บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จท่องเทีย่ วเลขที ่ 11/01967

== ท่ องเที่ยวสุ ดคุ้ม...บินตรงไป-กลับ พร้ อมสะสมไมล์ ==

ซู ริค – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – เบิร์น – กอลมำร์ – สตำรสบูร์ก
น็องซี – มหำวิหำรแร็งส์ – ปำรีส – ล่ องเรือบำตองมูซ
*** เมนูพิเศษ .... สปาเก็ตตี้/หอยเอสคาโก้/อาหารไทย ***
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กำหนดกำรเดินทำง

22-29 มี.ค. / 24-31 มี.ค. 2562
20-27 เม.ย. / 30 เม.ย.-7 พ.ค. 2562
4-11 พ.ค. / 9-16 พ.ค. / 9-16 มิ.ย. 2562

(58,900.-)
(59,900.-)
(59,900.-)

..... รำยละเอียดกำรเดินทำง .....
วันแรกของกำรเดินทำง
22.00 น.

กรุงเทพฯ – ซูรคิ (สวิตเซอร์แลนด์)

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

เจ้ำหน้ำทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน

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




วันทีส่ องของกำรเดินทำง
01.05 น.
07.50 น.

ซูรคิ – น้ำตกไรน์ – ลูเซิรน์ – เบิรน์

ออกเดินทำงสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 970
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ 12 ชัว่ โมง 5 นำที)
เดินทำงถึง นครซูรคิ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยูร่ ิมแม่น้ำลิมมัท มีป่ำไม้
เขียวชอุ่มแซมด้วยบ้ำนพักตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริมฝั่ง
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จำกนั้น

จำกนั้น

12.00 น.
บ่ำย

จำกนั้น

18.30 น

(เวลำยุโรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
(เวลำยุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซำฟเฮ่ำส์เซ่นต์ เป็นเมืองโบรำณเล็ก ๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่ำนกลำง
เมือง และมีถนนสำยหลักเพียงสำยเดียว จำกนัน้ นำท่ำนชมควำมสวยงำมและยิ่งใหญ่ของ
น้ำตกไรน์ แม่น้ำไรน์เป็นสำยน้ำนำนำชำติที่สำคัญที่สุด
ในยุโรป เกิดจำกกำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์
เริ่มจำกเป็นลำธำรเล็ก ๆ ผ่ำนลิคเท่นสไตน์ เข้ำสู่
ทะเลสำบคอนสะแต้น (โบเด้น) ที่กั้นพรหมแดนระหว่ำง
สวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมัน
ส่วนที่ล้นไหลออกจำก
ทะเลสำบคอนสะแต้น ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สำยใหญ่ ไหล
ผ่ำนหน้ำผำสูงชันที่เมืองซำฟเฮำส์เซ่น เกิดเป็นน้ำตกไรน์ที่สวยงำมที่สุดในยุโรปกลำง อำคำร
บ้ำนเรือนปลูกสร้ำงมำแต่โบรำณ โดยบำงบ้ำนจะมีมุขหน้ำต่ำงยื่นออกมำ
(ระยะทำงประมำณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 45 นำที)
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลูเซิรน์
เมืองตำกอำกำศริมทะเลสำปที่โด่งดังของสวิส และยังมี
ควำมสำคัญในด้ำนกำรก่อกำเนิดสมำพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสำบขนำดใหญ่ท่ชี ื่อว่ำ
เวียวำลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมำยถึงทะเลสำบสี่พันธรัฐ
(ระยะทำงประมำณ 109 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 35 นำที)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนถ่ำยรูปกับ อนุสำวรียส์ ิงห์โตแกะสลัก ริมหน้ำผำ
สัญลักษณ์แห่งควำมกล้ำหำญ ซื่อสัตย์ และเสียสละ ที่ถูก
สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหำรสวิส ที่เสียชีวิตจำกกำร
ปกป้องพระรำชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส จำกนั้น นำท่ำน
ชม สะพำนไม้ชำเปล เป็นสะพำนไม้ที่เก่ำแก่ที่สุดในลูเซิร์น
ที่มีอำยุกว่ำ 800 ปี ทอดตัวข้ำมแม่น้ำรอยส์ และที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลกและมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น
เป็น
สะพำนไม้ที่มีหลังคำคลุมตลอด จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำน
เพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งที่มีร้ำนตัวแทนจำหน่ำยนำฬิกำ
ชื่อดัง (ฮอยเออร์, กุชชี่, โรแล็กซ์, โอเมก้ำ, ลองยิน,
สว๊อท ฯลฯ) อำทิ ร้ำนบุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบำสซี่
ร้ำนขำยของที่ระลึก...มีดพับทหำรสวิส, ช็อคโกแล็ต, และช้อปปิ้งสินค้ำชั้นดีท่มี ีชื่อเสียง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเบิรน์ นครหลวงอันงำมสง่ำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้ำงมำตั้งแต่
ค.ศ. 1191 โดยดยุคแห่งเบิร์ดโทลต์ที่ 5 แห่งซำริงเกน กรุงเบิรน์ มีมรดกโลกอันล้ำค่ำที่ถ่ำยทอด
และอนุรักษ์มำสู่ปจั จุบัน สร้ำงขึ้นในยุคกลำงของยุโรป มีหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์มำกมำย
องค์กำรยูเนสโก้ประกำศให้สว่ นหนึง่ ของเบิรน์ เป็นเมืองมรดกโลก
(ระยะทำงประมำณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
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นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE BIEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ำ
จำกนั้น

จำกนั้น

12.00 น.
บ่ำย

จำกนั้น

18.30 น.
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินเล่นชม หอนำฬิกำ ที่มีหน้ำปัดขนำดใหญ่ เป็น
ประตูโบรำณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน ผ่ำนชมโบสถ์ และย่ำน
เมืองเก่ำที่มีร้ำนค้ำเรียงรำยมำกมำย ผ่ำนชมน้ำพุที่ตั้งอยู่
กลำงถนนเป็นระยะ ๆ อย่ำงสวยงำม มีเวลำให้ท่ำนได้
เพลิดเพลินไปกับกำรเดินสำรวจสินค้ำของสวิส ในถนนที่
เป็นวอลค์กิ้งสตรีท ที่สวยงำมอีกเส้นหนึ่งของยุโรป
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองกอลมำร์ เมืองเล็ก ๆ ที่มีควำมโรแมนติกเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็น
สถำนที่ที่คู่รัก มักจะให้คำสัญญำในควำมรักระหว่ำงกันและกัน ด้วยบรรยำกำศที่สวยงำม
สถำปัตยกรรมของอำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแก่
(ระยะทำงประมำณ 156 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 15 นำที)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินเล่นชม เมืองกอลมำร์ เป็นเมืองที่มีลักษณะสถำปัตยกรรม และบรรยำกำศของเมือง
โบรำณ มีบ้ำนเรือนที่สวยงำม และได้รับกำรดูแลรักษำไว้เป็นอย่ำงดี ปัจจุบนั เมืองเก่ำแก่แห่งนี้
ได้กลำยเป็นเมืองที่น่ำมำเยือนเป็นอันดับต้นๆ
ของประเทศฝรั่งเศส
บ้ำนเรือน จะเป็นบ้ำนครึ่งไม้ซุง เป็นแบบบ้ำนที่เป็นเอกลักษณ์ และเห็น
ได้ท่วั ไปในแคว้นอัลซำส ลักษณะพิเศษของบ้ำนจะขึ้นโครงบ้ำนด้วยไม้ทั้ง
หลังรวมทั้งหลังคำก่อน จำกนั้นก็จะโบกปูนระหว่ำงช่องไม้ แล้วทำทับ
ด้วยสีสันสวยงำมตำมใจเจ้ำของบ้ำน
เมืองนี้ยังมีคลองน้ำไหลผ่ำน
จัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีควำมโรแมนติก ซึ่งบริเวณนี้ถูก
เรียกว่ำ ลิตเติล้ เวนิซ เป็นมุมบังคับที่นกั ท่องเที่ยวส่วนมำกต้องมำเก็บภำพเป็นที่ระลึก
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองสตรำสบูรก์ ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศ
เยอรมนี ได้ชื่อว่ำเป็นหัวใจของยุโรป เป็นเมืองหลวงของ แคว้นอัลซำส ประเทศฝรั่งเศส ที่หลำย
คนต่ำงร่ำลือกันว่ำ แคว้นอัลซำสยังคงรักษำวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นเอำไว้เป็นอย่ำงดี
ดินแดนที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิต และควำมเป็นอยู่แบบเก่ำ รวมไปถึงเหล่ำอำคำรบ้ำนเรือน ที่
ยังคงเป็นสถำปัตยกรรมท้องถิ่นที่มีควำมสวยงำมไม่เปลี่ยนแปลง
(ระยะทำงประมำณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 15 นำที)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม 7HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ขี่ องกำรเดินทำง
เช้ำ

เบิรน์ – กอลมำร์ (ฝรัง่ เศส) – สตำรสบูรก์

สตรำสบูรก์ – แร็งส์

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นชมย่ำนเมืองเก่ำที่เรียกว่ำ LE PETITE
FRANCE ผ่ำนชม มหำวิหำรนอทเทรอดำม ที่ยิ่งใหญ่อลังกำร ซึง่
ได้รับกำรยกย่องว่ำให้เป็นมหำวิหำรทีด่ ีทสี่ ดุ แห่งหนึ่งของยุโรป
ออกแบบด้วยสถำปัตยกรรมแบบโกธิค สร้ำงด้วยหินทรำยสีชมพู
ทัง้ หลัง โดยสร้ำงขึ้นในช่วงกลำงถึงปลำยศตวรรษที่ 12 ใช้เวลำใน
กำรก่อสร้ำงนำนกว่ำ 260 ปี
12.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแร็งส์ เป็นเมืองที่ต้งั อยู่ในแคว้นช็องปำญอำร์แดน แคว้นที่ได้รบั กำรยกย่องว่ำเป็นถิ่นกำเนิดของแชมเปญ
(ระยะทำงประมำณ 351 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง 45 นำที)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง

แร็งส์ – พระรำชแวร์ซำยส์ – ปำรีส

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนผ่ำนชม มหำวิหำรแร็งส์ ถูกใช้เพือ่ เป็นสถำนที่สำหรับกำรทำพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
กษัตริย์ฝรั่งเศส โดยตกแต่งด้วยประติมำกรรมแบบโกธิค และได้รับเลือก
โดยองค์กำรยูเนสโกให้ขนึ้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991
จำกนั้น นำท่ำนถ่ำยรูปกับประตูชยั ประจำเมืองแร็งส์ สิ่งก่อสร้ำงที่ถือได้
ว่ำเป็นอนุสำวรีย์ที่เก่ำแก่ที่สุดในเมืองแร็งส์ คนทั่วไปมักนิยมเรียกประตู
แห่งนี้ว่ำ ประตูดำวอังคำร จำกนั้น แวะถ่ำยรูปกับศำลำว่ำกำรเมือง
แร็งส์ อำคำรสถำปัตยกรรมเก่ำแก่ที่คงควำมสวยงำมยิ่งในเมืองนี้
จำกนั้น
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแวร์ซำยส์ อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลำงกำรเมืองกำรปกครอง ในสมัย
รัชกำลพระเจ้ำหลุยส์ที่ 14
(ระยะทำงประมำณ 167 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 45 นำที)
12.30 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเข้ำชม พระรำชวังแวร์ซำยส์ เป็นพระรำชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบนั
เป็นส่วนหนึ่งของมหำนครปำรีส พระรำชวังแวร์ซำยส์เป็นพระรำชวังที่ยิ่งใหญ่ และที่ได้ชื่อว่ำ
งดงำมวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรป และนับเป็นหนึง่ ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย ชม
พระรำชวังอันล้ำเลิศทำงศิลปะ ของเลอโวโมทร์ท และเลอโน ที่ได้กอ่ สร้ำงขึ้นตำมพระรำช
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จำกนั้น
18.30 น.
จำกนั้น

ประสงค์ของพระเจ้ำหลุยส์ที่ 14 นำท่ำนชมพลับพลำที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทม พระรำชินี
และห้องต่ำง ๆ ที่วิจิตรงดงำมด้วยภำพจิตรกรรมฝำผนัง ศิลปวัตถุ ล้ำค่ำรวมถึงเฟอร์นิเจอร์
มำกมำย ที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชมห้องประวัติศำสตร์ ห้องกระจก
ฮอลล์ ออฟมิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนำมในสนธิสัญญำสงบศึก เมื่อครั้งสงครำมโลกครั้งที่ 1
นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส เมืองผู้นำแห่งโลกแฟชั่น เมืองอันสวยสดด้วย
ศิลปะและสวยที่สุดในโลกสำหรับอีกหลำยๆคน มีสถำปัตยกรรมแหล่งรวมแฟชั่นชั้นนำของยุโรป
(ระยะทำงประมำณ 21 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 20 นำที)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE VELIZY หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
เช้ำ
จำกนั้น

12.00 น.
บ่ำย

ปำรีส (ล่องเรือบำตองมูซ + ช้อปปิ้ง)

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนผ่ำนชมโอเปร่ำเฮำส์ ย่ำนกำรค้ำ จนกระทัง่ ถึงกรองด์บูเลอวำดร์, ประตูชยั , ชมทิวทัศน์
ของร้ำนค้ำบูติคชั้นนำระดับโลก ที่ตั้งเรียงรำยอยู่บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบ
ถนนรำชดำเนิน ผ่ำนจัตุรสั แห่งควำมสำมัคคี, โดมแองวำลิคสถำนที่เก็บพระ
ศพของนโปเลียน ชมอำคำรพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ พิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่น ฯลฯ มี
เวลำให้ทำ่ นได้เก็บภำพสวยของหอคอยไอเฟิล จำกบริเวณหน้ำโรงเรียนกำรทหำร
หรือจตุรสั ทรอคำเดโร
จำกนั้น
นำท่ำน ล่องเรือบำตองมูซส์ เพื่อชมสถำนที่สำคัญคู่บ้ำนคู่เมืองสอง
ฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบรำณสถำน และอำคำรที่เก่ำแก่สร้ำงด้วยศิลปะแบบเรอเนส
ซองส์ ควรค่ำแก่กำรอนุรกั ษ์ และสร้ำงภำพให้ปำรีสโดดเด่น เป็นนครที่งดงำมแห่ง
หนึ่งของโลก ผ่ำนชมควำมสวยงำมของโบสถ์นอร์ทเทรอดำมอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอำยุ
กว่ำ 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่ำนริมแม่น้ำแซนด์ที่สวยงำมอย่ำงยิ่ง
(***หมำยเหตุ***
จะงดในกรณีทนี่ ำล้
้ นตลิง่ และมีเหตุกำรณ์นัดหยุดงำน)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณด้ำนหน้ำของ พิพธิ ภัณฑ์ลฟู ร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถำปนิกชำวจีนอเมริกันชื่อดัง เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่ำแก่
ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สำธำรณะชนเข้ำชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ.
1793) มีประวัติควำมเป็นมำยำวนำน ตั้งแต่สมัยรำชวงศ์คำเปเทียง ตัวอำคำรเดิมทีเคยเป็น
พระรำชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถำนที่ที่จดั แสดงและเก็บรักษำผลงำนทำงศิลปะที่ทรงคุณค่ำ
ระดับโลกเป็นจำนวนมำก
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จำกนั้น
18.30 น.
จำกนั้น

มีเวลำให้ท่ำนช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้ำแบรนด์ดงั อำทิ น้ำหอม เสือ้ ผ้ำ กระเป๋ำ เครื่องสำอำง ณ
ร้ำน Duty Free หรือ ห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดัง อำทิ แพรงตองส์ หรือ แกลลำรี-ลำฟำแยตต์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE VELIZY หรือเทียบเท่ำ

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง
เช้ำ
08.30 น.
13.40 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน ชำร์ล เดอ โกล ชำนกรุงปำรีส
ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931
(ใช้เวลำในกำรบินประมำณ 11 ชัว่ โมง)

วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง
05.55 น.

ปำรีส – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

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

**** END OF TOUR ****
*** หมำยเหตุ :- ***
- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว
- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีกำรจัดงำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม
- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น
- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น
ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุต่ำง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน
ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตั ิธรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง

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

สวิตเซอร์แลนด์ ใช้เงินสกุล สวิสฟรังซ์ (SWISS FRANC)
ฝรัง่ เศส ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO)
ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม
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อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ณ เมืองต่ำงๆ ในทวีปยุโรป (℃)
เมือง
แมดดริ ค

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 พำสปอร์ตของท่ำนยังไม่หมดอำยุก็ตำม
บริษทั ฯ ขอแนะนำว่ำควรต้องไปทำพำสปอร์ตใหม่ก่อนมำทำกำรจองทัวร์
- 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)
************************************************

ว่ำด้วยเรื่อง “คดีควำม / กำรตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บคุ คลที่มี “คดีควำม / คำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ ....
เช่น บำงท่ำนมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง
- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์
ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่ำนี้ ทำงบริษทั ฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทั้งสิน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือกำรควบคุม
ถือเป็นควำมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำควำมเข้ำใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐำนกำรทำวีซ่ำฝรัง่ เศส
1. หนังสือเดินทำง (Passport) ที่เหลืออำยุเกินกว่ำ 6 เดือน และเหลือหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย…3…หน้ำ
2. รูปถ่ำยสี-ปัจจุบันขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป (***รูปสีฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ ***) รูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน
- ใบหน้ำต้องชัดเจน มองเห็นหน้ำผำก และใบหูทั้งสองข้ำง ... หำกมีผมปรกหน้ำ ต้องใส่เจลหวีขึ้น หรือติดกิ๊บ
- ห้ำมสวมแว่นตำ และคอนแทคเลนส์สีต่ำง ๆ
- ห้ำมใส่เครื่องประดับ, สร้อยคอ, ต่ำงหู ทุกชนิด
3. สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ำน / สำเนำบัตรข้ำรำชกำร /
สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ -นำมสกุล / สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำใบหย่ำ /
สำเนำสูติบตั ร (ในกรณีเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีขนึ้ ไป) อย่ำงละ....2...ชุด
4. หลักฐำนกำรทำงำน
(จดหมำยรับรองกำรทำงำน เป็นภำษำอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำนั้น)

(กรุณำระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชอื่ สถำนทูต)
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ำยสำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พำณิชย์ (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. พนักงำนบริษทั ... ถ่ำยสำเนำสลิปเงินเดือน (PAY SLIP) ย้อนหลัง 3 เดือน
6. หลักฐำนด้ำนกำรเงิน
- ถ่ำยสำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ทีม่ ียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ำกว่ำ 6 หลัก
(หน้ำชื่อเจ้ำของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง UPDATE อย่ำงน้อย 4 เดือน)…1…ชุด (ควรเลือกบัญชีทมี่ กี ำรเข้ำออกเงิน

อย่ำงสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ งเติมเงินในบัญชีให้ถงึ 6 หลัก เพือ่ ให้แสดงว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอทีค่ รอบคลุมกับ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง)

***หมำยเหตุ*** ถ้ำเป็นบัญชีเงินฝำกของธนำคำรกสิกรไทย / ไทยพำณิชย์ / ยูโอบี /
ทหำรไทย ต้องขอให้ทำงธนำคำรออกเป็น STATEMENT ย้อนหลัง 4 เดือน…1…ชุด
7. กรณีเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีบริบรู ณ์ ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำ/มำรดำ หรือเดินทำงไปกับบิดำ/มำรดำ ท่ำนใดท่ำน
หนึ่ง จะต้องทำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจำนงในกำรอนุญำตให้บุตร
เดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอหรือเขต โดยมีนำยอำเภอ หรือผู้อำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำ
ประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง…1…ชุด

**หมำยเหตุ**

- ค่ำบริกำรแปลเอกสำรทุกอย่ำงไม่รวมอยูใ่ นรำคำทัวร์
- สำเนำเอกสำรทุกฉบับ (...ลูกค้ำจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้...)
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แผนทีศ่ นู ย์ยนื่ วีซำ่ TLS CONTACT ฝรัง่ เศส
ที่อยู่ สำทรซิตที้ ำวเวอร์ (บีทีเอส ช่องนนทรี) ชัน้ 12 ถ.สำทรใต้ กรุงเทพฯ

***หมำยเหตุ***
- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุป๊ 30 วัน
ทำงสถำนทูตฝรั่งเศสไม่อนุญำติให้ดึง
พำสปอร์ตในระหว่ำงกำรยืน่ คำร้อง
- กำรสแกนลำยนิ้วมือทำงศูนย์ยื่นวีซ่ำ
TLS จะกำหนดวันสแกนลำยนิว้ มือให้
ซึ่งไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ต้องมำ
ตำมวันนัดหมำยของทำง TLS เท่ำนั้น
ซึ่งจะกำหนดกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย
3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำย
ขำยจะแจ้งวันเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง)
- เอกสำรฉบับจริง ที่ต้องนำติดตัวไปใน
วันสแกนลำยนิ้วมือ
บัตรประชำชน+สมุดเงินฝำกธนำคำร
หมำยเหตุ

1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระ
ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
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. กำรพิจำรณำกำรให้วีซำ่ หรือไม่ให้ เป็นดุลยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษทั ฯ เป็นแค่ตวั แทน
อำนวยควำมสะดวกในขัน้ ตอนกำรยืน่ วีซำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยู่ในดุลพินจิ ของ
ทำงสถำนทูตฯ เท่ำนัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อม และมีควำม
ประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก
หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซำ่ ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง
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ถ้ ำท่ ำนจองทัวร์ แล้ วรบกวนกรอกข้ อมูลคำร้ องเพิม่ เติม 1 คน / 1 ใบ
พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำงแล้ วกรุ ณำส่ งแฟกซ์ ได้ ที่เบอร์ 02-231-3399
เพือ่ มำจองคิวยืน่ วีซ่ำฝรั่งเศส

ข้ อมูลคำร้ องเพิ่มเติมของวีซ่ำฝรั่งเศส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว/ชั้น-ยศ
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถำนทีเ่ กิด
หมำยเลขหนังสื อเดินทำง
วันทีอ่ อกหนังสื อเดินทำง
วันทีห่ มดอำยุหนังสื อเดินทำง
สถำนภำพ
 โสด
 แต่ งงำน  แต่ งงำน (ไม่ จดทะเบียน)
 หม้ ำย หย่ ำ
ทีอ่ ยู่ทสี่ ำมำรถติดต่ อได้ ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (บ้ ำน)
มือถือ
อำชีพ
 พนักงำน
 เจ้ ำของกิจกำร  ประกอบอำชีพอิสระ
 เกษียนอำยุ
 นักเรียน
ว่ ำงงำน
 อืน่ ๆ
ชื่อบริษทั / โรงเรียน................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทที่ ำงำน / โรงเรียน..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (สำนักงำน)
โทรสำร
อีเมล์ (สำนักงำน)
อีเมล์ (ส่ วนตัว)
ท่ ำนเคยได้ รับวีซ่ำเข้ ำกลุ่มเชงเก้นภำยใน 3 ปี หรือไม่

*** หมำยเหตุ ***

กรุณำกรอกข้ อมูลตำมเป็ นจริง
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อัตรำค่ำบริกำร .... สวิตเซอร์แลนด์-ฝรัง่ เศส อัลซำส 8 วัน (TG)
มีนำคม เมษำ-มิถนุ ำ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ
58,900.59,900.- บำท
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ
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 ทั้งสิน้
ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบทำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์
(ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม)
ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน
ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบุในรำยกำรทัวร์
หมำยเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
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 : กรณีเกิดอุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุ และค่ำรักษำพยำบำล เฉพำะกรณีทไี่ ด้รบั อุบัตเิ 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

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

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภำษี)
ค่ำทำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำทำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว
(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจัดทำเอง)
ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่ม และค่ำอำหำรที่
สัง่ เพิ่มเอง, 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 ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทั้งหมด
ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 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 สั่งจ่ำยในนำมบริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
- ชำระโดยเงินสด
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) 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
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 ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเที่ยวบิน,
กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่
นอกเหนืออำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ
ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

*** หมำยเหตุ ***

ในกรณีทลี่ กู ค้ำต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (กำรแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณำแจ้งพนักงำนขำยก่อนล่วงหน้ำ 35 วัน หรือกรณีทลี่ กู ค้ำต้องทำกำรออก
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 …......... สวิส ฝรั่งเศส อัลซาส 8 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 ำนที่ให้ เกียรติใช้ บริกำรของเรำ
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

