บริษทั เอฟวีนิว อิ นเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จท่องเทีย่ วเลขที ่ 11/1967

ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิส 9 วัน
(** ฮอลสตัท + ปราสาทนอยฯ + เขาทิตลิส **)

บินตรงไป-กลับ...ไม่เหนื่อย

(นั่งกระเช้ าหมุนรอบตัวเอง 360 องศาทีย่ อดเขาทิตลิส)
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่ น – ฮอลสตัท
ซอลส์เบิรก์ – สวนมิราเบลล์ – มิวนิค – โอเบอรามเมอร์เกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิรน์ – ซูรคิ

*** เมนูพเิ ศษ ... ขาหมูเยอรมัน / ปลาเทร้ าต์ ท้งั ตัว ***
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กำหนดกำรเดินทำง

19-27 ก.ค. / 21-29 ก.ย. / 12-20 ต.ค. /
20-28 ต.ค. / 17-25 พ.ย. / 2-10 ธ.ค. 2561

..... รำยละเอียดกำรเดินทำง .....
วันแรกของกำรเดินทำง
22.30 น.

กรุงเทพฯ – เวียนนำ (ออสเตรีย)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผูโ้ ดยสำรขำออก
ประตูทำงเข้ำที่ 3 เคำน์เตอร์แถว D สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ (TG)
หรือติดต่อทีท่ ำ่ อำกำศยำนสุวรรณภูมิ Call Center โทร. 02-132-1888 ....
เจ้ำหน้ำที่เอฟวีนวิ ทัวร์ ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและเช็คอิน

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


วันทีส่ องของกำรเดินทำง
01.30 น.
07.00 น.

เวียนนำ (พระรำชวังเชินบรุนน์)

ออกเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ TG 936
(ใช้เวลำในกำรบินประมำณ 11 ชั่วโมง 55 นำที)
เดินทำงถึง กรุงเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองที่ได้รับกำรขนำน
นำมว่ำ เป็นดินแดนแห่งเสียงดนตรีคลำสสิก มีแม่น้ำสำยสำคัญของยุโรป คือ
แม่น้ำดำนูบไหลผ่ำน
(เวลำยุโรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
(เวลำยุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
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นำท่ำนเข้ำชม พระรำชวังเชินบรุนน์ พระรำชวังฤดูร้อนที่ใหญ่โตโอฬำร เข้ำชม
ภำยในพระรำชวังที่เปิดห้องต่ำง ๆ ให้ได้ชม เช่น ห้องต่ำง
ๆ ของพระมหำกษัตริย์ โดยเฉพำะห้องส่วนตัวของพระ
รำชินีอลิซำเบธ ผู้ซึ่งมีสริ ิโฉมอันสวยงำมเป็นที่เล่ำลือ มี
เส้นพระเกศำสีบรอนซ์ทองยำวเกือบถึงข้อพระบำท ชม
ห้องกระจกที่ตกแต่งเลียนแบบพระรำชวังแวร์ซำยส์ของ
ฝรั่งเศส มีกำรประดับประดำด้วยศิลปะแบบร็อคโคโค่
ห้องที่ตกแต่งด้วยภำพวำดบนกระดำษจำกเมืองจีน ห้องที่
ตกแต่งด้วยเครื่องเขินที่มีขั้นตอนกำรผลิตที่ต้องทำบนเรือ
เพื่อป้องกันฝุ่น ห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ
เขียนภำพตกแต่งโดยบรรดำพระโอรส พระธิดำของพระ
รำชินีมำเรียเทเรซ่ำ ห้องที่ตกแต่งด้วยภำพวำดจำกอำหรับ
ห้องพรมถักมือ และห้องอืน่ ๆ อีกมำกมำยที่ตกแต่งด้วยภำพวำด จำกนั้น มีเวลำ
ให้เดินเล่นชมสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสบริเวณพระรำชวังเชินบรุนน์
12.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนชมเขตเมืองเก่ำ เขตถนนวงแหวนที่ได้ถูกสร้ำงขึ้นในสมัยพระเจ้ำฟรำนซ์
โจเซฟ ในปี ค.ศ. 1860 ผ่ำนชมโรงละครแห่งชำติ โบสถ์คำปูซินส์ ย่ำนธุรกิจ
กำรค้ำ จำกนั้น นำท่ำนแวะชมเครื่องแก้วอันเลื่องชื่อ
ชวำล๊อบสกี้ ชมสินค้ำคริสตัล อำทิเช่น แหวน ต่ำงหู จี้
สร้อยคอ และนอกจำกนี้ยงั มีนำฬิกำชั้นนำของสวิส ซึ่ง
เป็นสินค้ำปลอดภำษีอกี ด้วย จำกนั้น นำท่ำนเดินทำงสู่
ย่ำนคำร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นถนน Walking Street กลำงกรุง
เวียนนำ มีร้ำนค้ำตั้งเรียงรำยตลอดทำง สินค้ำก็มี
มำกมำยให้เลือกซือ้ อำทิ เสื้อผ้ำแบรนด์ยอดนิยม ร้ำนนำฬิกำดังโรเล็กซ์ อีกทั้ง
ยังเป็นที่ต้งั ของ วิหำรเซนต์สเตฟำน อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สำคัญที่สดุ
ของออสเตรีย เริ่มก่อสร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1137 เพื่ออุทิศแด่นกั บุญ สเตเฟน โดย
แรกเริ่มก่อสร้ำงในสไตล์โรมำเนสก์ ต่อมำในปีค.ศ.1258 ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นจึงสร้ำง
โบสถ์ใหม่ขึ้นในสไตล์โกธิก
(**หมำยเหตุ : ร้ำนช้อปปิ้งในยุโรปปิดทุกวันอำทิตย์ ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว**)
(*** อำหำรค่ำ .... อิสระตำมอัธยำศัย .... ไม่รวมอยูใ่ นรำยกำร ***)
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม FOURSIDE หรือเทียบเท่ำ
จำกนั้น

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ำ

เวียนนำ – ฮอลสตัท – ซอลส์เบิรก์

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮอลสตัท เมืองมรดกโลกที่เก่ำแก่ย้อนหลังกลับไปกว่ำ
4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนคริสตกำล
และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงำมเป็นที่หลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย
(ระยะทำงประมำณ 289 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง 15 นำที)
13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบทะเลสำบที่เรียกว่ำ “ซี สตรำซ”
(See Strasse) ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อีกด้ำนมีร้ำนขำยของที่ระลึก ที่
ศิลปินพื้นบ้ำนออกแบบเอง
เป็นระยะสลับกับบ้ำนเรือน
สไตล์อลั ไพน์ที่เก่ำแก่ไม่ขำด
สำย บ้ำงอยู่ระดับพื้นดิน
บ้ำงอยู่บนหน้ำผำลดหลั่นกัน
เป็นชั้น ๆ และบ้ำนแต่ละหลัง
ล้วนประดับประดำด้วยของเก่ำ
ดอกไม้หลำกสีสันสวยงำมปลำยสุดของถนน
ซี สตรำซ ท่ำนจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลำนหินขนำดย่อม ประดับด้วย
น้ำพุกลำงลำน และอำคำรบ้ำนเรือนที่สวยงำม
จำกนั้น
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซำลส์บวร์ก เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของออสเตรีย ภูมิ
ทัศน์ของเมืองรำยล้อมรอบไปด้วยภูเขำและทะเลสำบ วิวทิวทัศน์อันงดงำม หลำย
แห่งถูกใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ชื่อก้องโลก เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค
(ระยะทำงประมำณ 73 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 15 นำที)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม ARENA CITY หรือเทียบเท่ำ
จำกนั้น

วันทีส่ ขี่ องกำรเดินทำง
เช้ำ
จำกนั้น

12.00 น.

ซอลส์เบิรก์ – มิวนิค (เยอรมัน)

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนชมสถำนที่ท่โี มสำร์ทเกิดเมื่อปี 1756 ซึ่งจะเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมำ
หวนรำลึกถึงควำมอัจฉริยะทำงด้ำนดนตรีของโมสำร์ท ชม
สวนมิรำเบลล์ ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงำม และมี
ชื่อเสียงของเมือง เพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจ และเคยได้ใช้
เป็นฉำกในกำรถ่ำยทำละครชื่อดัง ซึ่งคนไทยรู้จักดีในเรื่อง
“ดำวหลงฟ้ำ ภูผำสีเงิน” และภำพยนตร์อมตะระดับโลก
เรื่อง “THE SOUND OF MUSIC”
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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นำท่ำนเดินทำงสู่เยอรมัน เมืองมิวนิค เขตท่องเที่ยวที่ได้รบั ควำมนิยมมันดับหนึ่ง
ของประเทศ มีภูมิประเทศที่งดงำม จำกนั้น นำท่ำนเข้ำสู่ย่ำนใจกลำงเมืองมิวนิค
ที่บริเวณจัตุรสั Marienplatz ที่ตั้งชื่อตำมรูปปั้นพระแม่แมรี่
สีทองอร่ำมบนเสำสูงกลำงจัตุรัส โดดเด่นด้วยศำลำว่ำกำร
หลังใหม่ โดยด้ำนหน้ำของอำคำรแต่งอย่ำงสวยงำมด้วย
รูปสลักของกษัตริย์ ขุนนำง บุคคลในประวัติศำสตร์และ
นักบุญ พร้อมชม Glockenspiel หอนำฬิกำสูงถึง 85 เมตร
มีระฆัง 43 ใบแต่ละวันจะมีตุ๊กตำ 32 ตัว ออกมำเต้นระบำ
เมื่อถึงเวลำ 11.00 น. ซึ่งตุ๊กตำเหล่ำนี้เป็นตัวแทนเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ ด้วย
พิธีอภิเษกสมรสระหว่ำงดยุก วิลเลมและดัชเชสแห่งลอร์เรนซ์
(ระยะทำงประมำณ 144 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 15 นำที)
(*** อำหำรค่ำ .... อิสระตำมอัธยำศัย .... ไม่รวมอยูใ่ นรำยกำร ***)
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม AZIMUT หรือเทียบเท่ำ
บ่ำย

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง

มิวนิค – ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ – ฟุสเซ่น

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอเบอรำมเมอร์เกำ ผ่ำนชม โรงละครเดอะแพสชัน่ เพลย์
ซึง่ ถือว่ำเป็นเวทีกลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุคนได้ถึง 4,800 คน
(ระยะทำงประมำณ 91 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที)
จำกนั้น
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโฮเฮนชวำนเกำ เมืองเล็ก ๆ ที่สวยงำมบริเวณเขต
ชำยแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย
(ระยะทำงประมำณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 45 นำที)
12.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเปลี่ยนกำรเดินทำงเป็นรถมินิบสั ขึ้นสู่ ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ เดินทำง
ลัดเลำะไปตำมเส้นทำงไหล่เขำสู่สะพำนควีนแมรี่ ซึ่งเป็นจุดชมวิวปรำสำทที่ดีที่สุด
ชมควำมสวยงำมของป่ำไม้
และบ้ำนพักสไตล์ชำเล่ย์ที่ประดับ
ประดำไปด้วยดอกไม้หลำกหลำยสี ชมทิวทัศน์อันงดงำมของตัว
ปรำสำทที่โดดเด่น มีทะเลสำบและธำรน้ำล้อมรอบ จำกนั้น นำ
ท่ำนเข้ำชมภำยในตัวปรำสำท ที่ตกแต่งไว้อย่ำงอลังกำร และ
สวยงำมที่สุด ดั่งปรำกฎในโปสเตอร์ทั่วไป ปรำสำทนี้สร้ำงใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้ำลุดวิกที่ 2 ตำม
จินตนำกำรของคีตกวีชำวเยอรมนี ริชำร์ดวำกเนอร์ พระสหำยคู่
พระทัย ชมห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในกำรแสดง
โอเปร่ำและคอนเสิร์ต รับฟังเรื่องรำวอันน่ำสลดใจของผู้ที่สร้ำง
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
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
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ปรำสำทแห่งนี้ ชมควำมงดงำมของปรำสำทที่ยำกเกินกว่ำจะบรรยำย แม้กระทั่ง
รำชำกำร์ตนู วอล์ทดิสนียย์ งั ได้จำลองแบบ ไปเป็นปรำสำทในเทพนิยำย อัน
เปรียบเสมือน สัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
จำกนั้น
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองที่ต้งั อยู่ทำงแคว้นบำวำเรียตอนใต้ของ
เยอรมนี ติดชำยแดนออสเตรีย ที่มีควำมงดงำมทำงด้ำนทัศนียภำพอันเป็นที่
กล่ำวถึงในนำมของป่ำดำ เป็นที่ตั้งของปรำสำทนอยชวำนสไตล์ และปรำสำท
โฮเฮนชวำนเกำ รำยล้อมด้วยทะเลสำบถึง 5 แห่ง ท่ำนจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ริม
สองข้ำงทำงที่เต็มไปด้วยควำมเขียวขจีของขุนเขำ
(ระยะทำงประมำณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 15 นำที)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม EURO PARK หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ กของกำรเดินทำง

ฟุสเซ่น – วำดูซ – แองเกิลเบิรก์ (สวิส)

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองวำดูซ เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ เป็นประเทศ
เล็ก ๆ มีพื้นที่เพียง 160 ตำรำงกิโลเมตรเท่ำนั้น ประชำกร
ทั้งประเทศเพียงแค่เกือบ 4 หมื่นคน ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป
กลำงเต็มไปด้วยภูเขำสูง มีพรมแดนด้ำนตะวันออกติดกับ
ออสเตรียและด้ำนตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ และเป็น
ที่นิยมของนักเล่นกีฬำฤดูหนำว จำกนั้น นำท่ำนเดินเล่น
ชมเมืองวำดุซ เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นที่ต้งั ของ
รัฐสภำแห่งชำติ เมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ ที่มีประชำกรรำว 5,100 คน
(ระยะทำงประมำณ 159 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 30 นำที)
12.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ เมืองที่ถือได้ว่ำเป็นใจกลำงที่สุดของยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนควำมสูง 1,000 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเล่ย์ ชื่นชอบกับควำม
เป็นธรรมชำติในเขตชนบทของสวิสมีบ้ำนน้อยแบบชำเล่ต์
ตกแต่งด้วยผ้ำม่ำนลูกไม้สขี ำว และปลูกดอกไม้หลำกสีสัน
ตำมหน้ำต่ำงสลับกับท้องทุ่งสีเขียวขจี
โอบล้อมไปด้วย
เทือกเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะ ล้วนเป็นบรรยำกำศที่งดงำม
ที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจำกนีย้ งั เป็นเมืองที่ปรำศจำกรถยนต์และมลพิษต่ำง ๆ ด้วย
(ระยะทำงประมำณ 165 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 30 นำที)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
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
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
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จำกนั้น

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม TERRACE หรือเทียบเท่ำ

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง

แองเกิลเบิรก์ – ยอดเขำทิตลิส –
ลูเซิรน์ – ซูรคิ

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนขึ้น กระเช้ำสูย่ อดเขำทิตลิส ควำมสูงระดับ 10,000 ฟุต เป็นยอดเขำที่สูง
ที่สุดในแถบตอนกลำงของประเทศ ประทับใจกับกระเช้ำไฟฟ้ำโรแตร์ ที่มีอยู่เพียง
สองแห่งในโลก (กระเช้ำหมุนรอบตัวเองให้ท่ำนได้ชมวิว
360 องศำ) จำกนั้น นำท่ำนชมยอดเขำทิตลิสเป็นแหล่งสกี
ยอดนิยมในฤดูหนำว นำท่ำนสัมผัสกับถ้ำน้ำแข็ง GLACIER
GROTTO ที่มีควำมยำวถึง 130 เมตร และมีควำมลึกที่สุดถึง
15 เมตร บันทึกภำพภำยในถ้ำน้ำแข็งที่หำชมได้ไม่ง่ำยนัก
ท่ำมกลำงอุณหภูมิ 1 ถึง 1.5 องศำ แล้วมีเวลำอิสระให้ท่ำน
เพลิดเพลินกับกำรสัมผัสหิมะในลำนกว้ำง ชมธำรน้ำแข็งที่ทบั ถมกันนำนนับพัน
ปีบนควำมสูง 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
12.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลูเซิรน์ เมืองตำกอำกำศริมทะเลสำปที่โด่งดังของสวิส
และยังมีควำมสำคัญในด้ำนกำรก่อกำเนิดสมำพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริม
ทะเลสำบขนำดใหญ่ที่ชื่อว่ำ เวียวำลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมำยถึงทะเลสำบสี่พันธรัฐ
และยังเป็นเมืองที่ได้รบั สมญำนำมว่ำ ถูกถ่ำยรูปมำกที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
(ระยะทำงประมำณ 36 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 45 นำที)
จำกนัน้
ถ่ำยรูปกับ อนุสำวรียส์ งิ ห์โตแกะสลัก ริมหน้ำผำสัญลักษณ์แห่งควำมกล้ำหำญ
ซื่อสัตย์ และเสียสละ ที่ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหำร
สวิสที่เสียชีวิตจำกกำรปกป้องพระรำชวังตุยเลอลีสใน
ฝรั่งเศส จำกนั้น นำท่ำนชม สะพำนไม้ชำเปล เป็นสะพำน
ไม้ที่เก่ำแก่ที่สุดในลูเซิร์น ที่มีอำยุกว่ำ 800 ปี ทอดตัวข้ำม
แม่น้ำรอยส์ และที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและมีชื่อเสียงที่สุด
ของลูเซิร์น เป็นสะพำนไม้ที่มีหลังคำคลุมตลอด จำกนั้น
ให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งที่มีร้ำนตัวแทนจำหน่ำย
นำฬิกำชื่อดัง (ฮอยเออร์, กุชชี่, โรแล็กซ์, โอเมก้ำ,
ลองยิน, สว๊อท ฯลฯ) อำทิ ร้ำนบุคเคอเรอร์, กือเบอลิน,
เอ็มบำสซี่ ร้ำนขำยของที่ระลึก ... มีดพับทหำรสวิส,
ช็อคโกแล็ต, และช้อปปิ้งสินค้ำชั้นดีท่มี ีชื่อเสียง
(*** อำหำรค่ำ .... อิสระตำมอัธยำศัย .... ไม่รวมอยูใ่ นรำยกำร ***)
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
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
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นำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินนครซูรคิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(ระยะทำงประมำณ 68 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชัว่ โมง)
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN ZURICH AIRPORT หรือเทียบเท่ำ
จำกนั้น

วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง
เช้ำ
จำกนั้น
13.30 น.

ซูรคิ – กรุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน
ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ 11 ชัว่ โมง)

วันทีเ่ ก้ำของกำรเดินทำง
05.30 น.

กรุงเทพฯ

เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ.

**** END OF TOUR ****
*** หมำยเหตุ :- ***
- ร้ำนช้อปปิ้งในยุโรปปิดทำกำรทุกวันอำทิตย์ ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว
- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น
- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำม
ควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อันเนื่องมำจำก
เหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำ
ของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุต่ำง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ
สำยกำรบิน ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตั ิธรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง,
หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถำม : คุณปิก๊ โทร. 02-108-8666
สกุลเงิน

ออสเตรีย และเยอรมัน ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO)
สวิตเซอร์แลนด์ ใช้เงินสกุล สวิสฟรังซ์ (SWISS FRANC)

ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม
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อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ณ เมืองต่ำงๆ ในทวีปยุโรป (℃)
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เมือง

ม.ค.

แมดดริ ค

5

7

11 14

17 21 24 19 20 13

บาร์ เซโลน่า

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

ไคโร

14

14

16 20

26 27 27 28 19 17 16 15

โรม

8

9

11 14

18 22 25 25 22 18 13

9

เวนิส

4

4

8

13

17 21 24 23 20 15 11

5

ลูเซิร์น

0

3

7

12

16 20 22 21 17 11

6

2

เจนีวา

1

1

6

10

13 17 18 19 15 10

4

1

ปารี ส

3

4

5

11

13 17 19 18 16 11

6

4

บรัสเซล

1

4

7

11

13 18 19 18 17 12

7

2

อัมสเตอร์ดมั

3

3

5

9

14 15 17 18 16 11

7

4

บูดาเปสต์

0

1

5

9

14 15 19 20 18

5

1

ปร๊ าค

-2

1

4

11

15 19 21 20 16 10

4

0

เวียนนา

0

1

4

10

15 18 20 20 18 10

5

2

แฟรงก์เฟิ ร์ ต

1

3

6

10

14 18 16 18 19

5

2

มิวนิค

1

3

9

14

18 21 23 23 20 13

7

2

โคเปนเฮเก้น

-1

0

3

8

13 17 18 18 14

9

4

2

สต็อกโฮล์ม

-5

-6

1

6

10 15 18 18 10

7

3

0

ออสโล

-6

-4

1

6

12 16 18 17 11

7

2

3

เฮลซิ งกิ

-9

-8

-4

3

10 15 18 16 11

4

-1

-6

-6

6

14 15 18 17 12

6

-2 -10

มอสโคว์

-14 -12

7

9

12 16 18 17 15 11

9

9

9

7

6

5
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หลักฐำนกำรทำวีซ่ำออสเตรีย
1. หนังสือเดินทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกินกว่ำ 6 เดือน และเหลือหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย…3…หน้ำ
2. รูปถ่ำยสี-ปัจจุบันขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป
(....รูปสี ฉำกหลังสีขำว ...เท่ำนั้น...) ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ำน / สำเนำบัตรข้ำรำชกำร /
สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ -นำมสกุล / สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำใบหย่ำ /
สำเนำสูติบตั 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) หรือ
หนังสือจดทะเบียนพำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด
- พนักงำนบริษทั / 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
- ขอใบรับรองสถำนะกำรเงิน หรือ statement ทีอ่ อกโดยธนำคำรเท่ำนัน้
- ถ่ำยสำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือใน
บัญชีไม่ควรต่ำกว่ำ 6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง 6 เดือน (อัพเดท
ก่อนยืน่ วีซำ่ 7 วัน) …1… ชุด (ควรเลือกบัญชีทมี่ กี ำรเข้ำออกเงินอย่ำงสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ ง

เติมเงินในบัญชีให้ถงึ 6 หลัก เพือ่ ให้แสดงว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอทีค่ รอบคลุมกับ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง)
6. กรณีเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีบริบรู ณ์ ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำ/มำรดำ หรือเดินทำงไปกับบิดำ/
มำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง จะต้องทำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่น
เรื่องแสดงควำมจำนงในกำรอนุญำตให้บตุ รเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอหรือ
เขต โดยมีนำยอำเภอ หรือผู้อำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำง
ถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด….

**หมำยเหตุ**

ค่ำบริกำรแปลเอกสำรทุกอย่ำงไม่รวมอยูใ่ นรำคำทัวร์
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โปรดทรำบกำรพิจำรณำวีซำ่ กลุม่ เชงเก้นแบบใหม่
ผูเ้ ดินทำงทัวร์เส้นทำงยุโรปทุกประเทศ จะต้องแสดงตน ณ สถำนฑูตนัน้ ๆ เพือ่ สแกนลำยนิว้ มือ
โดยข้อกำหนดดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกำยน 2556 เป็นต้นไป

แผนทีศ่ นู ย์ยนื่ วีซำ่ VFS ออสเตรีย
ที่อยู่ อำคำรสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS ศำลำแดง

***หมำยเหตุ***
- ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน ทำงสถำนทูตไม่อนุญำติให้ดึงพำสปอร์ตออกมำ
ใช้งำนได้ในระหว่ำงกำรพิจำรณำเอกสำร พำสปอร์ตจะได้รับคืนอีกครัง้ หลังออกวีซำ่ แล้ว
- กำรนัดสแกนลำยนิ้วมือ
ทำงสถำนทูตออสเตรียจะกำหนดวันสแกนลำยนิว้ มือให้
ไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ต้องมำตำมวันนัดหมำยของทำงสถำนทูตเท่ำนัน้
- กำรนัดแสกนลำยนิ้วมือที่ VFS ออสเตรีย จะประมำณล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อน
กำรเดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันนัดสแกนลำยนิ้วมือก่อนล่วงหน้ำ 3 อำทิตย์)
- เอกสำรฉบับจริงที่ต้องนำติดตัวไปในวันสแกนลำยนิ้วมือ ... บัตรประชำชน+สมุดเงินฝำก
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*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อม จึงเรียนทุกท่ำนเรื่องเอกสำรในกำร
ยื่นวีซ่ำต้องเรียบร้อย ถ้ำหำกไม่เรียบร้อย มิฉะนั้นทำงสถำนทูตเยอรมันจะปฏิเสธในกำรรับ
เอกสำรของท่ำน เพรำะทำงบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้ำไปสถำนทูตเยอรมันได้ และถ้ำกำรปฏิเสธวีซ่ำ
อันเนื่องจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอม หรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง***
หมำยเหตุ
1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร
และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืน
ค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ต้องชำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
2. หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำร
เชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่ง
เจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง
สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือ
ทั้งหมด จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดย
ทั้งหมด
4. ทำงบริษทั ฯ เป็นแค่ตวั แทนอำนวยควำมสะดวกในขัน้ ตอนกำรยืน่ วีซำ่ แต่ในกำร
พิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยูใ่ นดุลพินจิ ของทำงสถำนทูตฯ เท่ำนัน้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่
สะดวกแก่ท่ำนได้ ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้
*** กำรพิจำรณำกำรให้วซี ่ำหรือไม่ให้ เป็นดุลยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทน
อำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ….. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำร
พร้อม และมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำ
อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง … ***
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อัตรำค่ำบริกำร .... ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิส (ทิตลิส) 9 วัน (TG)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ
69,900.- บำท
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่ม
13,500.- บำท
*** ไม่มรี ำคำพิเศษ สำหรับเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 12 ปี รำคำเด็กจะเท่ำกับรำคำผูใ้ หญ่ ***
***หมำยเหตุ*** ถ้ำมำด้วยกันทั้งหมด 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง
หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

หมำยเหตุ

อัตรำค่ำบริกำรข้ำงต้นคิดจำกรำคำตัว๋ กรุป๊ รำคำพิเศษ ... ซึง่ เงือ่ นไขของทำง
สำยกำรบินระบุไว้วำ่
ตั๋วกรุป๊ รำคำพิเศษนี้ ถ้ำออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว
ไม่สำมำรถนำมำแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ไม่วำ่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ .

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี)
2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ)
(ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม)
3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์
4. ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ)
กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
5. ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบุในรำยกำรทัวร์
หมำยเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่ำ และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ
รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง
โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก
6. ค่ำระวำงน้ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
7. ค่ำบริกำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอำนวยควำมสะดวก ตำมจำนวนวันเดินทำงที่
ระบุในรำยกำร (ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์)
8. ค่ำประกันชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ
1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) และค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุใน
วงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุ และค่ำรักษำพยำบำล เฉพำะกรณีทไี่ ด้รบั อุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง
ไม่คมุ้ ครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คมุ้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทำง
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ลูกค้ำท่ำนใดมีควำมประสงค์จะซื้อประกันกำรเดินทำงเพิ่มควำมคุม้ ครอง
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษำพยำบำล / กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน / กระเป๋ำเดินทำง
- ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บำท
- ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บำท
- ระยะเวลำเดินทำง 11-14 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1250 บำท
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***)

ซื้อประกันเพิม่ : กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋ โทร. 02-108-8666
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต ้องการใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี)
ค่ำทำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำทำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ
คนต่ำงด้ำว (เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจัดทำเอง)
ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่ม
และค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดูแลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง
ค่ำทิปพนักงำนขับรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 7 วัน)
= ท่ำนละ 14 ยูโร
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์คนไทย (คนละ 100 บำท x 9 วัน)
= ท่ำนละ 900 บำท

เงือ่ นไขกำรชำระค่ำบริกำร
กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมชำระเงิน ค่ำมัดจำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเว้น
ช่วงสงกรำนต์ และปีใหม่ มัดจำท่ำนละ 30,000.- บำท ***) ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง
มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอ
เก็บค่ำทัวร์ทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง
- ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ 02-231-3399)
ชื่อบัญชี บริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด ..... บัญชีออมทรัพย์
ธ. กรุงเทพฯ
สำขำ อำคำรซิลลิคเฮ้ำส์
เลขที่ 860-0-241510
ธ. กรุงไทย
สำขำ อำคำรซิลลิคเฮ้ำส์
เลขที่ 968-0-091880
ธ. กสิกรไทย
สำขำ สีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 020-3-839278
ธ. ไทยพำณิชย์
สำขำ อโศกทำวเวอร์
เลขที่ 234-2-012317
เมื่อได้ทำกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่งแฟกซ์ใบนำฝำกมำที่ 02-231-3399
โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ โปรแกรมที่เดินทำง และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ที่ติดต่อ
- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ำยในนำมบริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
- ชำระโดยเงินสด
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
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

VIE-ZRH (TG) -15www.avenue.co.th
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยให้ทำ่ นชำระเงินผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรส่วนบุคคล
ทั้งนีเ้ พือ่ ควำมปลอดภัยในกำรชำระเงินของท่ำนเป็นสำคัญ
หมำยเหตุ

ท่ำนทีต่ อ้ งกำรใบเสร็จในนำมนิตบิ คุ คล
กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง

เงือ่ นไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.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
หมำยเหตุ
1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น
2. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ทำให้ไม่สำมำรถ
กิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกทำง
สำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำ
ค่ำบริกำรได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลง
รำยกำรท่องเที่ยวในกรณีทมี่ ีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศ
ไทย หรือประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม
ทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนำจและควำม
รับผิดชอบของบริษทั ฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำร
ยกเลิกเที่ยวบิน, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำร
นัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจรติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำม
สถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอยู่นอกเหนืออำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ
6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน
ให้ถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้
7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

รำคำดังกล่ำวข้ำงต้น .... สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์
อัตรำแลกเปลีย่ น, ค่ำน้ำมัน และค่ำภำษีตำ่ ง ๆ ของสำยกำรบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์กบั บริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จากัด
รายการทัวร์.... ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิส(ทิตลิส) 9 วัน (TG) ....วันเดินทาง........................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ.............................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด...........................คน (ผูใ้ หญ่....................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด.......................ห้อง (ห้องพักคู่.............ห้องพักเดี่ยว............ห้องพัก 3 เตียง..........)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง 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
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา ผู้ใหญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋ เพิม่ / ลด.........................
ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว

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

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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
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

