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เที่ยว 3 เส้นทางรถไฟสายโรแมนติค + พิชิต 3 ยอดเขา  
ลูเซิรน์ – อนิเทอรล์าเก้น – พชิติยอดเขาจงุเฟรา….Top of Europe 

มองเทรอซ์ – รถไฟโกลเด้นพาส – กซีสตาด ์– นัง่กระเชา้กลาเซียร์3000 
พกัเมอืงนำ้แร่...เลคเกอรบ์าด – พกัเมืองสกีรสีอรต์...เซอร์มทั 

ยอดเขามาทเทอรฮ์อร์น – รถไฟกลาเซยีร ์เอก็ซเ์พรส –  อนัเดอรม์ัท 
ชอ้ปปิ้งเอา้ท์เลต่ ์– ทริาโน ่– รถไฟดว่นเบอร์นนิา่ – เซนตม์อรสิ – ซรูคิ 

 

 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กำหนดการเดินทาง  3-11 ม.ิย. / 22-30 ม.ิย. / 12-20 ก.ค. /  

27 ก.ค.-4 ส.ค. / 11-19 ส.ค. / 3-11 ก.ย. / 

22-30 ก.ย. / 8-16 ต.ค. / 22-30 ต.ค. 2565 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – ซูรคิ 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชั้นที ่4  ผูโ้ดยสารขาออก  ประตูทางเขา้ที ่3 

เคาน์เตอร์แถว D  สายการบนิไทย แอร์เวย์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 

 

 

 
 
 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จัดเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบิน Boarding Pass 
❖  

 

วันทีส่องของการเดนิทาง    ซูรคิ – ลูเซร์ิน – อนิเทอร์ลาเกน้ 
 

01.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 970 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  12 ชัว่โมง 5 นาที) 

07.50 น. เดินทางถึง นครซูรคิ เมอืงที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลิมมัท มีป่าไม้

เขียวชอุ่มแซมด้วยบ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝัง่ 

(เวลายุโรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซริ์น เมืองตากอากาศริมทะเลสาปที่โด่งดังของสวิส และยงัมี

ความสำคัญในด้านการกอ่กำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ต้ังอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีชื่อว่า 

เวียวาลดส์แตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ  

(ระยะทางประมาณ  68  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

จากนัน้ นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สงิห์โตแกะสลัก ริมหน้าผา

สัญลักษณ์แห่งความกลา้หาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละ ที่ถูก

สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิส ที่เสียชีวิตจากการ

ปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส จากนั้น นำท่าน

ชม สะพานไมช้าเปล เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในลูเซริ์น 

ที่มีอายุกว่า 800 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ และที่มี

ชื่อเสียงไปทั่วโลกและมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน์ เป็น

สะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด จากนั้น มีเวลาให้ท่าน

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ีมีร้านตวัแทนจำหน่ายนาฬิกา

ชื่อดงั (ฮอยเออร์, กุชชี,่ โรแล็กซ,์ โอเมก้า,  ลองยิน, 

สวอ๊ท ฯลฯ) อาทิ ร้านบคุเคอเรอร์, กอืเบอลิน, เอม็บาสซี ่   

ร้านขายของท่ีระลึก...มีดพับทหารสวิส, ช็อคโกแล็ต, และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมอืงอนิเทอร์ลาเกน้ เมืองที่มีทิวทศันง์ดงามในดา้นของทะเลสาบอีกเมืองหนึ่ง 

เนื่องจากเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ตรงกลาง ระหว่างทะเลสาบ 2 แห่งนั่นคือ ทะเลสาบธุน และ

ทะเลสาบเปรียนซ ์ เสมือนประหนึ่ง เมืองแห่งนี้ถูกโอบลอ้มอยู่ในออ้มกอดของหุบเขา และ

สายน้ำสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบ จากนั้น มีเวลาให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ ที่มี

ร้านตวัแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง หรือเดินเล่นไปตามถนนใจกลางเมือง หามุมถ่ายรูปกับขุนเขา

จงุเฟราอันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดท้ังปี 

(ระยะทางประมาณ  68  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง) 

18.30 น รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร       

*** ชมิอาหารพืน้เมือง ”ฟองดวู”์ เมนูขึน้ชือ่ของสวสิ *** 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  METROPOLE  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง    อนิเทอร์ลาเกน้ – ยอดเขาจุงเฟรา – มองเทรอซ์  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด์ จดุเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเขาจุงเฟรา เมื่อปี 2001  

ยูเนสโกป้ระกาศให้เขาจุงเฟรา เปน็พืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาติแหง่แรกของยุโรป 

(ระยะทางประมาณ  21  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาท)ี 
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จากนั้น นำท่าน นัง่รถไฟ ท่องเทีย่วธรรมชาติ

ของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิส เมือ่ปี 

2001 UNESCO ประกาศใหย้อดเขาจงุเฟราเปน็พืน้ที่

มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยุโรป แล้ว

เปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่เมืองไคลน์ชีเด็ก ขึ้นพชิิต

ยอดเขาจงุเฟราท่ีมีความสูงกว่าระดบัน้ำทะเลถึง 

11,333 ฟุต ซึ่งได้รบัการยกยอ่งวา่เปน็ Top of Europe จนถึงสถานี     

จงุเฟรา จากนั้น ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง 

Sphinx จดุชมวิวที่สูงท่ีสุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จดุ  

3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งท่ีแกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 

เมตร สัมผัสกับภาพของธารนำ้แข็ง Aletsch ท่ียาวที่สุดในเทือกเขา

แอลป ์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย จากนั้น 

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจงุเฟรา 

อาทิ สนามสกี, สโนบอรด์, สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทวัร์) หรือ เพิ่ม

ประสบการณ์กบัจานหิมะ สำหรับท่านที่ชอบความมนัส์ สนุกกันแบบสุด 

ๆ บนลานหิมะ และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยท่ีทำการ

ไปรษณียท์ี่สูงที่สุดในยุโรป  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคารบนยอดเขา 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ เมอืงตากอากาศท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่า

ของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศันบ์้านเรือนริม

ทะเลสาบ เป็นเมืองที่มีประชากรเพียง 20,000 คน อยู่

อย่างกระจัดกระจาย ไปตามริมชายฝั่งทะเลสาบเป็น

ระยะทาง 4 ไมล์จนทำให้เป็นรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดบน

ทะเลสาบเจนวีาแห่งนี้ จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรปูบริเวณ 

ปราสาทชิยอง ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา ปราสาท

หลังนี้สร้างมาตั้งแต่คริสตศกัราชที่ 11 มีเรื่องราว

ประวัติศาสตร์ท่ีน่าสนใจมากมาย 

(ระยะทางประมาณ  158  กิโลเมตร 

ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนัน้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  EDEN PALACE  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง มองเทรอซ์ – นัง่รถไฟโกลเดน้พาส – กีซตาด์ก 

 นัง่กระเชา้กลาเซียร3์000 – เลคเกอร์บาด 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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08.50 น. นำท่าน นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ Golden Pass Express หรอืที่ชาวสวสิยกย่องให้เป็นริเวียร่า 

เปน็ 1 ในเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางรถไฟทีส่วยทีสุ่ดของประเทศสวติเซอร์แลนด์ เส้นทางจะผ่านเข้า

ไปในทุ่งเกษตรกรรม บ้านไร่ปลายนา ฟารม์ปศสุัตว์ สู่ใจกลางของประเทศ ที่จะทำให้เราได้เห็น

ถึงความเป็นเกษตรกร อาชีพเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ  

10.23 น. เดินทางถึง เมืองกืซตาดก์ (GSTAAD) เมอืงสกีรีสอรท์ราคาแพงอันดบัต้น ๆ ของยุโรป เป็นเมือง

ตากอากาศไฮโซแห่งนี้ มีบ้านตากอากาศของคนดงัมากมาย และมี

บรรดานกัท่องเที่ยว เศรษฐี ไฮโซคนดงัท้ังหลาย อาทิ เจ้าฟ้าชาย

ชาลส์, เจ้าหญิงไดอาน่า, ปารีส ฮลิตัน, จูลี่ แอนดรสู์ (เดอะซาวด ์ออฟ

มิวสิค), อลิซาเบธ เทยเ์ลอร ์ ก็นิยมมาพักผอ่นทีน่ี่ บริเวณถนนกลาง

หมู่บ้านจึงมีแต่ร้านแบรนดเ์นมดัง ทั้งร้านเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ 

รวมทั้งนาฬิกายี่ห้อดงัสุดฮิตก็มารวมกันอยู่ท่ีนี ่ 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกล เดอ ปยิง เมอืงอันเป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุ

ผู้โดยสารได้ถึง 125 คน เพื่อขึ้นสู่ ยอดเขา “กลาเซียร์ 3000” เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร 

สถานที่ท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์  

(ระยะทางประมาณ  17  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาท)ี 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่าน นัง่เคเบิล้คาร์ กระเชา้ยกัษ์ รุ่นใหม่ลอ่งลอยกลางทัศนียภาพที่งดงามสู่บริเวณกลาเซียร์ 

เลอ ไดเบอเรต็ หรอืที่ได้รบัการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) ซึง่ท่านจะได้

สนุกสนาน เพลิดเพลินและชมวิวทิวทัศน ์ ของทิวเขาโดยรอบทั้ง 360 องศา จากนั้น ให้ท่านได้

สนุกสนานกับการนัง่เกา้อี ้ เลือ่นไฟฟา้หรือ CHAIRLIFT ที่นกัสกีใช้เพื่อการนั่งขึ้นเขา สัมผัส

ประสพการ์ณที่ตื่นเต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย รวมทั้ง นำท่าน เดินขา้มสะพานแขวน TISSOT 

CLIFF WALK ที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชม

ทศันยีภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลปแ์บบกว้างไกลสุดสายตา 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลคเกอร์บาด เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ในรฐัวาลิส (Wallis) เป็นเมืองที่มี

น้ำแร่ธรรมชาติ นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลกันไปสมัผัสทีน่ี่ 

เพราะเป็นเมืองท่ีได้ขี้นชื่อว่า wellness เพราะได้แช่น้ำแร่อุ่น 

ๆ ทั้งในหน้าหนาว หรือหน้าร้อน แก้ปวดแก้เมื่อย ดสีำหรับ

คนสูงอายุท่ีมีโรคไขขอ้ หรือโรคปวดต่าง ๆ ประจำตวั และ

เมืองแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จกักันดีใน เมืองแห่งกีฬาฤดูหนาว 

และเป็นที่ตั้งแหล่งสปารสีอร์ทซึ่งให้บริการน้ำพุร้อนจำนวน

มาก เมืองนี้ต้ังอยู่ด้านหลงัของแม่น้ำ Dalata ที่ระดบัความ

สูง 1,411-2,700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และรอบรอบด้วยหุบเขา Gemmipass ตั้งแต่สมัย

โรมันเมืองแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงรูจั้กกันมายาวนาน 

(ระยะทางประมาณ  116  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  LE BRISTOL  หรือเทียบเทา่ 
 

 

*** หมายเหตุ *** คืนนีก้รุณาเตรียมกระเปา๋สัมภาระ 1 ชุด...เพือ่ใชพ้ักทีเ่มืองเซอร์มัท 

เนือ่งจากวันรุ่งขึน้กระเปา๋ใหญจ่ะอยูบ่นรถบัส 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง    เลคเกอร์บาด - เซอร์มัท  (ยอดเขามาทเทอร์ฮอรน์)  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์มัท ที่ยังรักษาความเป็นอยู่ของชาวสวิส ที่รกัอสิระ และความสงบ

ไว้ได้อย่างสมบูรณ ์ นอกจากนี้ยงัเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศ เพราะเป็นเขตปลอดรถท่ีใช้

เครื่องยนต์ มีเพียงรถม้าและรถไฟฟ้าเท่านั้นที่ได้รบัการอนุญาตให้ใช้ได้ในเมืองนี้ 

(ระยะทางประมาณ  66  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง 15 นาท)ี 

จากนั้น นำท่าน นัง่กระเชา้ลอยฟา้ ลดัเลาะไปตามแนวเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวบริสุทธิ์ ขึ้นสู่ สถานี

มาทเทอร์ฮอร์น ที่มคีวามสูง 3,600 เมตรจาก

ระดบัน้ำทะเล เป็นแหล่งเล่นสกีที่มีชื่อเสียงท่ีสุดของทาง

ภาคกลางของสวิตฯ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่งดงามของ

ขุนเขา ที่ปกคลุมด้วยหิมะสลับซบัซ้อนกว่า 200 ยอด ซึ่ง

รวมทั้งยอดมาทเทอร์ฮอร์นที่งดงาม เป็นแรงจงูใจให้ 

บริษัท พาราเม้าท์พิคเจอร์ จำกัด ผู้สร้างภาพยนตรร์ะดับ

โลก นำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ และเป็นสถานที่จำลองเกมส์

ยอดฮิตในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ท่ีประเทศอเมริกา 

(*** หมายเหตุ ***   หากกระเช้าไม่สามารถขึ้นได้  

จะเปลี่ยนเป็น กอร์นเนอร์แกรท-มาทเทอร์ฮอร์น แทน) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
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บ่าย มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูป ชมเมืองเซอร์มัทอย่างจใุจ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผอ่น

ในเมอืงปลอดมลพิษ อกีทั้งยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนักสก ี

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  BUTTERFLY OR TAESCH  หรือเทียบเทา่ 
 

*** หมายเหตุ *** เนือ่งจากโรงแรมที่เซอร์มัทมีจำนวนจำกัด หากทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถจองได ้     

บรษิัทฯ จะจัดการจองโรงแรมที่เมืองอืน่ให ้โดยจะจดัโรงแรมในระดับมาตรฐานเดยีวกัน 

และชว่งเดือนพฤศจกิายน–เดือนมีนาคม ทางบรษิัทฯ จะจัดโรงแรมใหพ้ักที่เมืองแทซ 

หรือเมืองอืน่ ๆ แทน .... เนือ่งจากเปน็ชว่งเทศกาลเลน่สกี หอ้งพักไมส่ามารถจองได้ 

 

วันทีห่กของการเดนิทาง เซอร์มัท – กลาเซยีร์ เอก็ซ์เพรส – อันเดอร์มัท 

 ชอ้ปปิง้เอา้ท์เลต่์ - ทริาโน ่
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

08.52 น. นำท่าน นัง่รถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส ทีค่นทั่วโลกใฝ่ฝัน

จะได้สัมผัส และพูดได้เต็มปากว่า ได้ชมทิวทศันท์ี่สวยที่สุด

ของสวิตเซอร์แลนด ์ ชมทิวทศันส์องข้างท่ีจะเปลี่ยนไปทุก

นาที จากธารน้ำแข็งท่ีปกคลุมอยู่ชัว่นาตาปี บนความสูง

กว่า 2,000 เมตรของยอดเขา สู่ท้องทุ่งเขียวขจีแซมด้วย

ดอกไม้นานาชนิด     (ใช้เวลาในการนั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเ์พรส 3 ชั่วโมง) 

11.46 น. เดินทางถึง เมืองอันเดอร์มัท เมืองเล็ก ๆ ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป ์ ระหวา่งทางท่านจะได้ชม

ทิวทศันอ์ันตระการตาของชนบทสวิตเซอร์แลนด ์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งภูเขา และทะเลสาบ

อย่างแท้จริง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซท์าวน์ เอา้ท์เลท มอลล์ สวรรค์

สำหรับนกัช้อป ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ

สวิสเซอร์แลนด ์ และอยูไ่ม่ไกลจากประเทศอิตาลี จากนั้น 

มีเวลาอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ซึ่งฟ็อกซ์ทาวน์เอ้าทเ์ลตนี้

เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศนูยร์วมร้านค้ากว่า 160 ร้าน 

สินค้าคุณภาพดี ลดราคาระหว่าง 30-70% จากราคาขาย

ปลีก เช่น ของใช้ในครัวเรอืน แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่อง

หนังอิตาลี รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์

แนมชื่อดงัอาทิ เช่น D&G, Armani, Burberry, Bally, 

Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Versace, Valentino และ อื่น 

ๆ อีกมากมาย นอกจากนี ้บริเวณฟ๊อกซ์ทาวน์ยังมีซปุเปอร์มาร์เก็ตชื่อดัง COOP ที่ท่านสามารถ

เลือกซือ้ผลไม ้ขนม หรือชอ็คโกแลตต่าง ๆ ได้ตามอธัยาศัยอีกดว้ย 

(ระยะทางประมาณ  126  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองทีราโน ่เมืองเล็ก ๆ ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดน

ระหว่างประเทศอิตาลีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์      

(ระยะทางประมาณ  132  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนัน้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  GRAND DELLA POSTA -- SONDRIO  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง   ทริาโน ่- นัง่รถไฟเบอร์นนิา่ - เซนตม์อรสิ – ซรูคิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. นำท่าน นัง่รถไฟเบอร์นนิา่เอก็ซ์เพลส … หนา้ตา่งบานกระจกโคง้ ออกแบบมาใหส้ามารถ

มองเหน็ทวิทัศนภ์ายนอกได้แบบพาโนรามา เราจะไดช้มววิเกือบ 360 

องศากันเลยทีเดียว ท่ีรถไฟสายเก่าแก่ท่ีสุดของสวิสเซอร์แลนด์ เริ่ม

ให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1910 จวบจนถึงปัจจบุนั ด้วยเส้นทางบนความ

สูง 2,253 เมตรเหนือระดบัน้ำทะเล ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ที่มี

หิมะปกคลุมตลอดท้ังปี อกีทั้งได้รับการคุม้ครองใหเ้ปน็มรดกโลก ผ่านหุบ

เหว ลำธาร โตรกผา ทะเลสาบแสนสวย อุโมงค ์ 55 แห่ง และสะพาน 

196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลม Brusio ทีม่ีความงดงามจน

ชือ่เสียงระบอืไปทัว่โลก จากมุมมองท่ีนั่งของตู้รถไฟท่ีกั้นด้วยกระจกบาน

ใหญ่แบบพาโนรามาววิ จะสร้างความตื่นตาตื่นใจตลอดเส้นทางการ

เดินทาง และเป็นการนัง่รถไฟท่ีสุดแสนจะ  โรแมนติกที่สุดครั้งหนึ่งใน

ชีวิต สร้างประสบการณ์เดินทางที่ยากจะลืมเลือน และจดจำไปอีกนาน

เท่านาน  

(ใช้เวลาในการนั่งรถไฟเบอร์นิน่าเอ็กซเ์พรส ประมาณ 2 ชัว่โมง 11 นาที) 

11.11 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอรทิซ์ เมืองตากอากาศ และศูนยก์ลางกฬีาสก ีที่มีชื่อเสียงระดับ

โลก อยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้ว

เมืองตากอากาศแห่งนี้ยงัเคยได้รบั

เลือกให้เป็นสถานที่แข่งขนักีฬาโอ

ลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย 

จากนั้น นำท่านเดินเล่นชม เมือง

เซนต์มอรทิซ์ สมัผัสววิทวิทัศน์อัน

งดงามของเทือกเขา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดนิทางสู่ นครซูรคิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นเมืองที่

สำคัญทางด้านการค้า ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจและการธนาคารของยุโรป ซึ่งมอบชีวิตชีวา

ให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

(ระยะทางประมาณ  203  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 
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จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  CROWNE PLAZA ZURICH  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีแ่ปดของการเดนิทาง    ซูรคิ – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงซูริค 

13.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินที่  TG 971 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  11 ชัว่โมง) 

 

วันทีเ่กา้ของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดภิาพ......... 
 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณส์ุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัธิรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 

 

- สกุลเงนิ สวติเซอร์แลนด์  ใชเ้งนิสกุล ฟรังค ์(CHF)  

-  ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภมูโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองตา่งๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

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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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายกุต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจบุนัที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเปน็หญิง ปจัจบุนัเป็นชายเต็มตวั มหีนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไมส่ามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บคุคลที่ม ี“คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่สวิตเซอร์แลนด์ 
 

1. หนังสือเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถา่ยสี-ปจัจุบนัขนาด 35 ม.ม.  ื45 ม.ม. จำนวน....2…รูป  

(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เทา่นัน้...)   ไ   รูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้าต้องชดัเจน มองเห็นหน้าผาก และใบหูทั้งสองข้าง  

(**หากมีผมปรกหน้า ตอ้งใส่เจลหวีขึ้น หรอืติดกิ๊บ**)  

- ห้ามสวมแว่นตา และคอนแทคเลนส์สีต่าง ๆ 

- ห้ามใส่เครือ่งประดบั, สร้อยคอ, ต่างห ูทกุชนิด 

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบตัรขา้ราชการ /   

สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ /  

สำเนาสูตบิัตร (ในกรณีเดก็อายุตำ่กว่า 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น) 

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทูต) 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบยีน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน  

(ระบุวันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดือน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- ทำอาชีพอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ รายได้ 

5. หลักฐานดา้นการเงนิ ***จำเปน็ตอ้งใช้ STATEMENT เทา่นั้น***  (โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ใดๆ ทัง้สิน้) 

- ขอเอกสาร STATEMENT พร้อมตราประทบัท่ีออกโดยธนาคารย้อนหลัง 6 เดอืน ประเภทเงินฝากออมทรพัย์ 

หรือฝากประจำ (ไม่รับบญัชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ำกว่า 6 หลัก …1…ชดุ (ควร

เลือกบัญชีทีม่ีการเขา้ออกเงนิอยา่งสมำ่เสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชีใหถ้งึ 6 หลัก เพือ่ใหแ้สดงวา่มีฐานะ

การเงนิเพียงพอทีค่รอบคลุมกับค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

(*** ทางสถานทูตฯ ไมร่ับเอกสารการเงินที่ถ่ายสำเนามาจากสมุดบัญชีเงินฝาก ***) 

6. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจำนงในการอนุญาต

ให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรอืเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลง

ลายมือชื่อและตราประทบัจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด…. 

7. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว 

 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 

  - สำเนาเอกสารทุกฉบับ (...ลูกคา้จะเซน็ต์หรือไมเ่ซน็ต์กไ็ด.้..) 
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แผนทีศู่นย์ยืน่วีซ่า VFS GLOBAL สวติเซอร์แลนด์ 

ที่อยู่  อาคารจามจุรี สแควร์ เดอะพลาซา่ “ชัน้ 4” ห้อง 404-405  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

สถานรีถไฟใตด้ิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถานีสามยา่น” ทางออกประตูที ่2 
 

***หมายเหตุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซา่กรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตสวติฯ ไมอ่นุญาตใิหด้งึ

พาสปอร์ตในระหวา่งการยื่นคำรอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศนูยย์ื่นวีซ่า 

VFS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้มือให้ 

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมา

ตามวันนัดหมายของทาง VFS 

เท่านัน้ ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 3 อาทติย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา

ให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องนำติดตวัไป

ในวันสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมุดเงนิฝากธนาคาร  
 

 

 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แค่

ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่น

ดุลพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม และ

มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   

2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตก็ไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ท่านก็

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง  

3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามวันนัดหมายท่ีสถานทูตระบ ุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 
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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           วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)  
     หม้าย  หย่า 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มือถือ         
อาชีพ    พนักงาน    เจ้าของกจิการ   ประกอบอาชีพอสิระ 

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

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อัตราคา่บรกิาร .... แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์  9  วัน  (TG) 

   

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 124,900.- บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 113,900.- บาท 

 ผูใ้หญ่พกัห้องพักเดี่ยว เพิ่ม   17,000.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตัว๋เครือ่งบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได ้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายืน่ 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเทีย่วตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเปน็หลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบรกิารนำทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทวัร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหต ุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพย์สนิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดินทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกกัตัวของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนกัเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (คนละ 3 สวสิฟรังก์ x 7 วัน)  = ทา่นละ  21 สวสิฟรังก ์

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 9 วัน) = ทา่นละ  900 บาท  

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 60,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล 

กรุณาแจ้งกบัพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทั้งหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนนิการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเปน็ตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าทีด่้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณด์ังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณทีีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่น้ำมัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์............ แกรนด์สวติเซอร์แลนด์  9  วนั (TG) ...........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........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยนัราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

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

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 


