท่้านท าภาษี และเช็คอนิโหลดสัมภาระ 

 

14.05 น. บนิตรงสูก่รุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 941 

 

ศุกร ์ที ่1 พ.ค. (11)  สวุรรณภูม ิ 

 

05.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 
************************************************** 
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ระยะทางในการเดนิทางไปแต่ละเมอืง    

 

วันพุธที ่22 เม.ย. 2563 

City Distance Duration 
Zurich - Stein am Rhein 55 km. 1 hrs. 
Stein am Rhein - Schaffhausen 20 km. 30 minutes 
Schaffhausen - Bern 155 km. 2.10 hrs. 
Bern - Lausanne 100 km. 1.20 hrs. 

 
วันพฤหัสบดทีี ่23 เม.ย. 2563 

City Distance Duration 
Lausanne - Morges 13 km. 20 minutes 
Morges - Geneva 52 km. 1 hrs. 
Geneva - Yvoire  30 km. 40 minutes 
Yvoire – Nyon (Cruise) --- 20 minutes 
Nyon - Vevey 69 km. 1.10 hrs. 
Vevey - Lausanne 20 km. 30 minutes 

 
วันศกุรท์ี ่24 เม.ย. 2563 

City Distance Duration 

Lausanne - Chillon Castle 40 km. 45 minutes 
Chillon Castle - Tasch 136 km. 1.50 hrs. 
Tasch – Zermatt (Train) 5 km. 15 minutes 
Zermatt - Gornergrat --- 30 minutes 

 
วันเสารท์ี ่25 เม.ย. 2563 

City Distance Duration 
Zermatt – Andermatt (Glacier Express) --- 3 hrs. 
Andermatt – Interlaken 122 km. 1.40 hrs. 
Interlaken – Harder Kulm ---  20 minutes 

 
วันอาทติยท์ี ่26 เม.ย. 2563 

City Distance Duration 
Interlaken – Blausee 38 km. 40 minutes 
Blausee - Stechelberg 54 km. 1 hrs. 
Stechelberg – Murren (Cable Car) --- 50 minutes 
Murren – Grindelwald  22 km. 30 minutes 
Grindelwald - Interlaken 20 km. 30 minutes 
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วันจันทรท์ี ่27 เม.ย. 2563 

City Distance Duration 
Interlaken – Lucerne 68 km. 1.10 hrs. 
Lucerne – Vitznau (Cruise) ---  1 hrs. 
Vitznau – Rigi  (Train) --- 40 minutes 
Rigi - Weggis or Vitznau --- --- 
Weggis or Vitznau - Lucerne 20 km. 30 minutes 

 
วันอังคารที ่28 เม.ย. 2563 

City Distance Duration 
Lucerne – St.Moritz 2 km. 3.20 hrs. 
St.Moritz – Tirano (Bernina Express) --- 2.30 hrs. 
Tirano – Como 135 km. 2.20 hrs. 

 
 

วันพุธที ่29 เม.ย. 2563 

City Distance Duration 

Como - FoxTown Factory Stores 16 km. 30 minutes 
FoxTown Factory Stores - Milan 64 km. 1.20 hrs. 

 

 

วันพฤหัสบดทีี ่30 เม.ย. 2563 

City Distance Duration 
Rho - Malpensa airport 40 km. 30 minutes 
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ก าหนดวนัเดนิทาง : วนัที ่21 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ราคาทัวรผ์ูใ้หญ่ พักหอ้งคู ่1 ท่าน   ราคาท่านละ   118,000.- บาท 

ราคาทัวรเ์ด็ก (2 ถงึไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1ท่าน ราคาท่านละ 114,000.-บาท 

ราคาทัวรเ์ด็ก (5 ถงึไม่เกนิ 12 ปี) มเีตยีงเสรมิ  ราคาท่านละ  112,000.-บาท 

ราคาทัวรเ์ด็ก (2 ถงึ 5 ปี)  ไม่มเีตยีงเสรมิ   ราคาท่านละ 106,000.-บาท 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วันที ่7 มกราคม 2563 

- คา่รถโคช้มาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin /  

- คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

- คา่ทปิพนักงานขับรถท่องเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอัตรา 2 ยูโรตอ่ท่าน / วนั 

- คา่ธรรมเนียมวซีา่สวติเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ 

- คา่ประกันการเดนิทาง คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหต ุส าหรับผู ้

เอา ประกันภัยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่ 

รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิ

จากโรคประจ าตวั 

- คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่

เกนิ 7  กโิลกรัม  

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพักคา่อาหาร

และ  เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หาก

ท่านทานได ้ เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 
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การจองทวัร ์ 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาตดิตอ่ Follow Me Holiday โทร. 02-408-6777, 062-645-

4945 ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพือ่เป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน  

 

กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าลว่งหนา้ 35,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิ

มัดจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน  

และกรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

 

- ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

- ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัจองทัวร ์บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่

สรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไข

ระหวา่งทัวร ์ทีม่รีะบอุยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้ง

ท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอืน่หรอืโปรแกรมท่องเทีย่วได ้  

 

การยกเลกิการจองทวัร ์

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั ไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย     

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วนั หักคา่มดัจ า 15,000.-บาท   

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 35-40 วนั ไม่คนืมัดจ า (35,000.-บาท)   

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 24-34 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-23 วนั หักคา่ใชจ้่าย 75-100% ของราคาทัวร ์ 

- ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หกัคา่ใชจ้่าย 100% 

 

**นี่คอืกฎเกณฑท่ั์วๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษัิทเราจะคนืเงนิท่านใหม้ากทีส่ดุเพราะเราตอ้งการก าไรจากการท า

ธุรกจิ ไม่ใชจ่ากความเดอืดรอ้นของลกูคา้ 

 

**คา่ธรรมเนียมประกนัภัยและคา่ธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ** 

 

- คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที ่7 มกราคม 2563 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 
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เอกสารในการยืน่วซ่ีาของประเทศสวติเซอรแ์ลด ์ใชเ้วลายืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

**เอกสารทีต่อ้งเตรยีมส าหรบัยืน่วซีา่ ตอ้งอัพเดทไม่เกนิ 30 วันกอ่นวันนีดหมายยืน่วซีา่** 

 

1. พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนกอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุม่ 

   ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ (หรอื 3.5 cm x 4.5 cm.) เนน้ใบหนา้ -- จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไม่ใชรู่ปขาวด าและหา้ม 

   สแกน) มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนและเหมอืนกันทัง้ 2 รูป 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น + ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ + ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้มเีปลีย่น) + ส าเนา 

   ทะเบยีนสมรส , หย่า  (ถา้มกีารจด) 

4. ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิรูณ์  และกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุเกนิ 20 ปีบรบิรูณ์ แตย่ังคงสถานะเป็นนักเรยีน/ 

   นักศกึษา และมบีดิาหรอืมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้

 

5. การงาน 

- พนักงานบรษัิท หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สังกัดทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง 

   , อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจาก 

   นัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา (หนังสอืรับรองการท างานทีย่ืน่ในแตล่ะประเทศ ตอ้งออกไม่เกนิ 30 วัน  

   กอ่นการไปยืน่วซีา่ในแตล่ะประเทศ)   

- กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ , ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้ม่เกนิ 1  เดอืน  

   พรอ้มวัตถุประสงค ์หรอืใบเสยีภาษี  

-กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน / นักศกึษาจะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษาตัวจรงิเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ เอกสารออกไม ่

  เกนิ 30 วันกอ่นยืน่ววีา่ 

- เกษียณแลว้ หรอื แม่บา้นมทีะเบยีนสมรส ไม่มเีอกสารการท างานได ้

 

6. การเงนิ 

- การเงนิสว่นตวั ใชบ้ัญชอีอมทรัพย ์อัพเดทใหม้เีคลือ่นไหว 30 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ ยอดเงนิคงเหลอืตอ่ท่านไมน่อ้ยกว่า 

120,000 บาทขึน้ไป จากนัน้ ใหธ้นาคาร ออกเป็น Statement ภาษาไทย ยอ้นหลัง 6 เดอืน พรอ้มประทับตราธนาคาร ใน

กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย **

สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน** 

 

7. กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต 

โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 
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ขอ้ควรทราบ 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก 

  ปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม ่

  ทุกครัง้ 

 

- หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

  โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ 

  เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 

- กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน  

  เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 

***ทางสถานทูตไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็น 

  เหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได*้** 
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