
ขอเชิญชวนขอเชิญชวน
   ทุ กท่าน ร่วมพบปะสังสรรค์    ทุ กท่าน ร่วมพบปะสังสรรค์ 

วั นครอบครัวหญิ งไทยคร้ั งท่ี  17วั นครอบครัวหญิ งไทยคร้ั งท่ี  17

อาทิ ตย์ ท่ี  4 กั นยายนอาทิ ตย์ ท่ี  4 กั นยายน  20222022
        เวลา 10.30 – 16.00 น.  เวลา 10.30 – 16.00 น.

ท่ี  Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindachท่ี  Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach  
10.30 น.                   ลงทะเบี ยน 10.30 น.                   ลงทะเบี ยน 
11.00 – 11.30 น. กล่าวต้ อนรั บ เปิ ดงานด้ วยการแสดง 11.00 – 11.30 น. กล่าวต้ อนรั บ เปิ ดงานด้ วยการแสดง 
   และการมอบรางวั ล จากโครงการ Thai-Swiss’s Got     และการมอบรางวั ล จากโครงการ Thai-Swiss’s Got  
        Talent โดยนายจิ ตติพั ฒน์  ทองประเสริ ฐ         Talent โดยนายจิ ตติพั ฒน์  ทองประเสริ ฐ 
   เอกอั ครราชทู ต ณ กรุงเบริ   เอกอั ครราชทู ต ณ กรุงเบร์์ิ นน
11.30 – 12.00 น ปาฐกถาพิ เศษ โดยนายจิ ตติพั ฒน์  ทองประเสริ ฐ   11.30 – 12.00 น ปาฐกถาพิ เศษ โดยนายจิ ตติพั ฒน์  ทองประเสริ ฐ   
   เอกอั ครราชทู ต ณ กรุงเบริ   เอกอั ครราชทู ต ณ กรุงเบร์์ิ น น 
   “เร่ื อง ครอบครัวในมุ มมองของนั กการทู ต”    “เร่ื อง ครอบครัวในมุ มมองของนั กการทู ต” 
12.00 -14.00 น. พักรั บประทานอาหารร่วมกั น12.00 -14.00 น. พักรั บประทานอาหารร่วมกั น
14.00 - 16.00 น. กิ จกรรมสั นทนาการ ของขวั ญ รางวั ลมากมาย 14.00 - 16.00 น. กิ จกรรมสั นทนาการ ของขวั ญ รางวั ลมากมาย 
             และเพ้ นท์ หน้า โดยคุ ณไพรวั ลย์  บราวน์ ชไวเลอร์  (คุ ณหนุ่ ย)             และเพ้ นท์ หน้า โดยคุ ณไพรวั ลย์  บราวน์ ชไวเลอร์  (คุ ณหนุ่ ย)

กรุ ณาตอบกลั บ ภายในวั นท่ี  1 กั นยายน ค.ศ. 2022 
(เพ่ื อความพร้ อมในการเตรี ยมสถานท่ี ) ทางช่องทางใดทางหน่ึ งดั งน้ี ค่ ะ 

• จดหมายส่งมาท่ี   Postfach11, 3038 Kirchlindach 
• อิ เมล์  vorstand@thaifrauenverein.ch หรื อ
• กล่ องข้อความเฟสบุ๊ ก ของสมาคม  facebook.com/thaifrauen.swiss 
• โทร 079 649 34 32

การเดิ นทาง โดยรถ Post จากสถานี รถไฟเบิ ร์ น สาย 106 ปลายทาง Zollikofen 

จากลานจอดรถ Postauto Perron  U  ลงป้ าย Kirchlindach Kirche สถานท่ี จั ดงาน
อยู่ ติ ดกั บโบสถ์  รถออกทุ ก 1 ช่ั วโมง เช่ น เวลา 09:38 เป็ นต้ นไป 

สำ าหรั บท่านท่ี เดิ นทางโดยรถส่ วนตั ว มี ท่ี จอดรถได้ ประมาณ 100 คั น 
(นำ าอาหารมาแบ่ งปั นกั นชิ มนะคะ)

และรั บประทานอาหารร่วมกั น เช่ นทุ กๆ ปี ท่ี ผ่ านมา
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