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อินเทอรล์าเกน้ – พิชิตยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE 

ลเูซิรน์ - *** นัง่รถไฟสายโรแมนติค  GLACIER EXPRESS ***  

เซอรม์ทั – ข้ึนยอดเขามาทเทอรฮ์อรน์ 

มองเทอรซ ์– โลซานน ์– เจนีวา – เบิรน์ – ซรูคิ 

*** ชิมอาหารพ้ืนเมือง ”ฟองดวู”์ เมนข้ึูนช่ือของสวิส *** 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

 



 

 

สวิส 8 D. (EK)  -2- 

www.avenue.co
.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

ก ำหนดกำรเดินทำง 19-26 มีนำคม 2565 (84,900.-) 

10-17 เมษำยน / 30 เมษำยน-7 พฤษภำคม 2565

 (89,900.-) 
 

..... รำยละเอียดกำรเดินทำง ..... 
 

วนัแรกของกำรเดินทำง    กรงุเทพฯ – ซูริค 
 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ผู้โดยสำรขำออก ประตทูำงเข้ำ
ท่ี 9 เคำน์เตอรแ์ถว T  สำยกำรบินเอมิเรตส ์ แอรไ์ลน์  (EK .. 

EMIRATES AIRLINE) ....   เจ้ำหน้ำท่ีเอฟวีนิว ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและการเชค็อนิ 

 

❖ กรุณาสงัเกต..... ป้ายเอฟวีนิว ทวัร ์ณ จุดนดัพบ  

❖ บรษิทัฯ  จดัเตรยีมป้ำยช่ือของท่ำนพร้อมโบว ์เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ของคณะ 
❖ หวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวกใหท้่านดา้นการเชค็อนิ หลงัจากนัน้ จะน ามาแจกคนืให้

ท่าน พรอ้มไดจ้ดัเตรยีมเอกสารใบเขา้-ออกเขยีนไวใ้หเ้รยีบรอ้ย 

❖ กฎของสายการบนิ......สิง่ของทีเ่ป็นของมีคม และของเหลวปริมำณท่ีมำกกว่ำ 100 

มิลลิลิตร ห้ำมน ำติดตวัถือขึ้นเครือ่ง ยกเวน้สนิคา้ทีซ่ือ้ภายในรา้นปลอดภาษ ีDUTY 

FREE  เท่านัน้ 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนัน้จะไมม่กีารประกาศเรยีกขึน้เครื่อง*** 

ทุกท่ำนกรณุำตรงต่อเวลำ......ตำมเวลำท่ีก ำหนดไว้ในบตัรโดยสำรเครื่องบิน Boarding Pass 
❖  
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วนัท่ีสองของกำรเดินทำง    ซูริค – อินเทอร์
ลำเก้น 
 

01.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงดไูบ  ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรต  โดยเทีย่วบนิที ่ EK 385 

 (ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ  6 ชัว่โมง 45 นำที) 

04.45 น. เดนิทางถงึกรุงดไูบ  เพือ่เปลีย่นเทีย่วบนิ 

08.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองซูริค  ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเทีย่วบนิที ่ EK 087 

 (ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ  7 ชัว่โมง 10 นำที) 

13.20 น. เดนิทางถงึ นครซูริค เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าลมิมทั มี
ป่าไมเ้ขยีวชอุ่มแซมดว้ยบา้นพกัตากอากาศกระจายตามบรเิวณรมิฝัง่ 
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(เวลำยโุรป ... ฤดหูนำว (พ.ย.-มี.ค.)  ช้ำกว่ำประเทศ
ไทย  6 ชัว่โมง) 
(เวลำยโุรป ... ฤดรู้อน (เม.ย.-ต.ค.)  ช้ำกว่ำประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองอินเทอรล์าเก้น เมอืงทีม่ทีวิทศัน์งดงามในดา้นของทะเลสาบอกี
เมอืงหนึ่ง เนื่องจากเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยูต่รงกลาง ระหว่างทะเลสาบ 2 แห่งนัน่คอื ทะเลสาบธุน 
และทะเลสาบเปรยีนซ ์ เสมอืนประหนึ่ง เมอืงแห่งนี้ถูกโอบลอ้มอยูใ่นออ้มกอดของหุบเขา 
และสายน ้าสฟ้ีาครามสดใสของทะเลสาบ จากนัน้ มเีวลาใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 
ทีม่รีา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชื่อดงั หรอืเดนิเล่นไปตามถนนใจ
กลำงเมือง หามุมถ่ายรปูกบัขนุเขาจุงเฟราอนัสวยงาม ทีม่หีมิะปก
คลุมอยูต่ลอดทัง้ปี 

(ระยะทางประมาณ  69  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง 15 นาท)ี 

18.30 น รบัประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร       
*** ชิมอำหำรพ้ืนเมอืง ”ฟองดวู”์ เมนูขึ้นช่ือของสวิส *** 

จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม  CITY OBERLAND  หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง    อินเทอรล์ำเก้น  (ยอดเขำจงุเฟรำ) - ลู
เซิรน์ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองกรินเดอ
วาลด ์ จุดเริม่ตน้ของการท่องเทีย่วเขาจุงเฟรา เมือ่
ปี 2001  ยูเนสโก้ประกำศให้เขำจงุเฟรำ เป็น
พ้ืนท่ีมรดกโลกทำงธรรมชำติแห่งแรกของยโุรป 

(ระยะทางประมาณ  19  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการ
เดนิทางประมาณ  45 นาท)ี 

จากนัน้ น าท่าน นัง่รถไฟ ท่องเทีย่วธรรมชาตขิองภูเขาสงู ชม
ววิทวิทศัน์อนังดงามของสวสิ เมื่อปี 2001 UNESCO ประกำศ
ให้ยอดเขำจงุเฟรำเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทำงธรรมชำติแห่งแรกของ
ยโุรป แลว้เปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาทีเ่มอืงไคลน์ชเีดก็ ขึน้พชิติยอด
เขา   จุงเฟราทีม่คีวามสงูกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุต ซึง่
ไดร้บัการยกย่องว่ำเป็น Top of Europe จนถงึสถานีจุงเฟรา 
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จากนัน้ ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเล่นหมิะในลานกวา้ง Sphinx 

จุดชมววิทีส่งูทีสุ่ดในยุโรป มองเหน็ไดก้วา้งไกลทีสุ่ด ณ จุด  3,571 เมตร ชมถ ้าน ้าแขง็ที่
แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน ้าแขง็ Aletsch ที่
ยาวทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย 
จากนัน้ อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาจงุเฟรา อาท ิสนาม
สก,ี สโนบอรด์, สุนขัลากเลื่อน (ไมร่วมในค่าทวัร)์ หรอื เพิม่ประสบการณ์กบัจานหมิะ 
ส าหรบัท่านทีช่อบความมนัส ์ สนุกกนัแบบสุด ๆ บนลานหมิะ และไมค่วรพลาดกบัการสง่
โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีสุ่ดในยุโรป  

11.15 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารบนยอดเขา 
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองลูเซิรน์ เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาปทีโ่ด่ง
ดงัของสวสิ และยงัมคีวามส าคญัในดา้นการก่อก าเนิดสมาพนัธรฐัอกีดว้ย เมอืงนี้ตัง้อยูร่มิ
ทะเลสาบขนาดใหญ่ทีช่ื่อว่า เวยีวาลดส์แตรท์เตอร ์อนัหมายถงึทะเลสาบสีพ่นัธรฐั  

(ระยะทางประมาณ  69  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  

1 ชัว่โมง) 
จากนัน้ น าท่านถ่ายรปูกบั อนุสาวรียสิ์งหโ์ตแกะสลกั รมิหน้า
ผาสญัลกัษณ์แห่งความกลา้หาญ ซื่อสตัย ์ และเสยีสละ ทีถู่กสรา้งขึน้
เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ทหารสวสิ ทีเ่สยีชวีติจากการปกป้องพระราชวงั   ตุย
เลอลสีในฝรัง่เศส ถ่ายรปูชม สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดในลเูซริน์ ทีม่อีายุกว่า 800 ปี ทอดตวัขา้มแมน่ ้ารอยส ์ และทีม่ี
ชื่อเสยีงไปทัว่โลก เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลุมตลอด จากนัน้ ใหท้่าน
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชื่อดงั (ฮอย
เออร,์ กุชชี,่ โรแลก็ซ,์ โอเมกา้, ลองยนิ, สว๊อท ฯลฯ) อาท ิ รา้นบุ

คเคอเรอร,์ กอืเบอลนิ, เอม็บาสซี ่ รา้นขายของทีร่ะลกึ...มดีพบัทหารสวสิ, ชอ็คโกแลต็, 
และ ชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ดทีีม่ชีื่อเสยีง 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม  IBIS  หรอืเทียบเท่ำ 
 

*** หมำยเหต ุ*** คืนน้ีกรณุำเตรียมกระเป๋ำสมัภำระ 1 ชดุ...เพื่อใช้พกัท่ีเมือง
เซอรม์ทัวนัรุง่ขึน้ .... เน่ืองจำกกระเป๋ำใหญ่จะอยู่บนรถบสั 

 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง        ลูเซิรน์ – นัง่รถไฟกลำเซียร ์– เซอรม์ทั 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองอนัเดอรม์ทั เมอืงเลก็ ๆ ซึง่
ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะไดช้ม
ทวิทศัน์อนัตระการตาของชนบทสวติเซอรแ์ลนด ์ ทีไ่ดช้ื่อ
ว่าเป็นดนิแดนแห่งภูเขา และทะเลสาบอยา่งแทจ้รงิ 

(ระยะทางประมาณ  125  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  2 ชัว่โมง 25 นาท)ี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
........... น. น าท่าน นัง่รถไฟกลาเซียรเ์อก็ซ์เพรส  ทีค่นทัว่โลกใฝ่ฝันจะไดส้มัผสั และพดูไดเ้ตม็ปากว่า 

ไดช้มทวิทศัน์ทีส่วยทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด์ ชมทวิทศัน์สองขา้งทีจ่ะเปลีย่นไปทุกนาท ี จาก
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ธารน ้าแขง็ทีป่กคลุมอยูช่ ัว่นาตาปี บนความสงูกวา่ 2,000 เมตรของยอดเขา สูท่อ้งทุ่งเขยีว
ขจแีซมดว้ยดอกไมน้านาชนิด    (ใชเ้วลาในการนัง่รถไฟกลาเซยีรเ์อก็ซเ์พรส 3 ชัว่โมง) 

........... น. เดนิทางถงึ เมืองเซอรม์ทั ทีย่งัรกัษาความเป็นอยูข่องชาวสวสิ ทีร่กัอสิระ และความสงบไว้
ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ นอกจากนี้ยงัเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศ เพราะเป็นเขตปลอดรถที่
ใชเ้ครื่องยนต ์มเีพยีงรถมา้และรถไฟฟ้าเท่านัน้ทีไ่ดร้บัการอนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นเมอืงนี้ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม  BUTTERFLY OR TAESCH  หรือเทียบเท่ำ 
 

*** หมำยเหตุ *** เน่ืองจำกโรงแรมท่ีเซอรม์ทัมีจ ำนวน
จ ำกดั หำกทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถจองได้      

บริษทัฯ จะจดักำรจองโรงแรมท่ีเมืองอ่ืนให้ 

โดยจะจดัโรงแรมในระดบัมำตรฐำนเดียวกนั 

และช่วงเดือนพฤศจิกำยน–เดือนมีนำคม 

ทำงบริษทัฯ จะจดัโรงแรมให้พกัท่ีเมืองแทซ 

หรือเมืองอ่ืน ๆ แทน .... เน่ืองจำกเป็นช่วง
เทศกำลเล่นสกี ห้องพกัไม่สำมำรถจองได้ 

 

วนัท่ีห้ำของกำรเดินทำง    เซอรม์ทั – มำทเทอรฮ์อรน์ – มองเทรอซ ์– 

เจนีวำ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่าน นัง่กระเช้าลอยฟ้า ลดัเลาะไปตามแนวเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะขาวบรสิุทธิ ์ ขึน้สู ่
สถานี มาทเทอรฮ์อรน์ ทีม่คีวามสงู 3,600 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็นแหล่งเล่นสกทีีม่ี
ชื่อเสยีงทีสุ่ดของทางภาคกลางของสวติฯ ท่านจะไดช้มทศันียภาพทีง่ดงามของขนุเขา ทีป่ก
คลุมดว้ยหมิะสลบัซบัซอ้นกว่า 200 ยอด ซึง่รวมทัง้ยอดมาทเทอรฮ์อรน์ทีง่ดงามเป็น
แรงจงูใจให ้ บรษิทั พาราเมา้ทพ์คิเจอร ์ จ ากดั ผูส้รา้งภาพยนตรร์ะดบัโลก น าไปใชเ้ป็น
สญัลกัษณ์ และเป็นสถานทีจ่ าลองเกมสย์อดฮติในสวนสนุกดสินียแ์ลนดท์ี่ประเทศอเมรกิา 

(*** หมำยเหตุ ***  กรณีทีก่ระเชา้ไมส่ามารถขึน้ได ้จะเปลีย่นเป็น กอรน์เนอรแ์กรท-มำทเทอร์
ฮอรน์ แทน) 
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองมองเทรอซ์ เมอืงตากอากาศที่

ตัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนีวา ไดช้ื่อว่ารเิวยีร่าของสวสิ ชม
ความสวยงามของทวิทศัน์บา้นเรอืนรมิทะเลสาบ เป็น
เมอืงทีม่ปีระชากรเพยีง 20,000 คน อยูอ่ยา่งกระจดั
กระจาย ไปตามรมิชายฝัง่ทะเลสาบเป็นระยะทาง 4 
ไมลจ์นท าใหเ้ป็นรสีอรท์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนทะเลสาบเจนวีา
แห่งนี้ จากนัน้ น าท่านแวะถ่ายรปูบรเิวณ ปราสาทชิ
ยอง ซึง่ตัง้อยูร่มิฝัง่ทะเลสาบเจนีวา ปราสาทหลงันี้สรา้งมาตัง้แต่ครสิตศกัราชที ่ 11 มี
เรื่องราวประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจมากมาย 

(ระยะทางประมาณ  139  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  2 ชัว่โมง 10 นาท)ี 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองเจนีวา เมอืงทีว่่ากนัว่าเป็นพนัธรฐัสวสิทีแ่ทบจะไมม่อีะไรเป็นสวสิ
เลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นทีต่ ัง้ของธนาคารจ านวนมาก  

(ระยะทางประมาณ  94  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม  RAMADA ENCORE  หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง    เจนีวำ – โลซำนน์ – เบิรน์ – ซูริค 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านชม น ้ าพเุจดโด กลางทะเลสาบ ทีท่ีส่ามารถสง่น ้าขึน้ทอ้งฟ้าไดส้งูถงึ 140 เมตร 
และเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึ่งของเจนีวา (** น ้าพุอาจจะไมเ่ปิด ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศใน

แต่ละวนั **) จากนัน้ น าท่านชม นาฬิกาดอกไม้ทีส่วนองักฤษ 

(JARDIN ANGLAIS) รมิทะเลสาบเจนีวาบง่บอกถงึความส าคญั
ของอุตสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ตี่อเจนีวา แลว้ชมยา่นการคา้ ซึง่
เป็นสว่นเมอืงเก่า ชมอนุสาวรยีก์ารปฏวิตัทิางศาสนา ชมอนุสาวรยีท์ี่
ฝังศพของเศรษฐชีาวเยอรมนั ซึง่ตัง้อยูใ่นทีท่ีเ่หน็ยอดเขามองบลงัได้
อยา่งชดัเจน ผา่นชมทีต่ ัง้ขององคก์ารสหประชาชาต ิ ผา่นชม

สถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่า เช่น โบสถเ์ซนตปิ์แอร ์ST PIERRE ซึง่เป็นโบสถท์ีเ่ก่าทีสุ่ด
ของเมอืง ศาลากลางเมอืงทีม่คีวามเก่าแก่กว่า 500 ปี  



 

 

สวิส 8 D. (EK)  -9- 

www.avenue.co
.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองโลซานน์ ซึง่ตัง้อยูบ่นฝัง่เหนือของทะเลสาบ
เจนีวา มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่ 4 ตัง้อยูบ่นเนินเขารมิฝัง่ทะเลสาบ

เลอมงัค ์ จงึมคีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิ ทวิทศัน์ทีส่วยงาม และอากาศที่
ปราศจากมลพษิ และเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัส าหรบัชาวไทยเน่ืองจำกเป็นเมือง
ท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของรำชวงศม์หิดล จากนัน้ น าท่านเดนิชม สวนสาธารณะที่
มรีปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของยุวกษตัรยิท์ัง้
สองพระองคเ์มือ่ทรงพระเยาว ์ และถ่ายรปูกบั ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le 

Pavillon Thailandais) ตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะเดอนองตู จดัสรา้งโดย
รฐับาลไทย สรา้งขึน้จากไมส้กั และมยีอดศาลาสงู 9 เมตร เนื่องในวโรกาสที่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รชักาลที ่ 9 ทรงครองศริริาชสมบตัคิรบ 

60 ปี และเพือ่กระชบัความสมัพนัธท์างการทตูระหว่างไทยและสวติเซอรแ์ลนดร์อบ 75 ปี 
โดยมสีมเดจ็พระเทพพระรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมารเีสดจ็ไปประกอบพธิเีปิดศาลาและ
สง่มอบอยา่งเป็นทางการ เมือ่วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2552  

(ระยะทางประมาณ  64  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง) 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเบิรน์ นครหลวงอนังามสงา่ของ
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ สรา้งมาตัง้แต่ ค.ศ. 1191 โดยดยคุแห่ง
เบริด์โทลตท์ี ่ 5 แห่งซารงิเกน กรงุเบิรน์ มมีรดกโลกอนัล ้าค่าที่
ถ่ายทอดและอนุรกัษ์มาสูปั่จจุบนั สรา้งขึน้ในยุคกลางของยโุรป มี
หลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมาย องคก์ำรยเูนสโก้ประกำศให้
ส่วนหน่ึงของเบิรน์เป็นเมืองมรดกโลก จากนัน้ น าท่านเดนิเล่นชม 

หอนาฬิกา ทีม่หีน้าปัดขนาดใหญ่ เป็นประตูโบราณตัง้คร่อมอยูค่รึง่
ถนน ผา่นชมโบสถ ์และยา่นเมอืงเก่าทีม่รีา้นคา้เรยีงรายมากมาย ผา่น
ชมน ้าพุทีต่ ัง้อยูก่ลางถนนเป็นระยะ ๆ อยา่งสวยงาม มเีวลาใหท้่านได้
เพลดิเพลนิไปกบัการเดนิส ารวจสนิคา้ของสวสิ ในถนนทีเ่ป็นวอลคก์ิง้

สตรที ทีส่วยงามอกีเสน้หนึ่งของยุโรป  

(ระยะทางประมาณ  104  กโิลเมตร 
ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง 45 นาท)ี 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่ นครซูริค ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ เมอืงทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของประเทศ เป็นเมอืงทีส่ าคญัทางดา้นการคา้ ศนูยก์ลาง
การเงนิ เศรษฐกจิและการธนาคารของยุโรป ซึง่มอบชวีติชวีาใหแ้ก่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ระยะทางประมาณ  125  กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  2 ชัว่โมง) 
18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม  HOLIDAY INN MESSE  หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีเจด็ของกำรเดินทำง    ซูริค – กรงุเทพฯ  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านชม วิวทะเลสาบซูริค ซูรคิเป็นเมอืงทีม่ที าเลทีต่ ัง้อนังดงาม ตัง้อยูร่มิทะเลสาบซูรคิ 

ครอบคลุมตัง้แต่เมอืงซูรคิเรื่อยไป จนถงึแคนตอนซงัตก์ลัเลน โดยมี
แมน่ ้าลมิมตั ิ (Limmat) ไหลผา่น และยงัเคยเป็นทีต่ ัง้ถิน่ฐานของ
มนุษยม์านานกว่า 7000 ปีทเีดยีว จากนัน้ น าท่านผา่นชม โบสถ์
เซนต์ปีเตอร ์ นี้สนันิษฐานว่าตวัโบสถห์ลงัเก่าสรา้งมาตัง้แต่ราว
ศตวรรษที ่8 ต่อมามกีารบรูณะปรบัปรุงสองครัง้คอื ในศตวรรษที ่13 

ปี 1705 ตลอดยุคกลาง ดา้นหลงัหน้าต่างบนหลงัคายอดแหลมของ
โบสถ ์ คอืทีพ่กัของยามรกัษาการณ์ประจ าเมอืง ซึง่จะคอยระแวดระวงั
ภยัต่าง ๆ โดยเฉพาะไฟไหม ้ โดยจะคอยมองมาจากหน้าต่างทุก ๆ 

15 นาท ี เพือ่เตอืนก่อนเกดิเหตุรา้ย ซึง่หากเกดิเหตุนอกจากจะสง่
เสยีงเตอืนแลว้ยงัจะมกีารแขวนธงเป็นสญัญาณดว้ย ตวัโบสถน์ัน้ตัง้ลกึ

เขา้ไปในจตัุรสั St.Peterhofstatt สรา้งตามสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ทีห่อคอยมี
หน้าปัดนาฬกิาทีว่่ากนัว่าเป็นหน้ำปัดนำฬิกำของโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลกดว้ย  

 
*** อาหารกลางวนั .... อสิระตามอธัยาศยั ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์*** 

 
17.30 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิกรุงซูรคิ 

22.15 น. ออกเดนิทางสู่เมืองดไูบ  ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์  โดยเทีย่วบนิที ่ EK 086 

 (ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ  6 ชัว่โมง 35 นำที) 

 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง    กรงุเทพฯ 
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06.25 น. เดนิทางถงึเมอืงดไูบ  เพื่อเปลีย่นเทีย่วบนิ 

09.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ  โดยเทีย่วบนิที ่ EK 372 

 (ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ  6 ชัว่โมง) 
18.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ  ชัน้ 2  ผูโ้ดยสารขาเขา้ โดยสวสัดภิาพ
................ 

 
 

 ********************************************  
 

 
 
*** หมำยเหตุ :- *** 

- รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์.... ตอ้งขออภยัหากรายการตรงวนัดงักล่าว 
- ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

- รปูภาพประกอบสถานทีท่่องเทีย่วนี้ ใชเ้พือ่การโฆษณาเท่านัน้ 

- รายการทวัร,์ อาหาร, โรงแรมทีพ่กั, เวลาในการเดนิทาง อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ โดยมติอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวสิยัต่าง 
ๆ อาทเิช่น ภยัธรรมชาต,ิ การหยุดงาน, ประทว้ง, การล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุต่าง ๆ 
บนทอ้งถนน 

- บรษิทัฯ ไมข่อรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการล่าชา้หรอืยกเลกิของ สายการบนิ 

ตลอดจนจากเหตุการณ์สดุวสิยั ภยัพบิตัธิรรมชาตติ่าง ๆ การประทว้ง, หยุดงาน เป็นตน้ 
รวมทัง้ทรพัยส์นิสว่นตวัทัง้หมดของลกูคา้ในระหว่างการเดนิทาง 

 
สนใจจองทวัร ์ติดต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

 
 

- สกลุเงิน สวิตเซอรแ์ลนด ์ ใช้เงินสกลุ ยโูร (EURO)  

-  ไฟฟ้ำ 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อณุหภมิูโดยเฉล่ียในแต่ละเดือน ณ เมืองต่ำงๆ ใน
ทวีปยโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
-  
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ถ้ำท่ำนเจอส่ิงเหล่ำน้ี ...... ถึงแม้ว่ำพำสปอรต์ของท่ำนยงัไม่
หมดอำยกุต็ำม  

บริษทัฯ ขอแนะน ำว่ำควรต้องไปท ำพำสปอรต์ใหม่ก่อนมำท ำกำรจองทวัร ์
 

- พาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหน้าปัจจุบนัทีจ่ะเดนิทาง ท่านอาจโดนปฏเิสธการออก หรอืเขา้เมอืงต่าง 
ๆ ... บางท่านถามต่อว่า “ไมต่รงยงัไงบา้ง” อาทเิช่น  

ไปท าศลัยกรรมมา จนใบหน้าไมเ่หมอืนอดตีทีเ่คยไปท าพาสปอรต์มาก่อน 
หรอื หน้าพาสปอรต์อว้นทว้น ปัจจุบนัผอมผดิหผูดิตา  
หรอื หน้าพาสปอรต์เป็นชาย ปัจจุบนัเป็นหญงิเตม็ตวั ท าจมกู ท าตา ท าปากใหม ่
หรอื หน้าพาสปอรต์เป็นหญงิ ปัจจุบนัเป็นชายเตม็ตวั มหีนวด มกีลา้ม 

ผา่ตดัขากรรไกร (ท าฟัน / ดดัฟัน) กท็ าใหใ้บหน้า รปูหน้าเปลีย่นจากเดมิไดเ้หมอืนกนั 

 
- พาสปอรต์ถอืเป็นเอกสารทางราชการทีส่ าคญั เพราะฉะนัน้ ถา้เกดิมกีารช ารุดเสยีหาย ผดิไป

จากเดมิทีท่างราชการออกมาให ้จะถอืว่าพาสปอรต์เล่มนัน้ ๆ ไมส่ามารถใชก้ารไดอ้กีต่อไป อาทิ
เช่น หน้ากระดาษมกีารฉีกขาด หรอืถงึไมข่าดกใ็ชต้่อไมไ่ด ้ หรอืช่วงรอยต่อของการเยบ็เล่มมี
การหลุด,             หรอืมกีารเปียกน ้าเปียกฝนมา ถงึแหง้แลว้กระดาษกจ็ะกรอบเหีย่วไม่
เหมอืนเดมิ 

 
- พาสปอรต์เหลอือายุการใชง้านไมถ่งึ 6 เดอืน .... ขาดไปแค่ 1 วนักไ็มส่ามารถใชเ้ดนิทางได้

แลว้ค่ะ ไมม่กีารต่อรองใด ๆ ทัง้สิน้  (อายุการใชง้านเหลอืไมถ่งึ 6 เดอืนกเ็หมอืนพาสปอรต์
หมดอายุแลว้) 

 
************************************************ 

 
ว่ำด้วยเรื่อง “คดีควำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 
- กองตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใิหบุ้คคลทีม่ ี “คดคีวาม / ค าสัง่ศาล” เดนิทางออกนอก

ประเทศ .... เช่น บางท่านมไีปค ้าประกนัและโดนฟ้องรอ้งมา กท็ าใหไ้มส่ามารถเดนิทางออก
นอกประเทศได ้โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อนเดนิทาง 
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- สายการบนิ อาจปฏเิสธไมใ่หท้่านขึน้เครื่องได ้ในกรณีหญงิตัง้ครรภ ์.... 

ว่าดว้ยเรื่องของอายุครรภ์ ในวนัเดนิทางท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ แจง้รายละเอยีดของอายุ
ครรภใ์หช้ดัเจน 

 
 
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเหล่ำน้ี ทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรบัผิดชอบใด ๆ ได้ทัง้ส้ิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือกำรควบคมุ 

ถอืเป็นควำมรบัผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซ้ือทวัร ์โปรดท ำควำมเข้ำใจให้ท่องแท้ก่อน 
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หลกัฐำนกำรท ำวีซ่ำสวิตเซอรแ์ลนด ์
 

1. หนังสือเดินทำง(Passport)ทีเ่หลอือำยเุกินกว่ำ 6 เดือน  และเหลือ
หน้ำว่ำงอย่ำงน้อย…3…หน้ำ 

2. รปูถ่ำยสี-ปัจจบุนัขนาด 35 ม.ม. × 45 ม.ม. จ านวน....2…รปู  

(....รปูสี ฉำกหลงัสีขำว ...เท่ำนัน้...)  ไ   รูปูใหมไ่มเ่กนิ 6 เดอืน 

- ใบหน้าตอ้งชดัเจน มองเหน็หน้าผาก และใบหทูัง้สองขา้ง  
(**หากมผีมปรกหน้า ตอ้งใสเ่จลหวขีึน้ หรอืตดิกิบ๊**)  

- หา้มสวมแว่นตา และคอนแทคเลนสส์ตี่าง ๆ 

- หา้มใสเ่ครื่องประดบั, สรอ้ยคอ, ตา่งห ูทุกชนิด 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน / ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร /   

ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำใบหย่ำ /  

ส ำเนำสติูบตัร (ในกรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 18 ปีขึ้นไป) อย่ำงละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เป็นภำษำองักฤษ และตอ้งเป็นฉบบัจรงิเท่านัน้) 

(กรณุำระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ช่ือสถำนทูต) 

- ประกอบธรุกิจส่วนตวั ถ่ายส าเนาหนงัสอืจดทะเบยีนการคา้ (คดัมาไม่เกิน 3 เดือน) หรอืหนงัสอืจด
ทะเบยีนพาณิชย ์(ตอ้งลงตราประทบัของบรษิทัดว้ย) อยา่งละ…1….ชุด 

- พนักงำนบริษทั / ข้ำรำชกำร  ใหห้น่วยงานออกหนงัสอืรบัรองสถานะการท างาน  

(ระบุวนัเข้ำท ำงำน / ต ำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลำท่ีจะเดินทำง ออกมำไม่เกิน 1 เดือน) 

- เกษียณอำย…ุ1… ชุด ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการ 
- นักเรียน / นักศึกษำ หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ออกมำไม่เกิน 1 เดือน) 

- ท ำอำชีพอิสระ, แม่ค้ำ ... พมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเองแจง้ถงึสถานะปัจจบุนัทีท่ า รายได ้

5. หลกัฐำนด้ำนกำรเงิน ***จ าเป็นต้องใช้ STATEMENT เท่ำนัน้***  (โดยไม่มขี้อยกเว้นใดๆ 

ทัง้ส้ิน) 

- ขอเอกสาร STATEMENT พรอ้มตราประทบัทีอ่อกโดยธนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน ประเภทเงนิฝาก
ออมทรพัย ์ หรอืฝากประจ า (ไมร่บับญัชกีระแสรายวนั) ทีม่ยีอดเงนิคงเหลอืในบญัชไีมค่วรต ่ากว่า 6 

หลกั …1…ชุด (ควรเลือกบญัชีทีม่ีการเข้าออกเงินอย่างสม า่เสมอ ไม่ต้องเติมเงินในบญัชีให้ถึง 
6 หลกั เพือ่ให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีค่รอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)  

(*** ทางสถานทตูฯ ไมร่บัเอกสารการเงนิทีถ่่ายส าเนามาจากสมดุบญัชเีงนิฝาก ***) 
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6. กรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำ/มำรดำ หรือ
เดินทำงไปกบับิดำ/มำรดำ ท่ำนใดท่ำนหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่
บดิา/มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้
ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชื่อและตราประทบัจากทาง
ราชการอยา่งถูกตอ้ง อย่างละ…1 ชุด…. 

7. ใบรบัรองกำรฉีดวคัซีน (สามารถดาวน์โหลดไดท้ีแ่อพหมอพรอ้ม) เพือ่เป็นการยนืยนัว่าไดร้บัวคัซนีแลว้ 
 

 **หมำยเหต*ุ*   - ค่ำบริกำรแปลเอกสำรทุกอย่ำงไม่รวมอยู่ในรำคำทวัร ์
  - ส ำเนำเอกสำรทุกฉบบั (...ลูกค้ำจะเซน็ตห์รือไม่เซน็ตก์ไ็ด้
...) 
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แผนท่ีศนูยย์ื่นวีซ่ำ VFS GLOBAL สวิตเซอรแ์ลนด ์

ทีอ่ยู ่ อำคำรจำมจรุี สแควร ์เดอะพลำซ่ำ “ชัน้ 4” ห้อง 404-405  เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 

สถานรีถไฟใตด้นิ (MRT) ที่
ใกลท้ีสุ่ดคอื “สถำนีสำมยำ่น” 

ทำงออกประตท่ีู 2 

 
 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลาการพจิารณาวซี่ากรุ๊ป 30 วนั 

ทำงสถำนทูตสวิตฯ ไม่อนุญำติ
ให้ดึงพำสปอรต์ในระหว่ำงกำร
ยื่นค ำร้อง 

- การสแกนลายนิ้วมอืทางศนูยย์ืน่วี
ซ่า VFS จะก ำหนดวนัสแกน
ลำยน้ิวมือให้ ซ่ึงไม่สำมำรถ

เปล่ียนแปลงได้ ตอ้งมาตามวนันดัหมายของทาง VFS เท่านัน้ ซึง่จะก าหนดการล่วงหน้า อยา่ง
น้อย 3 อาทติยก์่อนการเดนิทาง (ทางฝ่ายขายจะแจง้วนัเวลาใหท้่านอกีครัง้) 

- เอกสารฉบบัจรงิ ทีต่อ้งน าตดิตวัไปในวนัสแกนลายนิ้วมอื  

บตัรประชำชน+สมุดเงินฝำกธนำคำร  
 

 

 
หมำยเหตุ 1. การพจิารณาการออกวซี่าใหห้รอืไมใ่ห ้ เป็นดลุยพนิิจของสถานทตูเท่านัน้ บริษทัฯ เป็น

แค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำ แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะ
อยู่ในดลุพินิจของทำงสถำนทูตฯ เท่ำนัน้ ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ี
เอกสารพรอ้ม และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้ การ
ปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอ
วซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ   
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2. เงนิค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่า ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ 
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูกไ็มค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ด้
ช าระไปแลว้ และหากท่านตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ท่านกต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมเ่องทุก
ครัง้  
3. หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิ
ท่านไปสมัภาษณ์ตามวนันดัหมายทีส่ถานทตูระบ ุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ 

จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 

ถ้าท่านจองทัวร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เติม 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ที่เบอร์ 02-231-3399  

เพ่ือมาจองควิย่ืนวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 

 

ข้อมูลค าร้องเพิ่มเติมของวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์  (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ             
วัน/เดือน/ปีเกดิ     สถานที่เกดิ       
หมายเลขหนังสือเดินทาง                
วันที่ออกหนังสือเดินทาง           วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)  
     หม้าย  หย่า 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มือถือ         
อาชีพ    พนักงาน    เจ้าของกจิการ   ประกอบอาชีพอสิระ 

 เกษียนอายุ   นักเรียน   ว่างงาน      อ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท / โรงเรียน................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่ท่ีท างาน / โรงเรียน.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
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โทรศัพท์ (ส านักงาน)      โทรสาร  
    
อเีมล์ (ส านักงาน)      อเีมล์ (ส่วนตัว)      
ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่          

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อตัรำค่ำบริกำร .... แกรนดส์วิตเซอรแ์ลนด ์ 8  วนั  

(EK) 
  มีนำคม เมษำ-พฤษภำ 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ท่านละ84,900.- 89,900.- บำท 

 เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ76,900.-81,900.-บาท 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งพกัเดีย่ว เพิม่   13,500.- 13,500.- บำท 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถา้มาดว้ยกนัทัง้หมด 3 ท่าน จะตอ้งพกัหอ้งรวมกนั 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง 
หากตอ้งการนอนแยกหอ้งเป็น 2 ท่าน 1 หอ้ง และ 1 ท่าน 1 หอ้ง .... ท่านจะตอ้งเสยีค่าหอ้งพกัเดีย่วเพิม่ 

 

 อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิส าหรบักรุ๊ปราคาพเิศษ ชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษสีนามบนิทุก
แห่ง) 
- ตัว๋กรุป๊รำคำพิเศษน้ี ... ไม่สำมำรถน ำมำแก้ไข, เปล่ียนช่ือ หรอืเรียกเงินคืนได้ ไม่ว่ำกรณี
ใด ๆ ทัง้ส้ิน 

2. ค่าธรรมเนียมยืน่วซี่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเกน้วซี่า) แบบท าการปรกตใิชเ้วลายืน่ 3-4 สปัดาห ์

 (ทางสถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมใหท้่าน....ไมว่า่ท่านจะผา่นการพจิารณาหรอืไม่กต็าม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร ์
4. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (ไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ) กฎหมาย

ในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั 

5. ค่าโรงแรมทีพ่กั (ระดบั 3-4 ดาว) พรอ้มอาหารเชา้ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์
หมำยเหตุ  โรงแรมสว่นใหญ่ในยุโรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมิ
ต ่า และหากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรอืการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 

3-4 เท่าตวั อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั 

6.  ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั  

 (สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)  

7. ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัร ์ คอยดแูลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวนัเดนิทางทีร่ะบุใน
รายการ (ไมร่วมค่าทปิหวัหน้าทวัร)์ 
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8. ค่าประกนัชวีติระหว่างการเดนิทางกรณีเกดิอุบตัเิหตุ คุม้ครองในวงเงนิไม่
เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล : กรณีเกดิอุบตัเิหตุ
ในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 200,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ค่ำประกนัอบุติัเหตุ และค่ำรกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีท่ีได้รบัอบุติัเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 
ไม่คุ้มครองถึงกำรสญูเสียทรพัยสิ์นส่วนตวั และไม่คุ้มครองโรคประจ ำตวัของผู้เดินทำง 

 

*** ลูกค้ำท่ำนใดมคีวำมประสงคจ์ะซ้ือประกนักำรเดินทำงเพ่ิมควำมคุ้มครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน / กระเป๋ำเดินทำง 
 (*** แผนประกนัภยันี้ส าหรบัผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี และมอีายุไมเ่กนิ 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดนิทาง 7-8 วนั  เบีย้ประกนัภยัเริม่ตน้  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดนิทาง 9-10 วนั  เบีย้ประกนัภยัเริม่ตน้  970 บาท 

ซือ้ประกนัเพิม่  :  กรุณาตดิต่อ .... คุณแหมม่    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวไม่รวม 

1. ค่าตรวจโควดิ RT-PCR TEST ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากตดิโควดิระหว่างการเดนิทาง ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ระหว่างกกัตวัของประเทศนัน้ๆ 

เอง) 
2. ค่าโรงแรม – ในกรณีทีร่ฐับาลมกีารประกาศใหก้ลบัมาตอ้งกกัตวั 
3. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิและใบก ากบั

ภาษ)ี 

4. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์), ค่าท าใบอนุญาตกิลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่าง
ดา้ว  (เป็นหน้าทีข่องผูเ้ดนิทางทีต่อ้งจดัท าเอง) 

5. ค่าระวางสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิ 20 กโิลกรมั / ท่าน 

6. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และ
ค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

7. ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้อนัเกดิจากการล่าชา้ของสายการบนิ และการล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง 
8. ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านตอ้งดแูลกระเป๋า และทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

9. ค่ำทิปพนักงำนขบัรถยโุรป (คนละ 3 สวิสฟรงัก ์x 6 วนั)  = ท่ำนละ  18 สวิสฟ
รงัก ์

10. ค่ำทิปหวัหน้ำทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 8 วนั)

 = ท่ำนละ  800 บำท  

 
 ขัน้ตอนกำรจอง และช ำระค่ำทวัร ์

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยสง่ส าเนาพาสปอรต์หน้าแรก พร้อมช ำระเงินค่ำมดัจ ำท่ำนละ 
40,000.- บำท   ภำยใน 3 วนันับจำกวนัจอง …. มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ขอรบัลกูคา้รายอื่นต่อไป  

2. ส าหรบัค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด..........ทางบรษิทัฯ จะขอเรยีกเกบ็ก่อนการเดนิทาง 30 วนั 
แมก้รณีทีย่งัไม่ทราบผลวซี่า ทางบรษิทัฯ กข็ออนุญาตเกบ็ค่าทวัรท์ีเ่หลอืทัง้หมดก่อนตามเงือ่นไขการช าระ

เงนิน้ี 
(หากไม่ช าระภายในเวลาทีก่ าหนด ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ยนิยอมใหบ้รษิทัฯ ท าการยกเลกิ และยนิยอมใหย้ดึเงนิมดัจ าได้

ทนัท)ี 
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- ช าระเงนิผา่นบญัชธีนาคารเท่านัน้  
บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 

 
- บริษทัฯ ไม่มีนโยบำยให้ท่ำนช ำระเงินผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร ช่ือส่วนบุคคล ทัง้น้ี
เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงินของท่ำนเป็นส ำคญั 

 
- หำกต้องกำรใบเสรจ็ในนำมนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายก่อนล่วงหน้า มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่อกใบเสรจ็ยอ้นหลงั 
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 เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง (ในทุก ๆ กรณี) ดงัน้ี.- 

a. ยกเลกิก่อนเดนิทาง 65 วนัขึน้ไป  คนืค่ามดัจ าทัง้หมด 

b. ยกเลกิก่อนเดนิทาง 64-45 วนั  เกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 และ +ค่าด าเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลกิก่อนเดนิทาง 44-31 วนั  เกบ็ค่าใชจ้่าย 65% ของค่าทวัรท์ัง้หมด 

d. ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30-15 วนั  เกบ็ค่าใชจ้่าย 80% ของค่าทวัรท์ัง้หมด 

e. ยกเลกิก่อนเดนิทาง 14-11 วนั  เกบ็ค่าใชจ้่าย 90% ของค่าทวัรท์ัง้หมด 

f. ยกเลกิก่อนเดนิทาง 10-0 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
 หมำยเหตุ : -  

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืเปล่ียนแปลงรำคำทวัรใ์นกรณผีูร้่วมเดนิทางน้อยกว่ำ 
15 ท่ำน 

2. เดก็ท่ีมีอำยรุะหวำ่งแรกเกิดถึงสองขวบ / ผู้สงูอำย ุ หรือท่ำนท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้วีลแชร ์
หรือไม้เท้ำ ต้องอยู่ในควำมรบัผิดชอบของตวัท่ำนเอง ทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถบริกำรเฉพำะ
ส่วนบุคคลได้ 

3. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ อนัเกดิจากการปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืง การโดนกกัตวั หรอืถูก
สง่ตวักลบั โดยการพจิารณาของเจา้หน้าทีด่ว้ยเหตุผลใด ๆ กต็าม ซึง่ถอืเป็นเหตุทีอ่ยูน่อกเหนือ
อ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  

4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นสุดวสิยั  โดย
จะพยายามใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัท่าน  

5. หากในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว ท่านปฎเิสธไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่่าจะบางสว่น หรอืทัง้หมด 
ใหถ้อืว่าท่านไดส้ละสทิธิ ์และไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอเงนิคนืค่าบรกิารได ้

6. กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจากการล่าชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ ท าใหไ้มส่ามารถกนิ-เทีย่ว
และพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัรท์ีร่ะบุ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมค่นื
ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้สิน้ เพราะถอืเป็นเหตุสุดวสิยัทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษิทั
ฯ ไมไ่ดร้บัค่าชดเชยใด ๆ ทัง้สิน้จากทางสายการบนิ 

7. บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ เช่น การยกเลกิ
เทีย่วบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนดัหยุดงาน, 

ปัญหำกำรจรำจรติดขดั และทรพัยส์นิสว่นตวัสญูหาย หรอืหลงลมืตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ซึ่ง
เหตุการณ์ดงักล่าวอยูน่อกเหนืออ านาจการควบคมุของบรษิทัฯ 
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8. บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
 

*** หมำยเหตุ ***  ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตัว๋เครื่องบินเอง (กำรแลกไมล ์หรือไป-กลบัไม่
พร้อมกรุป๊)     กรณุำแจ้งพนักงำนขำยก่อนล่วงหน้ำ 35 วนั หรือกรณีท่ีลูกค้ำ
ต้องท ำกำรออก        ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

รำคำดงักล่ำวข้ำงต้น .... สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปล่ียน, ค่ำน ้ำมนั และค่ำภำษีต่ำง ๆ ของสำยกำรบิน  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์............ แกรนด์สวติเซอร์แลนด์  8  วนั (EK) ...........วนัเดินทาง.............................................................. 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 


