บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จท่องเที ่ยวเลขที ่ 11/01967

(ขึน้ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ...สู งสุ ดในเยอรมัน)

ฮอลสตัท – เซนต์ วูลฟกัง – ล่ องทะเลสาบโคนิเซ่ – เหมืองเกลือเบิร์ชเทสกาเด้ น
ซอลส์ เบิร์ก – สวนมิราเบลล์ – อินส์ บรูค – ฟุสเซ่ น – ปราสาทนอยชวานสไตน์
โอเบอร์ รามเมอร์ เกา – การ์ มชิ – นั่งกระเช้ าขึน้ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ – มิวนิค

*** พิเศษ *** .... ลิม้ รสขาหมูเยอรมัน เสิร์ฟพร้ อมเบียร์ แบบต้ นตารับ
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กำหนดกำรเดินทำง

20-27 มี.ค. / 27 มี.ค.-3 เม.ย. 2563 (59,900.-)
10-17 เม.ย. / 11-18 เม.ย. 2563 (69,900.-)
20-27 เม.ย. 2563 (54,900.-)
4-11 พ.ค. / 27 มิ.ย.-4 ก.ค. / 29 มิ.ย.-6 ก.ค. 2563 (59,900.-)
..... รำยละเอียดกำรเดินทำง .....

วันแรกของกำรเดินทำง
22.00 น.

กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน)

ประตูทำงเข้ำที่ 3
เคำน์เตอร์แถว D สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ (TG ... THAI AIRWAYS) ....
คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผูโ้ ดยสำรขำออก

เจ้ำหน้ำที่เอฟวีนวิ ทัวร์ ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
 บริษัทฯ จัดเตรียมป้ำยชือ่ ของท่ำนพร้อมโบว์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะ
 หัวหน้ำทัวร์อำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะนำมำแจกคืนให้ท่ำน
พร้อมได้จดั เตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมำณทีม่ ำกกว่ำ 100 มิลลิลติ ร
ห้ำมนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้ำที่ซ้อื ภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE เท่ำนั้น
***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่ำนกรุณำตรงต่อเวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไว้ในบัตรโดยสำรเครือ่ งบิน Boarding Pass


วันทีส่ องของกำรเดินทำง
00.50 น.
07.05 น.

มิวนิค – ฮอลสตัท (ออสเตรีย) – เซนต์วลู ฟ์กงั – ซอลส์เบิรก์

ออกเดินทำงสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ TG 924
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ 11 ชัว่ โมง 20 นำที)
เดินทำงถึง เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบำวำเรีย ประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซำร์
เป็นศูนย์กลำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรธนำคำร
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จำกนั้น

13.00 น.
บ่ำย

จำกนั้น

18.30 น.
จำกนั้น

(เวลำยุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
(เวลำยุโรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮอลสตัท เมืองมรดกโลกที่เก่ำแก่ย้อนหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงที่
เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนคริสตกำล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงำมเป็นที่
หลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย จำกนั้น นำท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบ
ทะเลสำบที่เรียกว่ำ “ซี สตรำซ” (See Strasse) ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อีกด้ำนมีร้ำน
ขำยของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้ำน
ออกแบบเอง เป็นระยะสลับกับ
บ้ำนเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่ำแก่ไม่
ขำดสำย บ้ำงอยู่ระดับพื้นดิน บ้ำง
อยู่บนหน้ำผำลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ
และบ้ำนแต่ละหลังล้วนประดับ
ประดำด้วยของเก่ำ ดอกไม้หลำกสีสันสวยงำมปลำยสุดของถนนซี สตรำซ ท่ำนจะได้ชมจัตุรัส
ประจำเมืองซึ่งเป็นลำนหินขนำดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลำงลำน และอำคำรบ้ำนเรือนที่
สวยงำม ให้ท่ำนได้พักผ่อนนั่งจิบกำแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง
(ระยะทำงประมำณ 209 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซนต์วลู ฟกัง เมืองรีสอร์ทเล็ก ๆ ในหุบเขำริมทะเลสำบวูลฟกัง จำกนั้น
นำท่ำนชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงำม โรแมนติคที่สุด
ของออสเตรีย
เซนต์วลู ฟกังเป็นหมู่บ้ำนเล็ก ๆ ในประเทศออสเตรีย
หรือ upper Austria ที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสำบ หมูบ่ ำ้ นนี้ตั้งชื่อตำมนักบุญ
Wolfgang ซึ่งไม่เกี่ยวกันกับ Wolfgang Amadeus Mozart คีตกวีเอกของ
โลก หมู่บ้ำนนี้เป็นสถำนที่นักท่องเที่ยวนิยมมำเที่ยวมำก มีนักท่องเที่ยว
มำเที่ยวตลอดปี โดยเฉพำะหน้ำหนำวนักท่องเที่ยวนิยมมำเล่นสกีที่นี่
(ระยะทำงประมำณ 38 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 45 นำที)
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซำลส์บวร์ก เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของออสเตรีย ภูมิทัศน์ของเมือง
รำยล้อมรอบไปด้วยภูเขำและทะเลสำบ วิวทิวทัศน์อันงดงำม หลำยแห่งถูกใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำย
ทำภำพยนตร์ชื่อก้องโลก เดอะ ซำวด์ ออฟ มิวสิค (THE SOUND OF MUSIC)
(ระยะทำงประมำณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 45 นำที)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม ARENA CITY หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ำ

ซอลส์เบิรก์ (ล่องเรือโคนิเซ่ – เหมืองเกลือเบิรช์ เทสกำเด้น )

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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นำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบ KONIGSEE ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นทะเลสำบที่ใสสะอำดที่สุดใน
เยอรมัน ดังนั้นเรือที่ใช้ในทะเลสำบ จะใช้เฉพำะเรือที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้ำ หรือจำพวกเรือพำย
หมำยถึง ไม่ใช้น้ำมันให้เกิดมลภำวะเพื่อเป็นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง
กฎเกณฑ์นี้เห็นว่ำใช้มำตั้งแต่ปี 1909 ทะเลสำบโคนิเซ่ถูกรำยล้อมด้วย
ภูเขำ ซึ่งทำให้เกิดเสียงสะท้อนได้ จำกนั้น นำท่ำน ล่องเรือชมทะเลสำบ
กษัตริย์ ที่มีน้ำใสรำวกับมรกตทะเลสำบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่ง ฟย
อร์ดที่งดงำมที่สุดในประเทศเยอรมนี เขตเทือกเขำแอลป์ มีแหล่งกำเนิด
จำกกำรละลำยของกลำเซียบนยอดเขำ ก่อให้เกิดทะเลสำบที่งดงำม และ
ควำมมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ฟยอร์ดแห่งนี้มี
ควำมยำวกว่ำ 8 กม. กว้ำงถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยู่บน
ควำมสูงกว่ำ 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
(ระยะทำงประมำณ 30 กิโลเมตร
ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง)
12.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเบิรช์ เทสกำเด้น เจ้ำของเส้นทำงดิอัลไพน์โร้ด เส้นทำงเก่ำแก่ที่สุดที่
นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลำะเลียบเทือกเขำแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็น
ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำและกำรสำรวจหำเกลือและสินแร่ เมืองเก่ำแห่งนี้
เต็มไปด้วยศิลปะกำรสร้ำงอำคำร
ในรูปแบบบำวำเรียตอนบนที่มี
เอกลักษณ์เฉพำะตัวตกแต่งด้วยลำยปูนสไตล์สตัดโก้ จำกนั้น นำท่ำนชม
เหมืองเกลือ สร้ำงตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบรำณเหมืองเกลือเป็น
สถำนที่ ต้องห้ำมของบุคคลทั่วไป เนื่องจำกเกลือมีค่ำ จนได้ชื่อว่ำเป็น
ทองคำขำว แต่ในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ำเที่ยวชมภำยใน ที่
ยังคงรักษำสภำพเดิมไว้ทุกประกำร แต่ต้องสวมชุดคนงำนที่มีเตรียมไว้ให้
จำกนั้น นำท่ำนนั่งรถรำงลอดอุโมงค์ยำว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออัน
ระยิบระยับ และทะเลสำบใต้ภูเขำที่งดงำมด้วยแสงเสียง บรรยำกำศรำว
กับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภำยใต้อุณหภูมิ 12 องศำเซลเซียส
(ระยะทำงประมำณ 5 กิโลเมตร
ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 5 นำที)
จำกนั้น
นำท่ำนเดินทำงกลับเมืองซอลส์เบิร์ก จำกนั้น นำท่ำนชมสถำนที่ที่โมสำร์ทเกิดเมื่อปี 1756 ซึ่งจะ
เต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมำหวนรำลึกถึงควำมอัจฉริยะ ทำงด้ำนดนตรี
ของโมสำร์ท ชม สวนมิรำเบลล์ ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงำม และมี
ชื่อเสียงของเมือง เพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจของชำวซอลส์เบิร์ก และเคย
ได้ใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำยทำละครชื่อดัง ซึ่งคนไทยรู้จักดีในเรื่อง “ดำว
หลงฟ้ำ ภูผำสีเงิน” และภำพยนตร์อมตะระดับโลกเรือ่ ง “THE SOUND OF
MUSIC” จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกช้อปปิ้ง
(ระยะทำงประมำณ 30 กิโลเมตร
ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
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จำกนั้น

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม ARENA CITY หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ขี่ องกำรเดินทำง
เช้ำ
จำกนั้น

12.00 น.
บ่ำย

จำกนั้น

18.30 น.
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอินส์บรูค เมืองหลวงรัฐทีโรล ประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน
อินส์บรูคแปลว่ำสะพำนแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะเป็นที่รำบแคบ ๆ แทรกตัวอยู่ระหว่ำงเทือกเขำ
แอลป์ เป็นสถำนที่ที่เคยใช้จดั กำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิคฤดูหนำวถึง 2 ครั้ง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่
กลำงธรรมชำติ ที่สวยงำมด้วยภูเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี
(ระยะทำงประมำณ 186 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 45 นำที)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเที่ยวชม จัตรุ สั กลำงเมือง ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวต่ำงหลั่งไหลมำชม ระเบียงหลังคำทองคำ
ซึ่งสร้ำงขึ้นในสมัยโกธิคตอนปลำย ประดับด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทอง
2,657 แผ่น สร้ำงในสมัยกษัตริย์
แม็กซิมิเลียนที่ 1 โดยดำริใช้
เป็นที่ประทับชมกำรแสดงต่ำง ๆ ที่ลำนหน้ำมุข ต่อมำระเบียงได้รับกำร
ตกแต่งแบบปูนปั้น แบบบำร็อคตอนปลำย นอกจำกนี้ท่ำนยังสำมำรถช้
อปปิ้งเครื่องคริสตัล ร้ำน ชวำรอฟสกี้ ที่เป็นต้นกำเนิดที่นี่ และมีชื่อเสียง
ที่สุดในโลก ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยเป็นอย่ำงดี
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองที่ตั้งอยู่ทำงแคว้นบำวำเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชำยแดน
ออสเตรีย ที่มีควำมงดงำมทำงด้ำนทัศนียภำพอันเป็นที่กล่ำวถึงในนำมของป่ำดำ เป็นที่ตั้งของ
ปรำสำทนอยชวำนสไตล์ และปรำสำท โฮเฮนชวำนเกำ รำยล้อมด้วยทะเลสำบถึง 5 แห่ง ท่ำน
จะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ริมสองข้ำงทำงที่เต็มไปด้วยควำมเขียวขจีของขุนเขำ
(ระยะทำงประมำณ 111 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 45 นำที)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม EURO PARK หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง
เช้ำ
จำกนั้น

ซอลส์เบิรก์ – อินส์บรูค – ฟุสเซ่น (เยอรมัน)

ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ – กำร์มชิ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเปลี่ยนกำรเดินทำงเป็นรถมินิบัสขึ้นสู่ ปรำสำทนอยชวำนช
ไตน์ เดินทำงลัดเลำะไปตำมเส้นทำงไหล่เขำสู่สะพำนควีนแมรี่ ซึ่ง
เป็นจุดชมวิวปรำสำทที่ดีที่สุด ชมควำมสวยงำมของป่ำไม้ และ
บ้ำนพักสไตล์ชำเล่ย์ที่ประดับประดำไปด้วยดอกไม้หลำกหลำยสี ชม
ทิวทัศน์อันงดงำมของตัวปรำสำทที่โดดเด่น มีทะเลสำบและธำรน้ำ
ล้อมรอบ จำกนั้น นำท่ำนเข้ำชมภำยในตัวปรำสำท ที่ตกแต่งไว้
อย่ำงอลังกำร และสวยงำมที่สุด ดั่งปรำกฎในโปสเตอร์ทั่วไป
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13.00 น.
บ่ำย
จำกนั้น

18.30 น.
จำกนั้น

ปรำสำทนี้สร้ำงในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้ำลุดวิกที่ 2 ตำมจินตนำกำรของคีต
กวีชำวเยอรมนี ริชำร์ดวำกเนอร์ พระสหำยคู่พระทัย ชมห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่
ใช้ในกำรแสดงโอเปร่ำและคอนเสิร์ต รับฟังเรื่องรำวอันน่ำสลดใจของผู้ที่สร้ำงปรำสำทแห่งนี้
ชมควำมงดงำมของปรำสำทที่ยำกเกินกว่ำจะบรรยำย แม้กระทั่งรำชำกำร์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้
จำลองแบบ ไปเป็นปรำสำทในเทพนิยำย อันเปรียบเสมือน สัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอเบอรำมเมอร์เกำ ผ่ำนชม โรงละครเดอะแพสชัน่ เพลย์ ซึ่งถือว่ำเป็น
เวทีกลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุคนได้ถึง 4,800 คน
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองกำร์มชิ ตั้งอยู่กลำงเทือกเขำแอลป์ เป็นเมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสียง
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนำว เนื่องจำกมีควำมงำมทำงธรรมชำติ ซึ่ง
เป็นภูเขำสูงโอบล้อมเมืองไว้ แล้วยังมีทะเลสำบแสนสวยงำมอีกด้วย
(ระยะทำงประมำณ 61 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 50 นำที)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม KOENIGSHOF หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ กของกำรเดินทำง

กำร์มชิ – ขึน้ เขำซุกสปิกเซ่ – มิวนิค

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำน นัง่ กระเช้ำลอยฟ้ำ ขึ้นสู่ "ยอดเขำซุกสปิตเซ่" ยอดเขำที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี
บนควำมสูง 2,964 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จำกบนยอดเขำท่ำนจะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบตัว
ประกอบไปด้วยยอดเขำกว่ำ 400 ยอดในเขตแดนออสเตรีย อิตำลี สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี
เบื้องล่ำงจำกยอดเขำลงไป 400 เมตร คือ ซุกสปิตซ์ปลำต ซึ่งเป็นธำรน้ำแข็งเพียงสำยเดียวใน
เยอรมนี ในช่วงเวลำที่หิมะตกหนำมีสภำพเหมำะสมสำหรับกำรเล่นสกี คือ ในช่วงเดือน
พฤศจิกำยนถึงมิถุนำยน ท่ำนจะได้พบกับประสบกำรณ์ประทับใจมำกมำยที่นี่

11.30 น.
บ่ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมืองบนยอดเขำ
นำท่ำนเดินทำงสู่เยอรมัน เมืองมิวนิค เขตท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมมันดับหนึ่งของประเทศ มี
ภูมิประเทศที่งดงำม จำกนั้น นำท่ำนเข้ำสู่ย่ำนใจกลำง
เมืองมิวนิค ที่บริเวณจัตุรัส Marienplatz ที่ตั้งชื่อตำมรูป
ปั้นพระแม่แมรี่ สีทองอร่ำมบนเสำสูงกลำงจัตุรัส โดดเด่น
ด้วยศำลำว่ำกำรหลังใหม่ โดยด้ำนหน้ำของอำคำรแต่ง
อย่ำงสวยงำมด้วยรูปสลักของกษัตริย์ ขุนนำง บุคคลใน
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ประวัติศำสตร์และนักบุญ พร้อมชม Glockenspiel หอนำฬิกำสูงถึง 85 เมตร มีระฆัง 43 ใบแต่
ละวันจะมีตุ๊กตำ 32 ตัว ออกมำเต้นระบำ เมื่อถึงเวลำ 11.00 น. ซึ่งตุ๊กตำเหล่ำนี้เป็นตัวแทน
เรื่องรำวในประวัติศำสตร์ ด้วยพิธีอภิเษกสมรสระหว่ำงดยุก วิลเลมและดัชเชสแห่งลอร์เรนซ์
(ระยะทำงประมำณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม AZIMUT MUNCHEN CITY OST หรือเทียบเท่ำ

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง
เช้ำ
09.30 น.
14.25 น.

มิวนิค – กรุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน
ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925
(ใช้เวลำในกำรบินโดยประมำณ 10 ชั่วโมง 30 นำที)

วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง
06.05 น.

กรุงเทพฯ

เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ............

**** END OF TOUR ****
*** หมำยเหตุ :- ***
- ร้ำนช้อปปิ้งในยุโรปปิดทำกำรทุกวันอำทิตย์ ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว
- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น
- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น
ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุตำ่ ง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน
ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพิบัติธรรมชำติตำ่ ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง
-

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถำม : โทร. 02-108-8666
คุณเพ็ญ / คุณเมย์ / คุณมิน้
สกุลเงิน

เยอรมัน และออสเตรีย ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO)

ไฟฟ้ำ

220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม
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*** แผนที่ ***

อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน (℃)
เมือง
มิวนิค

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ถ้ำท่ำนเจอสิง่ เหล่ำนี้ ...... ถึงแม้วำ่ พำสปอร์ตของท่ำนยังไม่หมดอำยุกต็ ำม
บริษทั ฯ ขอแนะนำว่ำควรต้องไปทำพำสปอร์ตใหม่กอ่ นมำทำกำรจองทัวร์
- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปัจจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ...
บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพำสปอร์ตมำก่อน
หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตำ
หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตำ ทำปำกใหม่
หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม
ผ่ำตัดขำกรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกัน
- พำสปอร์ตถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่สำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรชำรุดเสียหำย ผิดไปจำก
เดิมที่ทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น
หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,
หรือมีกำรเปียกน้ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ
ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว)
************************************************

ว่ำด้วยเรือ่ ง “คดีควำม / กำรตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลที่มี “คดีควำม / คำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ ....
เช่น บำงท่ำนมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง
- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์
ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่ำนี้ ทำงบริษทั ฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิน้ ซึ่งอยูน่ อกเหนือกำรควบคุม
ถือเป็นควำมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำควำมเข้ำใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐำนกำรทำวีซำ่ เยอรมัน
1. หนังสือเดินทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกินกว่ำ 6 เดือน และเหลือหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย…3…หน้ำ
2. รูปถ่ำยสี-ปัจจุบนั ขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป
(....รูปสี ฉำกหลังสีขำว ...เท่ำนัน้ ...) ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ำน / สำเนำบัตรข้ำรำชกำร /
สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ -นำมสกุล / สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำใบหย่ำ /
สำเนำสูตบิ ตั ร (ในกรณีเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีขนึ้ ไป) อย่ำงละ....2...ชุด
4. หลักฐำนกำรทำงำน
ไ

(จดหมำยรับรองกำรทำงำน เป็นภำษำอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำนั้น)

(กรุณำระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชอื่ สถำนทูต)
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ำยสำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด
- พนักงำนบริษัท / ข้ำรำชกำร ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรทำงำน
(ระบุวนั เข้ำทำงำน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลำทีจ่ ะเดินทำง -- ออกมำไม่เกิน 1 เดือน)
- เกษียณอำยุ…1… ชุด ถ่ำยสำเนำบัตรข้ำรำชกำร
- นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไม่เกิน 1 เดือน)
- ทำอำชีพอิสระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ทำ + รำยได้
5. หลักฐำนด้ำนกำรเงิน ***จำเป็นต้องใช้ STATEMENT เท่ำนัน้ *** (โดยไม่มขี ้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิน้ )
- ขอเอกสำร STATEMENT พร้อมตรำประทับที่ออกโดยธนำคำรย้อนหลัง 4 เดือน ประเภทเงินฝำกออมทรัพย์
หรือฝำกประจำ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ำกว่ำ 6 หลัก …1…ชุด (ควร

เลือกบัญชีทมี่ กี ำรเข้ำออกเงินอย่ำงสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ งเติมเงินในบัญชีให้ถงึ 6 หลัก เพือ่ ให้แสดงว่ำมีฐำนะ
กำรเงินเพียงพอที่ครอบคลุมกับค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง) … อัพเดท STATEMENT ก่อนยืน่ วีซำ่ 15 วัน
(*** ทำงสถำนทูตฯ ไม่รับเอกสำรกำรเงินที่ถ่ำยสำเนำมำจำกสมุดบัญชีเงินฝำก ***)
6. กรณีเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีบริบรู ณ์ ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำ/มำรดำ หรือเดินทำงไปกับบิดำ/มำรดำ ท่ำนใดท่ำน
หนึ่ง จะต้องทำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจำนงในกำรอนุญำต
ให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอหรือเขต โดยมีนำยอำเภอ หรือผู้อำนวยกำรเขตลง
ลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด….

**หมำยเหตุ**

- ค่ำบริกำรแปลเอกสำรทุกอย่ำงไม่รวมอยูใ่ นรำคำทัวร์
- สำเนำเอกสำรทุกฉบับ (...ลูกค้ำจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้...)

*** กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดุลยพินจิ ของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยควำม
สะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ... ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ที่
จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหัก
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง ***
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แผนทีศ่ นู ย์ยนื่ วีซำ่ VFS GLOBAL เยอรมัน
ที่อยู่ อำคำรจำมจุรี สแควร์ เดอะพลำซ่ำ “ชัน้ 4” ห้อง 404-405 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
สถำนีรถไฟใต้ดิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถำนีสำมย่ำน” ทำงออกประตูที่ 2

***หมำยเหตุ***

หมำยเหตุ

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน
สถำนทูตเยอรมัน ไม่อนุญำติให้ดงึ
พำสปอร์ตในระหว่ำงกำรยืน่ คำร้อง
- กำรสแกนลำยนิว้ มือทำงศูนย์ยื่นวีซ่ำ
VFS จะกำหนดวันสแกนลำยนิว้ มือให้
ซึง่ ไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ต้องมำ
ตำมวันนัดหมำยของทำง
VFS
เท่ำนั้น ซึ่งจะกำหนดกำรล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำร
เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันเวลำ
ให้ท่ำนอีกครั้ง)
- เอกสำรฉบับจริง ที่ต้องนำติดตัวไป
ในวันสแกนลำยนิ้วมือ
บัตรประชำชน+สมุดเงินฝำกธนำคำร
1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระ
ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน
ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวย
ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง
สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดุลยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตวั แทน
อำนวยควำมสะดวกในขัน้ ตอนกำรยืน่ วีซำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซำ่ จะอยูใ่ นดุลพินจิ ของ
ทำงสถำนทูตฯ เท่ำนัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อม และมีควำม
ประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก
หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง
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อัตรำค่ำบริกำร .... ยุโรปแอลป์ 8 วัน (TG)
มี.ค./มิ.ย. สงกรำนต์ 20 เม.ย.
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 59,900.- 69,900.- 54,900.- บำท
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่ม
12,000.- 12,000.- 12,000.- บำท
*** ไม่มรี ำคำพิเศษ สำหรับเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 12 ปี รำคำเด็กจะเท่ำกับรำคำผูใ้ หญ่ ***
***หมำยเหตุ*** ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง
หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
ค่ำตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ รำคำพิเศษนี้ ... ไม่สำมำรถนำมำแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วำ่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบทำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์
(ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม)
ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำรทัวร์
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน
ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบุในรำยกำรทัวร์
หมำยเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิตำ่
และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่ำตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก
ค่ำระวำงน้ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่ำบริกำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอำนวยควำมสะดวก ตำมจำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร
(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์)
ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุ และค่ำรักษำพยำบำล เฉพำะกรณีทไี่ ด้รบั อุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง
ไม่คมุ้ ครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คมุ้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทำง

*** ลูกค้ำท่ำนใดมีควำมประสงค์จะซือ้ ประกันกำรเดินทำงเพิม่ ควำมคุม้ ครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษำพยำบำล / กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน / กระเป๋ำเดินทำง
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บำท
- ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บำท

ซื้อประกันเพิ่ม : กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋ โทร. 02-108-8666
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภำษี)
ค่ำทำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำทำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว
(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจัดทำเอง)
ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่ม และค่ำอำหำรที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดูแลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง

7. ค่ำทิปพนักงำนขับรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)
8. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์คนไทย (คนละ 100 บำท x 8 วัน)

= ท่ำนละ 12 ยูโร
= ท่ำนละ 800 บำท

เงือ่ นไขกำรชำระค่ำบริกำร
กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมชำระเงิน ค่ำมัดจำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเว้นช่วง
สงกรำนต์ และปีใหม่ มัดจำท่ำนละ 30,000.- บำท ***) ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง …. มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทั้งหมด
ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง
 ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
 ชำระโดยเงินสด
 ชำระด้วยกำร
โอนเงินผ่ำนบัญชี
ธนำคำร เมื่อได้ทำกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง
แฟกซ์ใบนำฝำกมำที่ 02-231-3399
โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ
โปรแกรมที่
เดินทำง และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ที่ติดต่อ
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยให้ทำ่ นชำระเงินผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรส่วนบุคคล
ทั้งนีเ้ พือ่ ควำมปลอดภัยในกำรชำระเงินของท่ำนเป็นสำคัญ
หมำยเหตุ

ท่ำนทีต่ อ้ งกำรใบเสร็จในนำมนิตบิ คุ คล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี.้ a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันขึ้นไป
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 เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
1.
2.

3.
4.

5.

6.

หมำยเหตุ
บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ทำให้ไม่สำมำรถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด
ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ
ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวใน
กรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน
หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ
ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง
ต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเที่ยวบิน,
กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ตำ่ งๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่
นอกเหนืออำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ
ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

*** หมำยเหตุ ***

ในกรณีทลี่ กู ค้ำต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (กำรแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณำแจ้งพนักงำนขำยก่อนล่วงหน้ำ 35 วัน หรือกรณีทลี่ กู ค้ำ ต้องทำกำรออก
ตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น

รำคำดังกล่ำวข้ำงต้น .... สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์
อัตรำแลกเปลีย่ น, ค่ำน้ำมัน และค่ำภำษีตำ่ ง ๆ ของสำยกำรบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์.............. ยุโรปแอลป์ 8 วัน (TG) .............วันเดินทาง......................................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ผูใ้ หญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..........................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้ องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

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

ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้ อยแล้ ว

ลงชื่อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)
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