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น ้าตกไรน ์– ลเูซิรน์ – พกัอินเทอรล์าเกน้ 2 คืน 
พิชิตยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE 

แทซ – เซอรม์ทั – ขึ้นยอดเขามาทเทอรฮ์อรน์ 
*** นัง่รถไฟสายโรแมนติค  GOLDEN PASS ***  
มองเทอรซ ์– โลซานน ์– เจนีวา – เบิรน์ – ซรูคิ 

*** ชิมอาหารพ้ืนเมือง ”ฟองดวู”์ เมนขูึ้นช่ือของสวิส *** 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  11-18 ต.ค. / 19-26 ต.ค. 2562 (79,900.-) 

 23-30 พ.ย. / 1-8 ธ.ค. 2562 (79,900.-)  

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ซรูคิ 
 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสำรขำออก  ประตทูำงเขำ้ที ่3 

เคำนเ์ตอรแ์ถว D  สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจำ้หนำ้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำที่ก ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
  

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    ซรูคิ – น้ ำตกไรน ์– ลเูซริน์ – อนิเทอรล์ำเกน้ 
 

00.35 น. ออกเดินทำงสู่เมืองซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 970 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  12 ชัว่โมง 5 นำท)ี 

06.55 น. เดินทำงถึง นครซรูิค เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำลิมมัท มีป่ำไม้

เขียวชอุ่มแซมด้วยบ้ำนพักตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริมฝั่ง 

(เวลำยโุรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมอืงซำฟเฮำ่สเ์ซน่ต์  เป็นเมอืงโบรำณเล็ก ๆ มีแม่น้ ำไรน์ไหลผ่ำนกลำง

เมือง และมีถนนสำยหลักเพยีงสำยเดียว  

(ระยะทำงประมำณ  50  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  45 นำที) 

จำกนั้น  น ำท่ำนชมควำมสวยงำมและยิ่งใหญ่ของ น้ ำตกไรน์ แม่น้ ำไรน์เป็นสำยน้ ำนำนำชำติท่ีส ำคัญ

ท่ีสุดในยุโรป เกิดจำกกำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำ

แอลป์เริ่มจำกเป็นล ำธำรเล็ก ๆ ผำ่นลิคเท่นสไตน์ เข้ำสู่

ทะเลสำบคอนสะแต้น  (โบเด้น) ท่ีก้ันพรหมแดนระหว่ำง

สวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมัน ส่วนท่ีล้นไหลออกจำก

ทะเลสำบคอนสะแต้น ก่อก ำเนิดแม่น้ ำไรน์สำยใหญ่ ไหล

ผ่ำนหน้ำผำสูงชนัท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่น เกิดเป็นน้ ำตก

ไรน์ท่ีสวยงำมท่ีสุดในยุโรปกลำง  อำคำรบำ้นเรอืนปลูกสร้ำงมำแต่โบรำณ โดยบำงบำ้นจะมีมุข

หน้ำต่ำงยื่นออกมำ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงลเูซริน์ เมืองตำกอำกำศริมทะเลสำปท่ีโด่งดงัของสวิส และยังมี

ควำมส ำคัญในด้ำนกำรก่อก ำเนิดสมำพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสำบขนำดใหญ่ท่ีชื่อว่ำ 

เวียวำลด์สแตร์ทเตอร ์อันหมำยถึงทะเลสำบสี่พันธรัฐ  

(ระยะทำงประมำณ  109  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 35 นำที) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ อนสุำวรยีส์งิหโ์ตแกะสลกั ริมหน้ำผำ

สัญลักษณ์แห่งควำมกล้ำหำญ ซื่อสตัย ์และเสียสละ ท่ีถูกสร้ำงข้ึนเพื่อเป็น

เกียรติแด่ทหำรสวิส ท่ีเสียชีวิตจำกกำรปกป้องพระรำชวังตุยเลอลีสใน

ฝรั่งเศส จำกนั้น น ำท่ำนชม สะพำนไมช้ำเปล เป็นสะพำนไม้ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด

ในลูเซิร์น ท่ีมีอำยุกว่ำ 800 ปี ทอดตัวข้ำมแม่น้ ำรอยส์ และท่ีมีชื่อเสียงไป

ท่ัวโลกและมีชื่อเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น เป็นสะพำนไม้ท่ีมีหลังคำคลุมตลอด 

จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งท่ีมีร้ำนตัวแทนจ ำหน่ำย

นำฬิกำชื่อดัง (ฮอยเออร,์ กุชชี่, โรแล็กซ์, โอเมก้ำ, ลองยิน, สว๊อท ฯลฯ) 

อำทิ ร้ำนบุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบำสซี่ ร้ำนขำยของท่ีระลึก...มดีพับ

ทหำรสวิส, ช็อคโกแล็ต, และช้อปปิ้งสินค้ำชั้นดีท่ีมีชื่อเสียง 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ เมืองท่ีมีทิวทัศน์งดงำมในด้ำนของทะเลสำบอีกเมืองหนึ่ง 

เนื่องจำกเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ตรงกลำง ระหว่ำงทะเลสำบ 2 แห่งนั่นคือ ทะเลสำบธุน และ

ทะเลสำบเปรียนซ ์ เสมือนประหนึ่ง เมืองแห่งนี้ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขำ และ

สำยน้ ำสีฟ้ำครำมสดใสของทะเลสำบ  

(ระยะทำงประมำณ  69  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 15 นำที) 

18.30 น รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร       

*** ชมิอำหำรพืน้เมอืง ”ฟองดวู”์ เมนูขึน้ชือ่ของสวสิ *** 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  CITY OBERLAND  หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    อนิเทอรล์ำเกน้  (ยอดเขำจุงเฟรำ) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงกรนิเดอวำลด์ จดุเริ่มต้นของกำรท่องเท่ียวเขำจงุเฟรำ เมื่อปี  2001  

ยเูนสโก้ประกำศใหเ้ขำจงุเฟรำ เปน็พืน้ทีม่รดกโลกทำงธรรมชำตแิหง่แรกของยโุรป 

(ระยะทำงประมำณ  19  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  45 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำน นั่งรถไฟ ท่องเท่ียวธรรมชำติ

ของภูเขำสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงำมของสวิส เมื่อป ี

2001 UNESCO ประกำศใหย้อดเขำจงุเฟรำเปน็พืน้ที่

มรดกโลกทำงธรรมชำตแิหง่แรกของยโุรป แล้ว

เปลี่ยนเป็นรถไฟสำยภูเขำท่ีเมืองไคลน์ชีเด็ก ข้ึนพิชิต

ยอดเขำจงุเฟรำท่ีมีควำมสูงกว่ำระดบัน้ ำทะเลถึง 

11,333 ฟตุ ซึ่งได้รับกำรยกยอ่งวำ่เปน็ Top of Europe จนถึงสถำนี     

จงุเฟรำ จำกนั้น ให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับกำรเล่นหิมะในลำนกว้ำง 

Sphinx จดุชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป มองเห็นได้กว้ำงไกลท่ีสุด ณ จดุ  

3,571 เมตร ชมถ้ ำน้ ำแข็งท่ีแกะสลักให้สวยงำม อยู่ใต้ธำรน้ ำแข็ง 30 

เมตร สัมผัสกบัภำพของธำรน้ ำแข็ง Aletsch ท่ียำวท่ีสุดในเทือกเขำแอลป์ 

ยำวถึง 22 ก.ม. และหนำ 700 เมตร โดยไม่เคยละลำย จำกนั้น อิสระให้

ท่ำนได้สนุกสนำนและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขำจงุเฟรำ อำทิ 

สนำมสก,ี สโนบอร์ด, สุนัขลำกเลื่อน (ไม่รวมในค่ำทัวร์) หรือ เพิ่ม

ประสบกำรณ์กับจำนหิมะ ส ำหรับท่ำนท่ีชอบควำมมันส์ สนุกกันแบบสุด 

ๆ บนลำนหิมะ และไม่ควรพลำดกับกำรส่งโปสกำร์ดโดยท่ีท ำกำร

ไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป  

12.15 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำรบนยอดเขำ 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงกลับเมืองอินเทอร์ลำเก้น มีเวลำให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้ง ท่ีมีร้ำน

ตัวแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำชื่อดัง หรือเดินเล่นไปตำมถนนใจกลำงเมอืง หำมุมถ่ำยรูปกับขุนเขำจงุ

เฟรำอันสวยงำม ท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดท้ังปี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  CITY OBERLAND  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

*** หมำยเหต ุ*** คนืนีก้รณุำเตรยีมกระเปำ๋สมัภำระ 1 ชดุ...เพือ่ใชพ้กัทีเ่มอืงเซอรม์ทั

วนัรุง่ขึน้ .... เนือ่งจำกกระเปำ๋ใหญจ่ะอยู่บนรถบสั 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    อนิเทอรล์ำเกน้ – เซอรม์ทั  (มำทเทอรฮ์อรน์) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเซอรม์ัท ท่ียังรักษำควำมเป็นอยู่ของชำวสวิส ท่ีรกัอิสระ และควำมสงบ

ไว้ได้อย่ำงสมบูรณ์ นอกจำกนี้ยังเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะเป็นเขตปลอดรถท่ีใช้

เครื่องยนต์ มีเพียงรถม้ำและรถไฟฟ้ำเท่ำนั้นท่ีได้รับกำรอนุญำตให้ใช้ได้ในเมืองนี้ 

(ระยะทำงประมำณ  170  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 40 นำที) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำน นั่งกระเชำ้ลอยฟำ้ ลัดเลำะไปตำมแนวเขำท่ีปก

คลุมด้วยหิมะขำวบริสุทธ์ิ ข้ึนสู่ สถำนมีำทเทอรฮ์อรน์ ท่ีมี

ควำมสูง 3,600 เมตรจำกระดบัน้ ำทะเล เป็นแหล่งเล่นสกี

ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของทำงภำคกลำงของสวิตฯ ท่ำนจะได้ชม

ทัศนียภำพท่ีงดงำมของขุนเขำ ท่ีปกคลุมด้วยหิมะ

สลบัซบัซอ้นกว่ำ 200 ยอด ซึ่งรวมท้ังยอดมำทเทอร์ฮอร์น

ท่ีงดงำม เป็นแรงจงูใจให้ บริษัท พำรำเมำ้ท์พิคเจอร์ 

จ ำกัด ผู้สร้ำงภำพยนตร์ระดบัโลก น ำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ 

และเป็นสถำนท่ีจ ำลองเกมส์ยอดฮิตในสวนสนุกดิสนยี์

แลนด์ท่ีประเทศอเมริกำ 

(*** หมำยเหต ุ*** หำกในกรณีท่ีกระเช้ำไม่สำมำรถข้ึนได้  

ทำงบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็น กอรน์เนอรแ์กรท-มำทเทอร์ฮอรน์ แทน) 

19.00 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  ALBANA REAL  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

*** หมำยเหต ุ*** เนือ่งจำกโรงแรมทีเ่ซอรม์ัทมจี ำนวนจ ำกดั หำกทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถจองได ้     

บรษิทัฯ จะจดักำรจองโรงแรมทีเ่มอืงอืน่ให ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัมำตรฐำนเดยีวกนั 

และชว่งเดอืนพฤศจกิำยน–เดอืนมนีำคม ทำงบรษิทัฯ จะจัดโรงแรมใหพ้กัทีเ่มอืงแทซ 

หรอืเมอืงบริคแทน .... เนือ่งจำกเปน็ชว่งเทศกำลเลน่สกี หอ้งพกัไมส่ำมำรถจองได ้

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง กซีตำดก์ – นัง่รถไฟโกลเดน้ พำส –  

 มองเทรอซ ์– เจนวีำ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนี กซืตำดก์ (GSTAAD) เมืองสกีรีสอร์ทรำคำแพงอันดบัต้น ๆ ของยุโรป 

เมืองตำกอำกำศไฮโซแห่งนี้มีบ้ำนตำกอำกำศของคนดัง และเคยต้อนรับคนดงัพร้อมท้ังเหล่ำ   

เซเล็บของโลกอำทิ ไมเคิล แจ็กสัน, เจ้ำฟ้ำชำยชำลส์ เจ้ำหญิงไดอำน่ำ, ปำรีส ฮิลตัน ฯลฯ 

(ระยะทำงประมำณ  134  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำน นัง่รถไฟสำยโรแมนตกิ Golden Pass Express หรือท่ีชำวสวิสยกย่องให้เป็นริเวียร่ำ 

เปน็ 1 ในเสน้ทำงทอ่งเทีย่วทำงรถไฟทีส่วยทีส่ดุของประเทศ ผ่ำนเข้ำไปในทุ่งเกษตรกรรม บำ้น

ไร่ปลำยนำ ฟำร์มปศุสัตว์ สู่ใจกลำงของประเทศ ท่ีจะท ำให้เรำได้เห็นถึงควำมเป็นเกษตรกร 

อำชีพเก่ำแก่ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ  

 

 

 

 

 

 

จำกนั้น เดินทำงถึง เมอืงมองเทรอซ์ เมอืงตำกอำกำศท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสำบเจนีวำ ได้ชื่อว่ำริเวียรำ่ของ

สวิส ชมควำมสวยงำมของทิวทัศน์ บ้ำนเรอืน ริมทะเลสำบ เป็นเมืองท่ีมี

ประชำกรเพียง 20,000 คน อยู่อย่ำงกระจดักระจำยไปตำมริมชำยฝั่ง

ทะเลสำบเป็นระยะทำง 4 ไมล์จนท ำให้เป็นรีสอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสุดบนทะเลสำบ

เจนีวำแห่งนี้ จำกนั้น น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปบริเวณ ปรำสำทชยิอง ซึ่งตั้งอยู่

ริมฝั่งทะเลสำบเจนีวำ ปรำสำทหลังนี้สรำ้งมำตั้งแตค่ริสตศักรำชท่ี 11 มี

เรื่องรำวประวัติศำสตร์ท่ีน่ำสนใจมำกมำย 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเจนวีำ เมืองท่ีว่ำกันว่ำเป็นพันธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย 

นอกจำกนโยบำยตำ่งประเทศ ศำสนำ และเป็นท่ีตั้งของธนำคำรจ ำนวนมำก  

(ระยะทำงประมำณ  94  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  RAMADA ENCORE  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    เจนวีำ – โลซำนน ์– เบริน์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น  น ำท่ำนชม น้ ำพเุจดโด กลำงทะเลสำบ ท่ีท่ีสำมำรถส่งน้ ำข้ึนท้องฟ้ำได้สูงถึง 140 เมตร และเป็น

สัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของเจนีวำ (** น้ ำพุอำจจะไม่เปิด ข้ึนอยู่กับสภำวะอำกำศในแตล่ะวัน **) 

จำกนั้น น ำท่ำนชม นำฬิกำดอกไม้ทีส่วนองักฤษ (JARDIN ANGLAIS) ริมทะเลสำบเจนีวำบ่ง

บอกถึงควำมส ำคัญของอุตสำหกรรมกำรผลตินำฬิกำท่ีมีต่อเจนีวำ แล้ว

ชมย่ำนกำรค้ำ ซึ่งเป็นส่วนเมืองเก่ำ ชมอนุสำวรยีก์ำรปฏิวัติทำงศำสนำ 

ชมอนุสำวรยี์ท่ีฝังศพของเศรษฐีชำวเยอรมัน ซึ่งตั้งอยู่ในท่ีท่ีเห็นยอดเขำ

มองบลังได้อย่ำงชดัเจน ผ่ำนชมท่ีตั้งขององค์กำรสหประชำชำติ ผ่ำนชม

สถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ เช่น โบสถ์เซนต์ปิแอร์ ST PIERRE ซึ่งเป็น

โบสถ์ท่ีเก่ำท่ีสุดของเมือง ศำลำกลำงเมืองท่ีมีควำมเก่ำแก่กว่ำ 500 ปี  
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโลซำนน ์ ซึ่งตั้งอยูบ่นฝั่งเหนือของทะเลสำบเจนีวำ มีประวัตศิำสตร์อัน

ยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ตั้งอยูบ่นเนินเขำริมฝั่งทะเลสำบเลอมังค์ จึงมีควำมสวยงำมโดย

ธรรมชำติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงำม และอำกำศท่ีปรำศจำกมลพิษ และเป็นเมืองท่ีมี

ควำมส ำคัญส ำหรับชำวไทยเนือ่งจำกเปน็เมอืงที่เคยเปน็ทีป่ระทบัของรำชวงศม์หดิล 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินชม สวนสำธำรณะท่ีมีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปำก ปิดตำ อัน

เป็นสถำนท่ีทรงโปรดของยุวกษัตริย์ท้ังสองพระองค์เมื่อทรงพระเยำว์ และถ่ำยรูปกับ 

ศำลำไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ  (Le Pavillon Thailandais) ตั้งอยู่ในสวนสำธำรณะ  

เดอนองตู จดัสร้ำงโดยรัฐบำลไทย สร้ำงข้ึนจำกไม้สัก และมียอดศำลำสูง 9 เมตร 

เนื่องในวโรกำสท่ีพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช รัชกำลท่ี 9 ทรง

ครองศิริรำชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตระหว่ำงไทย

และสวิตเซอร์แลนด์รอบ 75 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จ

ไปประกอบพิธีเปิดศำลำและส่งมอบอยำ่งเป็นทำงกำร เมื่อวันท่ี 17 มีนำคม พ.ศ. 2552  

(ระยะทำงประมำณ  64  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเบริน์ นครหลวงอันงำมสงำ่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้ำงมำตั้งแต ่

ค.ศ. 1191 โดยดยุคแห่งเบิร์ดโทลต์ท่ี 5 แห่งซำริงเกน กรุงเบริน์ มีมรดก

โลกอันล้ ำค่ำท่ีถ่ำยทอดและอนุรักษ์มำสู่ปจัจุบัน สร้ำงข้ึนในยุคกลำงของ

ยุโรป มีหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์มำกมำย องคก์ำรยเูนสโกป้ระกำศ

ใหส้ว่นหนึง่ของเบริน์เปน็เมอืงมรดกโลก จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชม หอ

นำฬกิำ ท่ีมีหน้ำปดัขนำดใหญ่ เป็นประตูโบรำณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน 

ผ่ำนชมโบสถ์ และยำ่นเมืองเก่ำท่ีมีร้ำนค้ำเรยีงรำยมำกมำย ผ่ำนชมน้ ำพุ

ท่ีตั้งอยู่กลำงถนนเป็นระยะ ๆ อย่ำงสวยงำม มีเวลำให้ท่ำนได้เพลิดเพลิน

ไปกับกำรเดินส ำรวจสินค้ำของสวิส ในถนนท่ีเป็นวอลค์ก้ิงสตรีท ท่ี

สวยงำมอีกเส้นหนึ่งของยุโรป  

(ระยะทำงประมำณ  104  กิโลเมตร 

ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 45 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MERCURE BIEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    ซรูคิ – กรงุเทพฯ  
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินกรุงซูริค 

13.15 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 971 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  11 ชัว่โมง) 
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วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

06.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ  โดยสวัสดิภำพ......... 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

 คุณปิ๊ก / คุณเมย์ / คณุมิน้ 

 

 

สกลุเงนิ  สวติเซอรแ์ลนด ์ใชเ้งนิสกลุ สวสิฟรงัก ์ (SWISS FRANC)  

  ไฟฟำ้  220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

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 

 ลเูซิร์น 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 

 สต็อกโฮลม์ -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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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหม่กอ่นมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลท่ีมี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่สวติเซอรแ์ลนด ์
 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ท่ีเหลืออำยเุกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุนัขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูสี ฉำกหลงัสีขำว ...เทำ่นัน้...)   ไ   ร ูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้ำต้องชัดเจน มองเห็นหน้ำผำก และใบหูท้ังสองข้ำง  

(**หำกมีผมปรกหน้ำ ต้องใส่เจลหวีข้ึน หรือติดก๊ิบ**)  

- ห้ำมสวมแว่นตำ และคอนแทคเลนส์สีต่ำง ๆ 

- ห้ำมใส่เครื่องประดบั, สร้อยคอ, ต่ำงหู ทุกชนิด 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีขึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ หนังสือรบัรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปจัจุบันท่ีท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ ***จ ำเปน็ตอ้งใช ้STATEMENT เทำ่นัน้***  (โดยไมม่ขี้อยกเวน้ใดๆ ทั้งสิน้) 

- ขอเอกสำร STATEMENT พร้อมตรำประทับท่ีออกโดยธนำคำรย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทเงินฝำกออมทรัพย์ 

หรือฝำกประจ ำ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ท่ีมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 6 หลัก …1…ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะ

กำรเงนิเพยีงพอที่ครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

(*** ทำงสถำนทูตฯ ไม่รับเอกสำรกำรเงินที่ถ่ำยส ำเนำมำจำกสมุดบัญชีเงินฝำก ***) 

6. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับดิำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีำ่ VFS GLOBAL สวติเซอรแ์ลนด ์

ที่อยู่  อำคำรจำมจรุ ีสแควร ์เดอะพลำซำ่ “ชัน้ 4” หอ้ง 404-405  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

สถำนีรถไฟใต้ดิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถำนสีำมยำ่น” ทำงออกประตทูี ่2 
 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน 

ทำงสถำนทตูสวติฯ ไมอ่นญุำตใิหด้งึ

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิว้มือทำงศูนยย์ื่นวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ต้องมำ

ตำมวันนัดหมำยของทำง VFS 

เท่ำนั้น ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ 

อย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำร

เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันเวลำ

ให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ท่ีต้องน ำติดตัวไป

ในวันสแกนลำยนิ้วมอื  

บตัรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  
 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   



 

 

แกรนดส์วสิ (TG)  -13- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

ถ้าท่านจองทวัร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิ 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ทีเ่บอร์ 02-231-3399  

เพือ่มาจองควิยืน่วซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 

 

ข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิของวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์  (ระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 
 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ             
วนั/เดือน/ปีเกิด     สถานที่เกิด       
หมายเลขหนังสือเดนิทาง                
วนัที่ออกหนังสือเดนิทาง           วนัที่หมดอายุหนังสือเดนิทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  
     หม้าย  หย่า 
ที่อยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้...................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................. ................................................................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มือถือ         
อาชีพ    พนักงาน    เจ้าของกิจการ   ประกอบอาชีพอิสระ 

 เกษียนอายุ   นักเรียน   ว่างงาน      อื่นๆ 
ช่ือบริษัท / โรงเรียน............................................................................................................................. ................... 
ที่อยู่ทีท่ างาน / โรงเรียน............................................................................................................................. ............. 
.................................................................................................... ............................................................................ 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)      โทรสาร      
อีเมล์ (ส านักงาน)      อีเมล์ (ส่วนตวั)      
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่          

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อตัรำคำ่บริกำร .... แกรนด์สวติเซอรแ์ลนด์  8  วนั  (TG) 

   ต.ค.-ธ.ค. 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ  79,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม    15,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเท่ำกบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกันทัง้หมด 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกนั 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 3 สวสิฟรงัก์ x 6 วนั)  = ทำ่นละ  18 สวสิฟรงัก ์

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 8 วนั) = ทำ่นละ  800 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำทำ่นละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 
 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG) .............วนัเดินทาง............................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน  
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................  

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................       
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 


