บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่ วเลขที่ 11/01967

ทะเลสาบและข ุนเขาอันสวยงาม

อินเทอร์ลาเก้น – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
ล ูเซิรน์ - *** นัง่ รถไฟสายโรแมนติค GLACIER EXPRESS ***
เซอร์มทั – ขึ้นยอดเขามาทเทอร์ฮอร์น
มองเทอรซ์ – โลซานน์ – เจนีวา – เบิรน์ – ซูริค
*** ชิมอาหารพื้นเมือง ”ฟองด ูว์” เมนูข้ ึนชื่อของสวิส ***
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กำหนดกำรเดินทำง
19-26 มีนำคม 2565
10-17 เมษำยน / 30 เมษำยน-7 พฤษภำคม 2565
(89,900.-)

(84,900.-)

..... รำยละเอียดกำรเดินทำง .....
วันแรกของกำรเดิ นทำง

กรุงเทพฯ – ซูริค

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผู้โดยสำรขำออก ประตูทำงเข้ำ

ที่ 9 เคำน์ เตอร์แถว T สำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK ..
EMIRATES AIRLINE) .... เจ้ำหน้ ำที่เอฟวีนิว ทัวร์ ให้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน
❖ กรุณาสังเกต..... ป้ ายเอฟวีนิว ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
❖ บริษทั ฯ จัดเตรียมป้ ำยชื่อของท่ำนพร้อมโบว์ เพือ่ เป็ นสัญลักษณ์ของคณะ
❖ หัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนัน้ จะนามาแจกคืนให้
ท่าน พร้อมได้จดั เตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
❖ กฎของสายการบิน......สิง่ ของทีเ่ ป็ นของมีคม และของเหลวปริ มำณที่มำกกว่ำ 100
มิ ลลิ ลิตร ห้ำมนำติ ดตัวถือขึ้นเครือ่ ง ยกเว้นสินค้าทีซ่ อ้ื ภายในร้านปลอดภาษี DUTY
FREE เท่านัน้
❖

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิ ป็ นท่าอากาศยานสากล ฉะนัน้ จะไม่มกี ารประกาศเรียกขึน้ เครื่อง***
ทุกท่ำนกรุณำตรงต่อเวลำ......ตำมเวลำที่กำหนดไว้ในบัตรโดยสำรเครื่องบิน Boarding Pass
❖
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ลำเก้น

ซูริค – อิ นเทอร์
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01.15 น. ออกเดินทางสูก่ รุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต โดยเทีย่ วบินที่ EK 385
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ 6 ชัวโมง
่
45 นำที)
04.45 น. เดินทางถึงกรุงดูไบ เพือ่ เปลีย่ นเทีย่ วบิน
08.40 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 087
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ 7 ชัวโมง
่
10 นำที)
13.20 น. เดินทางถึง นครซูริค เมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยูร่ มิ แม่น้าลิมมัท มี
ป่ าไม้เขียวชอุ่มแซมด้วยบ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั ง่
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(เวลำยุโรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศ
ไทย 6 ชัวโมง)
่
(เวลำยุโรป ... ฤดูร้อน (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 5 ชัวโมง)
่
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิ นเทอร์ลาเก้น เมืองทีม่ ที วิ ทัศน์งดงามในด้านของทะเลสาบอีก
เมืองหนึ่ง เนื่องจากเป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยูต่ รงกลาง ระหว่างทะเลสาบ 2 แห่งนันคื
่ อ ทะเลสาบธุน
และทะเลสาบเปรียนซ์ เสมือนประหนึ่ง เมืองแห่งนี้ถูกโอบล้อมอยูใ่ นอ้อมกอดของหุบเขา
และสายน้าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบ จากนัน้ มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
ทีม่ รี า้ นตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง
หรือเดินเล่นไปตามถนนใจ
กลำงเมือง หามุมถ่ายรูปกับขุนเขาจุงเฟราอันสวยงาม ทีม่ หี มิ ะปก
คลุมอยูต่ ลอดทัง้ ปี
(ระยะทางประมาณ 69 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 15 นาที)
18.30 น รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
*** ชิ มอำหำรพื้นเมือง ”ฟองดูว”์ เมนูขึ้นชื่อของสวิ ส ***
จากนัน้
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดิ นทำง
เซิ รน์
เช้า

อิ นเทอร์ลำเก้น (ยอดเขำจุงเฟรำ) - ลู

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกริ นเดอ
วาลด์ จุดเริม่ ต้นของการท่องเทีย่ วเขาจุงเฟรา เมือ่
ปี 2001 ยูเนสโก้ประกำศให้เขำจุงเฟรำ เป็ น
พื้นที่มรดกโลกทำงธรรมชำติ แห่งแรกของยุโรป
(ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 45 นาที)
จากนัน้
นาท่าน นัง่ รถไฟ ท่องเทีย่ วธรรมชาติของภูเขาสูง ชม
วิวทิวทัศน์อนั งดงามของสวิส เมื่อปี 2001 UNESCO ประกำศ
ให้ยอดเขำจุงเฟรำเป็ นพื้นที่มรดกโลกทำงธรรมชำติ แห่งแรกของ
ยุโรป แล้วเปลีย่ นเป็ นรถไฟสายภูเขาทีเ่ มืองไคลน์ชเี ด็ก ขึน้ พิชติ ยอด
เขา จุงเฟราทีม่ คี วามสูงกว่าระดับน้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึง่
ได้รบั การยกย่องว่ำเป็ น Top of Europe จนถึงสถานีจุงเฟรา
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จากนัน้ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx
จุดชมวิวทีส่ งู ทีส่ ุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลทีส่ ุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้าน้าแข็งที่
แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารน้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้าแข็ง Aletsch ที่
ยาวทีส่ ุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สนาม
สกี, สโนบอร์ด, สุนขั ลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์) หรือ เพิม่ ประสบการณ์กบั จานหิมะ
สาหรับท่านทีช่ อบความมันส์ สนุกกันแบบสุด ๆ บนลานหิมะ และไม่ควรพลาดกับการส่ง
โปสการ์ดโดยทีท่ าการไปรษณียท์ ส่ี งู ทีส่ ุดในยุโรป
11.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ รน์ เมืองตากอากาศริมทะเลสาปทีโ่ ด่ง
ดังของสวิส และยังมีความสาคัญในด้านการก่อกาเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตงั ้ อยูร่ มิ
ทะเลสาบขนาดใหญ่ทช่ี ่อื ว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสีพ่ นั ธรัฐ
(ระยะทางประมาณ 69 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
1 ชัวโมง)
่
จากนัน้
นาท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรียส์ ิ งห์โตแกะสลัก ริมหน้า
ผาสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละ ทีถ่ ูกสร้างขึน้
เพือ่ เป็ นเกียรติแด่ทหารสวิส ทีเ่ สียชีวติ จากการปกป้ องพระราชวัง ตุย
เลอลีสในฝรังเศส
่ ถ่ายรูปชม สะพานไม้ชาเปล เป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่
ทีส่ ุดในลูเซิรน์ ทีม่ อี ายุกว่า 800 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ารอยส์ และทีม่ ี
ชื่อเสียงไปทัวโลก
่
เป็ นสะพานไม้ทม่ี หี ลังคาคลุมตลอด จากนัน้ ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งทีม่ รี า้ นตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง (ฮอย
เออร์, กุชชี,่ โรแล็กซ์, โอเมก้า, ลองยิน, สว๊อท ฯลฯ) อาทิ ร้านบุ
คเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของทีร่ ะลึก...มีดพับทหารสวิส, ช็อคโกแล็ต,
และ ช้อปปิ้ งสินค้าชัน้ ดีทม่ี ชี ่อื เสียง
18.30 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม IBIS หรือเทียบเท่ำ
บ่าย

*** หมำยเหตุ *** คืนนี้ กรุณำเตรียมกระเป๋ำสัมภำระ 1 ชุด...เพื่อใช้พกั ที่เมือง
เซอร์มทั วันรุ่งขึน้ .... เนื่ องจำกกระเป๋ำใหญ่จะอยู่บนรถบัส
วันที่สี่ของกำรเดิ นทำง

ลูเซิ รน์ – นัง่ รถไฟกลำเซียร์ – เซอร์มทั

เช้า
จากนัน้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์มทั เมืองเล็ก ๆ ซึง่
ตัง้ อยูบ่ นเทือกเขาแอลป์
ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ทิวทัศน์อนั ตระการตาของชนบทสวิตเซอร์แลนด์ ทีไ่ ด้ช่อื
ว่าเป็ นดินแดนแห่งภูเขา และทะเลสาบอย่างแท้จริง
(ระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่ 25 นาที)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
........... น. นาท่าน นัง่ รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส ทีค่ นทัวโลกใฝ่
่
ฝันจะได้สมั ผัส และพูดได้เต็มปากว่า
ได้ชมทิวทัศน์ทส่ี วยทีส่ ุดของสวิตเซอร์แลนด์ ชมทิวทัศน์สองข้างทีจ่ ะเปลีย่ นไปทุกนาที จาก
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ั่
บนความสูงกว่า 2,000 เมตรของยอดเขา สูท่ อ้ งทุ่งเขียว
.th
ขจีแซมด้วยดอกไม้นานาชนิด
(ใช้เวลาในการนังรถไฟกลาเซี
่
ยร์เอ็กซ์เพรส 3 ชัวโมง)
่
........... น. เดินทางถึง เมืองเซอร์มทั ทีย่ งั รักษาความเป็ นอยูข่ องชาวสวิส ทีร่ กั อิสระ และความสงบไว้
ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองทีป่ ลอดมลพิษทางอากาศ เพราะเป็ นเขตปลอดรถที่
ใช้เครื่องยนต์ มีเพียงรถม้าและรถไฟฟ้ าเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั การอนุญาตให้ใช้ได้ในเมืองนี้
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม BUTTERFLY OR TAESCH หรือเทียบเท่ำ
*** หมำยเหตุ ***
เนื่ องจำกโรงแรมที่เซอร์มทั มีจำนวน
จำกัด หำกทำงบริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถจองได้
บริ ษทั ฯ จะจัดกำรจองโรงแรมที่เมืองอื่นให้
โดยจะจัดโรงแรมในระดับมำตรฐำนเดียวกัน
และช่วงเดือนพฤศจิ กำยน–เดือนมีนำคม
ทำงบริ ษทั ฯ จะจัดโรงแรมให้พกั ที่เมืองแทซ
หรือเมืองอื่น ๆ แทน .... เนื่ องจำกเป็ นช่วง
เทศกำลเล่นสกี ห้องพักไม่สำมำรถจองได้

วันที่ห้ำของกำรเดิ นทำง
เจนี วำ

เซอร์มทั – มำทเทอร์ฮอร์น – มองเทรอซ์ –

เช้า
จากนัน้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน นัง่ กระเช้าลอยฟ้ า ลัดเลาะไปตามแนวเขาทีป่ กคลุมด้วยหิมะขาวบริสุทธิ ์ ขึน้ สู่
สถานี มาทเทอร์ฮอร์น ทีม่ คี วามสูง 3,600 เมตรจากระดับน้าทะเล เป็ นแหล่งเล่นสกีทม่ี ี
ชื่อเสียงทีส่ ุดของทางภาคกลางของสวิตฯ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพทีง่ ดงามของขุนเขา ทีป่ ก
คลุมด้วยหิมะสลับซับซ้อนกว่า 200 ยอด ซึง่ รวมทัง้ ยอดมาทเทอร์ฮอร์นทีง่ ดงามเป็ น
แรงจูงใจให้ บริษทั พาราเม้าท์พคิ เจอร์ จากัด ผูส้ ร้างภาพยนตร์ระดับโลก นาไปใช้เป็ น
สัญลักษณ์ และเป็ นสถานทีจ่ าลองเกมส์ยอดฮิตในสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ท่ปี ระเทศอเมริกา
(*** หมำยเหตุ *** กรณีทก่ี ระเช้าไม่สามารถขึน้ ได้ จะเปลีย่ นเป็ น กอร์นเนอร์แกรท-มำทเทอร์
ฮอร์น แทน)
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศที่
ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสาบเจนีวา ได้ช่อื ว่าริเวียร่าของสวิส ชม
ความสวยงามของทิวทัศน์บา้ นเรือนริมทะเลสาบ เป็ น
เมืองทีม่ ปี ระชากรเพียง 20,000 คน อยูอ่ ย่างกระจัด
กระจาย ไปตามริมชายฝั ง่ ทะเลสาบเป็ นระยะทาง 4
ไมล์จนทาให้เป็ นรีสอร์ททีใ่ หญ่ทส่ี ุดบนทะเลสาบเจนีวา
แห่งนี้ จากนัน้ นาท่านแวะถ่ายรูปบริเวณ ปราสาทชิ
ยอง ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ ทะเลสาบเจนีวา ปราสาทหลังนี้สร้างมาตัง้ แต่คริสตศักราชที่ 11 มี
เรื่องราวประวัตศิ าสตร์ทน่ี ่าสนใจมากมาย
(ระยะทางประมาณ 139 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่ 10 นาที)
จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจนี วา เมืองทีว่ ่ากันว่าเป็ นพันธรัฐสวิสทีแ่ ทบจะไม่มอี ะไรเป็ นสวิส
เลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็ นทีต่ งั ้ ของธนาคารจานวนมาก
(ระยะทางประมาณ 94 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที)
18.30 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม RAMADA ENCORE หรือเทียบเท่ำ

วันที่หกของกำรเดิ นทำง
เช้า
จากนัน้

เจนี วำ – โลซำนน์ – เบิรน์ – ซูริค

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม น้ าพุเจดโด กลางทะเลสาบ ทีท่ ส่ี ามารถส่งน้าขึน้ ท้องฟ้ าได้สงู ถึง 140 เมตร
และเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา (** น้ าพุอาจจะไม่เปิ ด ขึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศใน
แต่ละวัน **) จากนัน้ นาท่านชม นาฬิ กาดอกไม้ทีส่ วนอังกฤษ
(JARDIN ANGLAIS) ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสาคัญ
ของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาทีม่ ตี ่อเจนีวา แล้วชมย่านการค้า ซึง่
เป็ นส่วนเมืองเก่า ชมอนุสาวรียก์ ารปฏิวตั ทิ างศาสนา ชมอนุสาวรียท์ ่ี
ฝั งศพของเศรษฐีชาวเยอรมัน ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นทีท่ เ่ี ห็นยอดเขามองบลังได้
อย่างชัดเจน
ผ่านชมทีต่ งั ้ ขององค์การสหประชาชาติ
ผ่านชม
สถาปั ตยกรรมในเขตเมืองเก่า เช่น โบสถ์เซนต์ปิแอร์ ST PIERRE ซึง่ เป็ นโบสถ์ทเ่ี ก่าทีส่ ุด
ของเมือง ศาลากลางเมืองทีม่ คี วามเก่าแก่กว่า 500 ปี
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นฝั ง่ เหนือของทะเลสาบ
เจนีวา มีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาริมฝั ง่ ทะเลสาบ
เลอมังค์ จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ทส่ี วยงาม และอากาศที่
ปราศจากมลพิษ และเป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญสาหรับชาวไทยเนื่ องจำกเป็ นเมือง
ที่เคยเป็ นที่ประทับของรำชวงศ์มหิ ดล จากนัน้ นาท่านเดินชม สวนสาธารณะที่
มีรปู ปั น้ ลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานทีท่ รงโปรดของยุวกษัตริยท์ งั ้
สองพระองค์เมือ่ ทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทยเฉลิ มพระเกียรติ (Le
Pavillon Thailandais) ตัง้ อยูใ่ นสวนสาธารณะเดอนองตู จัดสร้างโดย
รัฐบาลไทย สร้างขึน้ จากไม้สกั และมียอดศาลาสูง 9 เมตร เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิรริ าชสมบัตคิ รบ
60 ปี และเพือ่ กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์รอบ 75 ปี
โดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปประกอบพิธเี ปิ ดศาลาและ
ส่งมอบอย่างเป็ นทางการ เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552
(ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน์ นครหลวงอันงามสง่าของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างมาตัง้ แต่ ค.ศ. 1191 โดยดยุคแห่ง
เบิรด์ โทลต์ท่ี 5 แห่งซาริงเกน กรุงเบิรน์ มีมรดกโลกอันล้าค่าที่
ถ่ายทอดและอนุรกั ษ์มาสูป่ ั จจุบนั สร้างขึน้ ในยุคกลางของยุโรป มี
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์มากมาย องค์กำรยูเนสโก้ประกำศให้
ส่วนหนึ่ งของเบิรน์ เป็ นเมืองมรดกโลก จากนัน้ นาท่านเดินเล่นชม
หอนาฬิ กา ทีม่ หี น้าปั ดขนาดใหญ่ เป็ นประตูโบราณตัง้ คร่อมอยูค่ รึง่
ถนน ผ่านชมโบสถ์ และย่านเมืองเก่าทีม่ รี า้ นค้าเรียงรายมากมาย ผ่าน
ชมน้าพุทต่ี งั ้ อยูก่ ลางถนนเป็ นระยะ ๆ อย่างสวยงาม มีเวลาให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับการเดินสารวจสินค้าของสวิส ในถนนทีเ่ ป็ นวอลค์กง้ิ
สตรีท ทีส่ วยงามอีกเส้นหนึ่งของยุโรป
(ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 45 นาที)
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้
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นาท่านเดินทางสู่ นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองทีใ่ หญ่
.th
ทีส่ ุดของประเทศ เป็ นเมืองทีส่ าคัญทางด้านการค้า ศูนย์กลาง
การเงิน เศรษฐกิจและการธนาคารของยุโรป ซึง่ มอบชีวติ ชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(ระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
18.30 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม HOLIDAY INN MESSE หรือเทียบเท่ำ

วันที่เจ็ดของกำรเดิ นทำง
เช้า
จากนัน้

ซูริค – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม วิ วทะเลสาบซูริค ซูรคิ เป็ นเมืองทีม่ ที าเลทีต่ งั ้ อันงดงาม ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสาบซูรคิ
ครอบคลุมตัง้ แต่เมืองซูรคิ เรื่อยไป จนถึงแคนตอนซังต์กลั เลน โดยมี
แม่น้าลิมมัติ (Limmat) ไหลผ่าน และยังเคยเป็ นทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานของ
มนุษย์มานานกว่า 7000 ปี ทเี ดียว จากนัน้ นาท่านผ่านชม โบสถ์
เซนต์ปีเตอร์
นี้สนั นิษฐานว่าตัวโบสถ์หลังเก่าสร้างมาตัง้ แต่ราว
ศตวรรษที่ 8 ต่อมามีการบูรณะปรับปรุงสองครัง้ คือ ในศตวรรษที่ 13
ปี 1705 ตลอดยุคกลาง ด้านหลังหน้าต่างบนหลังคายอดแหลมของ
โบสถ์ คือทีพ่ กั ของยามรักษาการณ์ประจาเมือง ซึง่ จะคอยระแวดระวัง
ภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะไฟไหม้ โดยจะคอยมองมาจากหน้าต่างทุก ๆ
15 นาที เพือ่ เตือนก่อนเกิดเหตุรา้ ย ซึง่ หากเกิดเหตุนอกจากจะส่ง
เสียงเตือนแล้วยังจะมีการแขวนธงเป็ นสัญญาณด้วย ตัวโบสถ์นนั ้ ตัง้ ลึก
เข้าไปในจัตุรสั St.Peterhofstatt สร้างตามสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ทีห่ อคอยมี
หน้าปั ดนาฬิกาทีว่ ่ากันว่าเป็ นหน้ ำปัดนำฬิ กำของโบสถ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกด้วย
*** อาหารกลางวัน .... อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์ ***

17.30 น. นาท่านเดินทางสูส่ นามบินกรุงซูรคิ
22.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 086
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ 6 ชัวโมง
่
35 นำที)

วันที่แปดของกำรเดิ นทำง

กรุงเทพฯ
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06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ เพื่อเปลีย่ นเทีย่ วบิน
09.40 น. ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ 6 ชัวโมง)
่
18.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ
................
********************************************

*** หมำยเหตุ :- ***
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิ ์การย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก เช่น กรณีทเ่ี มืองนัน้ มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม
- รูปภาพประกอบสถานทีท่ ่องเทีย่ วนี้ ใช้เพือ่ การโฆษณาเท่านัน้
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมทีพ่ กั , เวลาในการเดินทาง อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ โดยมิตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสยั ต่าง
ๆ อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุต่าง ๆ
บนท้องถนน
- บริษทั ฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน
ตลอดจนจากเหตุการณ์สดุ วิสยั ภัยพิบตั ธิ รรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็ นต้น
รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ส่วนตัวทัง้ หมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถำม : โทร. 02-108-8666
- สกุลเงิน สวิ ตเซอร์แลนด์ ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO)
-

ไฟฟ้ ำ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม
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เมือง
แมดดริ ค

5

7

11

14

17

21

24

19

20

13

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

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

ปารี ส

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

อัมสเตอร์ดมั

3

3

5

9

14

15

17

18

16

11

7

4

บูดาเปสต์

0

1

5

9

14

15

19

20

18

9

5

1

ปร๊ าค

-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

แฟรงก์เฟิ ร์ต

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

โคเปนเฮเก้น

-1

0

3

8

13

17

18

18

14

9

4

2

สต็อกโฮล์ม

-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

-14 -12 -6

6

14

15

18

17

12

6

-2 -10

มอสโคว์

9

7

6

5

-
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ถ้ำท่ำนเจอสิ่งเหล่ำนี้ ...... ถึงแม้ว่ำพำสปอร์ตของท่ำนยังไม่
หมดอำยุกต็ ำม
บริษทั ฯ ขอแนะนำว่ำควรต้องไปทำพำสปอร์ตใหม่ก่อนมำทำกำรจองทัวร์

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปั จจุบนั ทีจ่ ะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง
ๆ ... บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น
ไปทาศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตทีเ่ คยไปทาพาสปอร์ตมาก่อน
หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปั จจุบนั ผอมผิดหูผดิ ตา
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็ นชาย ปั จจุบนั เป็ นหญิงเต็มตัว ทาจมูก ทาตา ทาปากใหม่
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็ นหญิง ปั จจุบนั เป็ นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม
ผ่าตัดขากรรไกร (ทาฟั น / ดัดฟั น) ก็ทาให้ใบหน้า รูปหน้าเปลีย่ นจากเดิมได้เหมือนกัน
- พาสปอร์ตถือเป็ นเอกสารทางราชการทีส่ าคัญ เพราะฉะนัน้ ถ้าเกิดมีการชารุดเสียหาย ผิดไป
จากเดิมทีท่ างราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนัน้ ๆ ไม่สามารถใช้การได้อกี ต่อไป อาทิ
เช่น หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมี
การหลุด,
หรือมีการเปี ยกน้าเปี ยกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหีย่ วไม่
เหมือนเดิม
- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถงึ 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้
แล้วค่ะ ไม่มกี ารต่อรองใด ๆ ทัง้ สิน้ (อายุการใช้งานเหลือไม่ถงึ 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ต
หมดอายุแล้ว)
************************************************

ว่ำด้วยเรื่อง “คดีควำม / กำรตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลทีม่ ี “คดีความ / คาสังศาล”
่
เดินทางออกนอก
ประเทศ .... เช่น บางท่านมีไปค้าประกันและโดนฟ้ องร้องมา ก็ทาให้ไม่สามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง
เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ 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

สวิ ส 8 D. (EK) -15
www.avenue.co
.th
- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึน้ เครื่องได้ ในกรณีหญิงตัง้ ครรภ์ ....
ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุ
ครรภ์ให้ชดั เจน

สิ่ งที่เกิ ดขึ้นเหล่ำนี้ ทำงบริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั ้ สิ้ น ซึ่งอยู่นอกเหนื อกำรควบคุม
ถือเป็ นควำมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซื้อทัวร์ โปรดทำควำมเข้ำใจให้ท่องแท้ก่อน
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1. หนังสือเดิ นทำง(Passport)ทีเ่ หลืออำยุเกิ นกว่ำ 6 เดือน และเหลือ
หน้ ำว่ำงอย่ำงน้ อย…3…หน้ ำ
2. รูปถ่ำยสี-ปัจจุบนั ขนาด 35 ม.ม. × 45 ม.ม. จานวน....2…รูป
(....รูปสี ฉำกหลังสีขำว ...เท่ำนัน้ ...) รููปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน
- ใบหน้าต้องชัดเจน มองเห็นหน้าผาก และใบหูทงั ้ สองข้าง
(**หากมีผมปรกหน้า ต้องใส่เจลหวีขน้ึ หรือติดกิบ๊ **)
- ห้ามสวมแว่นตา และคอนแทคเลนส์สตี ่าง ๆ
- ห้ามใส่เครื่องประดับ, สร้อยคอ, ต่างหู ทุกชนิด
3. สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ำน / สำเนำบัตรข้ำรำชกำร /
สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล / สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำใบหย่ำ /
สำเนำสูติบตั ร (ในกรณี เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี ขึ้นไป) อย่ำงละ....2...ชุด
4. หลักฐำนกำรทำงำน (จดหมำยรับรองกำรทำงำน เป็ นภำษำอังกฤษ และต้องเป็ นฉบับจริงเท่านัน้ )
(กรุณำระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อสถำนทูต)
- ประกอบธุรกิ จส่วนตัว ถ่ายสาเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิ น 3 เดือน) หรือหนังสือจด
ทะเบียนพาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษทั ด้วย) อย่างละ…1….ชุด
- พนักงำนบริ ษทั / ข้ำรำชกำร ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทางาน
(ระบุวนั เข้ำทำงำน / ตำแหน่ ง / เงิ นเดือน / ระยะเวลำที่จะเดิ นทำง ออกมำไม่เกิ น 1 เดือน)
- เกษี ยณอำยุ…1… ชุด ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการ
- นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมำไม่เกิ น 1 เดือน)
- ทำอำชีพอิ สระ, แม่ค้ำ ... พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปั จจุบนั ทีท่ า รายได้
5. หลักฐำนด้ำนกำรเงิ น
***จาเป็ นต้องใช้ STATEMENT เท่ำนัน้ *** (โดยไม่มขี ้อยกเว้นใดๆ
ทัง้ สิ้ น)
- ขอเอกสาร STATEMENT พร้อมตราประทับทีอ่ อกโดยธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรือฝากประจา (ไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน) ทีม่ ยี อดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ากว่า 6
หลัก …1…ชุด (ควรเลือกบัญชีทีม่ ีการเข้าออกเงิ นอย่างสม ่าเสมอ ไม่ต้องเติ มเงิ นในบัญชีให้ถึง
6 หลัก เพือ่ ให้แสดงว่ามีฐานะการเงิ นเพียงพอทีค่ รอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง)
ไ

(*** ทางสถานทูตฯ ไม่รบั เอกสารการเงินทีถ่ ่ายสาเนามาจากสมุดบัญชีเงินฝาก ***)
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6. กรณี เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี บริ บูรณ์ ไม่ได้เดิ นทำงพร้อมบิดำ/มำรดำ หรือ
.th
เดิ นทำงไปกับบิดำ/มำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้
ณ ทีว่ ่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด….
7. ใบรับรองกำรฉี ดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ทแ่ี อพหมอพร้อม) เพือ่ เป็ นการยืนยันว่าได้รบั วัคซีนแล้ว

**หมำยเหตุ**

- ค่ำบริกำรแปลเอกสำรทุกอย่ำงไม่รวมอยู่ในรำคำทัวร์
- สำเนำเอกสำรทุกฉบับ (...ลูกค้ำจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้

...)
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แผนที่ศนู ย์ยื่นวีซ่ำ VFS GLOBAL สวิตเซอร์แลนด์
ทีอ่ ยู่ อำคำรจำมจุรี สแควร์ เดอะพลำซ่ำ “ชัน้ 4” ห้อง 404-405 เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ

สถานีรถไฟใต้ดนิ (MRT) ที่
ใกล้ทส่ี ุดคือ
“สถำนี สำมย่ำน”
ทำงออกประตูที่ 2

***หมำยเหตุ***
- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน
ทำงสถำนทูตสวิ ตฯ ไม่อนุญำติ
ให้ดึงพำสปอร์ตในระหว่ำงกำร
ยื่นคำร้อง
- การสแกนลายนิ้วมือทางศูนย์ยน่ื วี
ซ่า VFS จะกำหนดวันสแกน
ลำยนิ้ วมือให้
ซึ่งไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ ต้องมาตามวันนัดหมายของทาง VFS เท่านัน้ ซึง่ จะกาหนดการล่วงหน้า อย่าง
น้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง (ทางฝ่ ายขายจะแจ้งวันเวลาให้ท่านอีกครัง้ )
- เอกสารฉบับจริง ทีต่ อ้ งนาติดตัวไปในวันสแกนลายนิ้วมือ
บัตรประชำชน+สมุดเงินฝำกธนำคำร
หมำยเหตุ

1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ บริ ษทั ฯ เป็ น
แค่ตวั แทนอำนวยควำมสะดวกในขัน้ ตอนกำรยื่นวีซ่ำ แต่ในการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า จะ
อยู่ในดุลพิ นิจของทำงสถำนทูตฯ เท่ำนัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ ี
เอกสารพร้อม และมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอ
วีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
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2. เงินค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ รียกเก็บ
.th
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตก็ไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้
ชาระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ ท่านก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุก
ครัง้
3. หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามวันนัดหมายทีส่ ถานทูตระบุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ
จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

ถ้ าท่ านจองทัวร์ แล้วรบกวนกรอกข้ อมูลคาร้ องเพิม่ เติม 1 คน / 1 ใบ
พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทางแล้วกรุ ณาส่ งแฟกซ์ ได้ ที่เบอร์ 02-231-3399
เพื่อมาจองคิวยื่นวีซ่าสวิตเซอร์ แลนด์

ข้ อมูลคาร้ องเพิ่มเติมของวีซ่าสวิตเซอร์ แลนด์ (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
ชื่ อ นาย/นาง/นางสาว/ชั้น-ยศ
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถานที่เกิด
หมายเลขหนังสื อเดินทาง
วันที่ออกหนังสื อเดินทาง
วันที่หมดอายุหนังสื อเดินทาง
สถานภาพ
 โสด
 แต่ งงาน  แต่ งงาน (ไม่ จดทะเบียน)
 หม้ าย หย่า
ที่อยู่ที่สามารถติดต่ อได้ ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (บ้ าน)
มือถือ
อาชีพ
 พนักงาน
 เจ้าของกิจการ  ประกอบอาชีพอิสระ
 เกษียนอายุ
 นักเรียน
ว่างงาน
 อื่นๆ
ชื่ อบริษัท / โรงเรียน................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ทางาน / โรงเรียน..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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โทรศัพท์ (สานักงาน)

โทรสาร

อีเมล์ (สานักงาน)
ท่ านเคยได้ รับวีซ่าเข้ ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรื อไม่

อีเมล์ (ส่ วนตัว)

*** หมายเหตุ ***
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กรุณากรอกข้ อมูลตามเป็ นจริง
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อัตรำค่ำบริกำร .... แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน
(EK)
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มีนำคม เมษำ-พฤษภำ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ84,900.- 89,900.- บำท
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ท่านละ76,900.-81,900.-บาท
ผูใ้ หญ่พกั ห้องพักเดีย่ ว เพิม่
13,500.- 13,500.- บำท
***หมำยเหตุ*** ถ้ามาด้วยกันทัง้ หมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง
หากต้องการนอนแยกห้องเป็ น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดีย่ วเพิม่

อัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวรวม
1. ค่าตั ๋วเครื่องบินสาหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุก
แห่ง)
- ตั ๋วกรุป๊ รำคำพิ เศษนี้ ... ไม่สำมำรถนำมำแก้ไข, เปลี่ยนชื่อ หรือเรียกเงิ นคืนได้ ไม่ว่ำกรณี
ใด ๆ ทัง้ สิ้ น
2. ค่าธรรมเนียมยืน่ วีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทาการปรกติใช้เวลายืน่ 3-4 สัปดาห์
(ทางสถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่กต็ าม)
3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการทัวร์
4. ค่ารถปรับอากาศนาเทีย่ วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมาย
ในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
5. ค่าโรงแรมทีพ่ กั (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามทีร่ ะบุในรายการทัวร์
หมำยเหตุ โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมิ
ต่า และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึน้
3-4 เท่าตัว อันเป็ นผลทีท่ าให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
6. ค่าระวางน้าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
7. ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอานวยความสะดวก ตามจานวนวันเดินทางทีร่ ะบุใน
รายการ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์)
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8. ค่าประกันชีวติ ระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ คุม้ ครองในวงเงินไม่
.th
เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบตั เิ หตุ
ในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ำประกันอุบตั ิ เหตุ และค่ำรักษำพยำบำล เฉพำะกรณี ที่ได้รบั อุบตั ิ เหตุระหว่ำงกำรเดิ นทำง
ไม่ค้มุ ครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่ค้มุ ครองโรคประจำตัวของผู้เดิ นทำง

*** ลูกค้ำท่ำนใดมีควำมประสงค์จะซื้อประกันกำรเดิ นทำงเพิ่ มควำมคุ้มครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษำพยำบำล / กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน / กระเป๋ำเดิ นทำง
(*** แผนประกันภัยนี้สาหรับผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน
เบีย้ ประกันภัยเริม่ ต้น
750 บาท
- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน เบีย้ ประกันภัยเริม่ ต้น
970 บาท

ซือ้ ประกันเพิม่ : กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม โทร. 02-108-8666
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อัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวไม่รวม
1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
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(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตัวของประเทศนัน้ ๆ
เอง)

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีทร่ี ฐั บาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงินและใบกากับ
ภาษี)
4. ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทาใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่าง
ด้าว (เป็ นหน้าทีข่ องผูเ้ ดินทางทีต่ อ้ งจัดทาเอง)
5. ค่าระวางสัมภาระทีม่ นี ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และ
ค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
7. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ อันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านต้องดูแลกระเป๋ า และทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง

9. ค่ำทิ ปพนักงำนขับรถยุโรป (คนละ 3 สวิสฟรังก์ x 6 วัน) = ท่ำนละ 18 สวิสฟ
รังก์
10.
ค่ำทิ ปหัวหน้ ำทัวร์คนไทย (คนละ 100 บำท x 8 วัน)
= ท่ำนละ 800 บำท
ขัน้ ตอนกำรจอง และชำระค่ำทัวร์
1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสาเนาพาสปอร์ตหน้าแรก
พร้อมชำระเงิ นค่ำมัดจำท่ำนละ
40,000.- บำท ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง …. มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะ
ขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป
2. สาหรับค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมด..........ทางบริษทั ฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน
แม้กรณีทย่ี งั ไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทั ฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ทเ่ี หลือทัง้ หมดก่อนตามเงือ่ นไขการชาระ
เงินนี้
(หากไม่ชาระภายในเวลาทีก่ าหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ยินยอมให้บริษทั ฯ ทาการยกเลิก และยินยอมให้ยดึ เงินมัดจาได้
ทันที)
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- ชาระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านัน้
บริษทั เอฟวีนิว อิ นเตอร์ แทรเวิ ล กรุป๊ จำกัด
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- บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบำยให้ท่ำนชำระเงิ นผ่ำนกำรโอนเงิ นเข้ำบัญชีธนำคำร ชื่อส่วนบุคคล ทัง้ นี้
เพื่อควำมปลอดภัยในกำรชำระเงิ นของท่ำนเป็ นสำคัญ
-หำกต้องกำรใบเสร็จในนำมนิ ติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงื่อนไขกำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง (ในทุก ๆ กรณี ) ดังนี้ .a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึน้ ไป
คืนค่ามัดจาทัง้ หมด
b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
และ +ค่าดาเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน
c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของค่าทัวร์ทงั ้ หมด
d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ทงั ้ หมด
e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ทงั ้ หมด
f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมำยเหตุ : 1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรำคำทัวร์ในกรณีผรู้ ่วมเดินทางน้ อยกว่ำ
15 ท่ำน
2. เด็กที่มีอำยุระหว่ำงแรกเกิ ดถึงสองขวบ / ผู้สงู อำยุ หรือท่ำนที่มีควำมจำเป็ นต้องใช้วีลแชร์
หรือไม้เท้ำ ต้องอยู่ในควำมรับผิดชอบของตัวท่ำนเอง ทำงบริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถบริ กำรเฉพำะ
ส่วนบุคคลได้
3. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูก
ส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าทีด่ ว้ ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึง่ ถือเป็ นเหตุทอ่ี ยูน่ อกเหนือ
อานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว ในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นสุดวิสยั โดย
จะพยายามให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับท่าน
5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทัง้ หมด
ให้ถอื ว่าท่านได้สละสิทธิ ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
6. กรณีทเ่ี กิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทาให้ไม่สามารถกิน-เทีย่ ว
และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ทร่ี ะบุ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะไม่คนื
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิน้ เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสยั ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทั
ฯ ไม่ได้รบั ค่าชดเชยใด ๆ ทัง้ สิน้ จากทางสายการบิน
7. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ เช่น การยกเลิก
เทีย่ วบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน,
ปัญหำกำรจรำจรติ ดขัด และทรัพย์สนิ ส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ซึ่ง
เหตุการณ์ดงั กล่าวอยูน่ อกเหนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
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8. บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านัน้
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*** หมำยเหตุ ***
ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องออกตั ๋วเครื่องบินเอง (กำรแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่
พร้อมกรุป๊ ) กรุณำแจ้งพนักงำนขำยก่อนล่วงหน้ ำ 35 วัน หรือกรณี ที่ลูกค้ำ
ต้องทำกำรออก
ตั ๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิน้
รำคำดังกล่ำวข้ำงต้น .... สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์
อัตรำแลกเปลี่ยน, ค่ำน้ำมัน และค่ำภำษี ต่ำง ๆ ของสำยกำรบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
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รายการทัวร์............ แกรนด์ สวิตเซอร์ แลนด์ 8 วัน (EK) ...........วันเดินทาง..............................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ผูใ้ หญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..........................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................)

รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่ อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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