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ซูริค – ยอดเขาริก ิ– ลูกาโน่ – ทริาโน่ – น่ังรถไฟเบอร์นิน่า – เซนต์มอริทซ์ 
วตัเท่น – คริสตัลเวลิด์ – อนิส์บรูค – เคเบิล้คาร์ – ยอดเขานอร์ดเคทเทอร์ 

 ฮอลสตัท – รถรางไฟฟ้า – สกาย์วอลค์ – ซอลส์เบร์ิก - สวนมริาเบลล์ – มวินิค 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 11-18 ส.ค. / 22-29 ก.ย. (89,900.-) 

 13-20 ต.ค. / 22-29 ต.ค. / 4-11 ธ.ค.  (89,900.-) 

 27 ธ.ค. 2565 - 3 ม.ค. 2566 (99,900.-) 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ซรูคิ  (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่4  ผูโ้ดยสำรขำออก  ประตทูำงเขำ้ที ่3 

เคำนเ์ตอร์แถว D  สำยกำรบนิไทย แอร์เวย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์  ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพือ่เปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทวัร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำที่ซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมเิป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
  

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    ซรูคิ – วทิซน์ำว – นัง่รถไฟไตข่ึน้เขำรกิ ิ– ลกูำโน ่ 
 

01.05 น. ออกเดินทำงสูเ่มืองซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 970 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  12 ชัว่โมง 5 นำที) 

07.50 น. เดินทำงถึง นครซรูคิ เมอืงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำลิมมัท มปี่ำไม้

เขียวชอุ่มแซมด้วยบ้ำนพักตำกอำกำศกระจำยตำมบริเวณริมฝั่ง 

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

(เวลำยโุรป ... ฤดรู้อน (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่หมู่บ้ำนวิทซ์นำว จำกนั้น น ำท่ำน นั่งรถไฟไตเ่ขำรกิ ิถือได้วำ่เปน็รถไฟไตเ่ขำที่

เกำ่แกท่ีส่ดุในยโุรป มีควำมสูง 6,000 ฟตุ หรือ 1,800 เมตร ด้วยรถกลไฟใช้ระบบไอน้ ำ ซึ่งเป็น

รถจกัรที่เก่ำแก่ที่สุดสร้ำงเมื่อปี 1858 แต่ได้รบับรูณะเป็นอย่ำงดี  

(ระยะทำงประมำณ  71  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

 

 

 

 

 

 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นที่ ยอดเขำรกิ ิMT.RIGI KLUM นี้ มีที่มำจำกค ำว่ำ Mons Regina แปลได้วำ่ รำชนิิ

แห่งภเูขำ เพรำะสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขำอื่น ๆ ได้รอบ 360 องศำ เป็นจุดชมวิว

ทิวทศัน์ท่ีงดงำมที่สุดของเทือกเขำแอลป ์ และทะเลสำบอีก 13 แห่ง ภูเขำริกิตั้งอยู่ตรงกลำง

ระหว่ำงเยอรมนี และฝรั่งเศส ท ำให้สำมำรถมองเห็นทั้ง 3 ประเทศสถำนที่แห่งนี้ จำกนัน้น ำ

ท่ำนลงจำกยอดเขำด้วยเคเบ้ิลคำร์ที่จะให้ท่ำนได้เห็นวิวทิวทัศน์ท่ีแตกตำ่ง 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมอืงลกูำโน ่ เมืองทำงตอนใต้สุดของประเทศสวิ9เซอร์แลนด์ เป็นเมืองตำก

อำกำศที่ถูกโอบกอดโดยเทือกเขำ และทะเลสำบ อันเป็นบรรยำกำศที่สุดแสนสบำย และเหมำะ

กับกำรพักผอ่นหย่อนใจเป็นอย่ำงย่ิง 

(ระยะทำงประมำณ  159  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

 

 

 

 

 

18.00 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  ADMIRAL  หรอืเทียบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง ลกูำโน ่- ทริำโน ่–  

 นัง่รถไฟเบอรน์นิำ่ - เซนตม์อรทิซ ์
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงทรีำโน่ เมอืงเล็ก ๆ ทำงตอนเหนือของประเทศอิตำลี เป็นเมืองชำยแดน

ระหว่ำงประเทศอิตำลีและประเทศสวิตเซอร์แลนด ์     

(ระยะทำงประมำณ  129  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 
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…………….. น. น ำท่ำน นัง่รถไฟเบอรน์นิำ่เอก็ซเ์พลส … หนำ้ตำ่งบำนกระจกโคง้ ออกแบบมำใหส้ำมำรถ

มองเหน็ทวิทศันภ์ำยนอกได้แบบพำโนรำมำ เรำจะไดช้มววิเกอืบ 360 องศำกนัเลยทเีดยีว ท่ี

รถไฟสำยเก่ำแก่ที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ เริ่มให้บริกำร

มำตัง้แต่ปี ค.ศ. 1910 จวบจนถึงปจัจบุนั ด้วยเส้นทำง

บนควำมสูง 2,253 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล ผ่ำนเขต

ใจกลำงเทือกเขำแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมตลอดท้ังปี อกีทั้ง

ไดร้ับกำรคุม้ครองใหเ้ปน็มรดกโลก ผ่ำนหุบเหว ล ำธำร 

โตรกผำ ทะเลสำบแสนสวย อุโมงค์ 55 แห่ง และ

สะพำน 196 แห่ง โดยเฉพำะสะพำนโคง้วงกลม Brusio 

ทีม่คีวำมงดงำมจนชือ่เสยีงระบอืไปทัว่โลก จำกมุมมอง

ที่นั่งของตู้รถไฟที่กั้นด้วยกระจกบำนใหญ่แบบพำโนรำ

มำววิ จะสร้ำงควำมต่ืนตำต่ืนใจตลอดเส้นทำงกำร

เดินทำง และเป็นกำรนั่งรถไฟท่ีสุดแสนจะโรแมนติก

ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต สร้ำงประสบกำรณ์เดินทำงที่ยำก

จะลืมเลือน และจดจ ำไปอีกนำนเท่ำนำน  

(ใช้เวลำในกำรนั่งรถไฟเบอร์นิน่ำเอ็กซ์เพรส ประมำณ 2 ชัว่โมง 10 นำที) 

…………….. น. เดินทำงถึง เมอืงเซนตม์อรทิซ์ เมืองตำกอำกำศ และศูนย์กลำงกีฬำสกี ที่มีชื่อเสียงระดบัโลก 

อยู่ทำงตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขำแอลป์ นอกจำกนี้แล้วเมือง

ตำกอำกำศแห่งนี้ยังเคยได้รบัเลือกให้เป็นสถำนที่แข่งขันกีฬำโอลิมปิคฤดูหนำวถึง 2 ครั้งอีก

ด้วย จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชม เมอืงเซนตม์อรทิซ ์สมัผัสววิทิวทัศน์อันงดงำมของเทือกเขำ 

(ระยะทำงประมำณ  51  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

18.00 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  REINE VICTORIA  หรอืเทียบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง เซนตม์อรทิซ ์- วตัเทน่  (ออสเตรยี) – ครสิตลัเวลิด ์

 อนิสบ์รคู - เคเบิล้คำร ์- ยอดเขำนอรด์เคทเทอร ์
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองวัตเท่น เพื่อน ำท่ำนเข้ำชม ครสิตลัเวลิด ์ อันเกิดจำกแนวคิดสะท้อนถึง

ควำมยิ่งใหญ่งดงำมและแพรวพรำว ผนังคริสตลัที่ทอดยำวจะน ำท่ำนเข้ำสู่ห้องจดัแสดง คริสตลั

เวิลด ์ จดุเริ่มต้นกำรเข้ำสู่ห้อง

สมบัติยกัษ์ และห้องบทกวีใน

อำกำศ เมื่อเดินข้ำมสะพำนไปยัง

ห้องกำรเปลี่ยนแปรรปูลักษณ์และ

ห้องเครือข่ำยโลก ผ่ำนมิติเข้ำสู่

ป่ำคริสตัล ล้วนแต่ออกแบบโดย

ศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ควรค่ำแก่กำรเข้ำชม เชิญท่ำนเลือกซื้อเครื่องแก้วเจียระไนชั้นดีของ 

Swarovski ที่มีชือ่เสียงที่สุดในออสเตรยีและได้รับกำรยกย่องไปทั่วโลก 

(ระยะทำงประมำณ  204  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงอนิสบ์รคู เมอืงหลวงรฐัทโีรล ประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำอิน 

อินส์บรูคแปลว่ำสะพำนแห่งแม่น้ ำอิน มีลักษณะเป็นที่รำบแคบ ๆ แทรกตวัอยู่ระหว่ำงเทือกเขำ

แอลป์ เป็นสถำนที่ท่ีเคยใช้จดักำรแข่งขันกีฬำโอลมิปิคฤดูหนำวถึง 2 ครัง้ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่

กลำงธรรมชำติ ที่สวยงำมด้วยภูเขำที่ปกคลุมด้วยหมิะตลอดท้ังปี  

(ระยะทำงประมำณ  27  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  30 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนนั่ง เคเบิล้คำร์ เพื่อขึ้นสู่ ยอดเขำนอรด์เคทเทอร ์Nordkette Cable Car ยอดเขำทีสู่ง

ที่สุดของเมืองอินส์บรูค บนยอดเขำท่ำนจะได้ชมวิวทิวทศันอ์ันสวยงำมของเมืองอินส์บรูคได้อย่ำง

ทั่วถึง จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นเท่ียวชม จตัรุสักลำงเมอืง 

ที่ซ่ึงนกัท่องเที่ยวต่ำงหลั่งไหลมำชม ระเบยีงหลงัคำ

ทองค ำ ซึ่งสร้ำงขึ้นในสมัยโกธิคตอนปลำย ประดบัด้วย

แผ่นทองแดงเคลือบทอง 2,657 แผ่น สร้ำงในสมัยกษัตริย์

แม็กซิมิเลียนท่ี 1 โดยด ำริใช้เป็นท่ีประทบัชมกำรแสดง

ต่ำง ๆ ที่ลำนหน้ำมุข ต่อมำระเบียงได้รบักำรตกแต่งแบบ

ปูนปั้น แบบบำร็อคตอนปลำย นอกจำกนีท้่ำนยงั

สำมำรถช้อปปิ้งเครื่องครสิตัล ร้ำนชวำรอฟสกี้ ทีเ่ป็นต้น

ก ำเนิดท่ีนี่ และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวคน

ไทยส่วนใหญท่ี่มำเยือนจะคุ้นเคยเป็นอย่ำงดี 

18.00 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  APLHOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง อนิสบ์รคู – ฮอลสตทั  (รถรำงไฟฟำ้+สกำยว์อลค)์ 

 ซอลสเ์บริก์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฮอลสตทั เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ย้อนหลังกลับไปกวำ่ 4,000 ปี ช่วงที่

เจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนคริสตกำล และยงัมีทิวทัศน์ที่สวยงำมเป็นท่ี

หลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย  

(ระยะทำงประมำณ  251  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 45 นำที) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำน นัง่รถรำงไฟฟำ้ เพือ่ขึ้นสู่ด้ำนบนสุดของภูเขำ ท่ำนจะได้สัมผัสกับควำมงดงำมตำม

ธรรมชำติของเมืองฮอลสตัทได้แบบพำโนรำมำวิว ณ จดุนี้ท่ำนสำมำรถเดินออกไปที่ปลำยสุด ณ 

จุดชมวิว สกำย์วอลค์ SKY WALK ซึ่งได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น Unesco World Heritage 

View ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพ และสัมผัสกับควำมงดงำมตำม

ธรรมชำติของเมือง

ฮอลสตัท ในแบบวิว

พำโนรำมำ ณ จดุนี้

ท่ำนสำมำรถเดิน

ออกไปที่ปลำยสุด 

เหมือนแหลมที่ย่ืน

ออกไปจำกโตรกผำ ประหนึ่งว่ำเรำก ำลังโบยบิน เพื่อชื่นชม

ควำมงดงำมของเมืองฮอลสตัทให้อย่ำงเต็มตำ  

จำกนั้น  น ำท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบทะเลสำบท่ีเรียกว่ำ “ซ ี สตรำซ” (See Strasse) 

อีกด้ำนมีร้ำนขำยของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้ำนออกแบบเอง เป็นระยะสลับกับบ้ำนเรือนสไตล์  

อัลไพน์ที่เก่ำแก่ไม่ขำดสำย บ้ำงอยู่ระดับพื้นดิน บ้ำงอยู่บนหน้ำผำลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ และบ้ำน

แต่ละหลังล้วนประดับประดำด้วยของ

เก่ำ ดอกไม้หลำกสีสันสวยงำมปลำยสุด

ของถนน ซี สตรำซ ท่ำนจะได้ชมจัตุรสั

ประจ ำเมือง ซึ่งเป็นลำนหินขนำดย่อม 

ประดบัด้วยน้ ำพุกลำงลำน และอำคำร

บ้ำนเรอืนที่สวยงำม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำลสบ์วรก์ เมืองท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงของออสเตรยี ภูมิทศัน์รำยล้อม 

ไปด้วยภูเขำและทะเลสำบ วิวทิวทัศนอ์ันงดงำมหลำยแห่งถูกใช้เป็นฉำกใน

กำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ชื่อก้องโลก เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค จำกนั้น น ำ

ท่ำนชมสถำนที่ท่ีโมสำร์ทเกิดเมื่อปี 1756 เต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมำ

หวนร ำลึกถึงควำมอัจฉริยะทำงด้ำนดนตรีของโมสำร์ท ชม สวนมริำเบลล ์

ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงำม และมีชื่อเสียงเพื่อกำรพักผ่อนหยอ่นใจ 

และเคยได้ใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำละครชื่อดงั ซึ่งคนไทยรู้จักดใีนเร่ือง 

“ดำวหลงฟำ้ ภผูำสเีงนิ” และภำพยนตร์อมตะระดับโลกเรื่อง “THE SOUND OF MUSIC”    

(ระยะทำงประมำณ  72  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  FOURSIDE  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    ซอลสเ์บริก์ - มวินคิ  (เยอรมนั) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่เยอรมัน เมอืงมวินคิ เขตท่องเที่ยวที่ได้รบัควำมนิยมมันดบัหนึ่งของประเทศ มี

ภูมิประเทศท่ีงดงำม  

(ระยะทำงประมำณ  145  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำสู่ย่ำนใจกลำงเมอืงมวินคิ ท่ีบริเวณจัตุรัส Marienplatz ที่ต้ังชื่อตำมรูปปั้นพระแม่แมรี่ 

สีทองอร่ำมบนเสำสูงกลำงจัตุรสั โดดเด่นด้วยศำลำว่ำกำรหลังใหม ่ โดย

ด้ำนหน้ำของอำคำรแต่งอย่ำงสวยงำมด้วยรูปสลักของกษัตริย์ ขุนนำง 

บคุคลในประวัติศำสตร์และนักบญุ พร้อมชม Glockenspiel หอนำฬกิำสูง

ถึง 85 เมตร มีระฆัง 43 ใบแต่ละวนัจะมีตุก๊ตำ 32 ตวั ออกมำเต้นระบ ำ 

เมื่อถึงเวลำ 11.00 น. ซึ่งตุ๊กตำเหล่ำนี้เป็นตวัแทนเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ 

ด้วยพิธีอภิเษกสมรสระหวำ่งดยุกวิลเลมและดัชเชสแห่งลอร์เรนซ์  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนัน้ น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE MESSE  หรอืเทียบเทำ่ 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    มวินคิ – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

09.30 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่สนำมบิน 

14.25 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 925 

(ใช้เวลำในกำรบินโดยประมำณ 10 ชั่วโมง 30 นำที) 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

06.05 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  ชัน้ 2  ผู้โดยสำรขำเขำ้ โดยสวัสดิภำพ............ 

 

 

 

****  END  OF  TOUR  **** 
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*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว 

- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีที่เมอืงนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทวัร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อนัเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกดิขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรอืยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัธิรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

 

 

 

- สกลุเงนิ  สวติเซอรแ์ลนด ์ออสเตรยี เยอรมนั ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

- ไฟฟำ้ 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมอืงตำ่งๆ 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 

 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 

 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 

 เวยีนนา 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 

 สตอ็กโฮลม์ -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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ถำ้ทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอร์ตของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุ็ตำม  

บริษทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรต้องไปท ำพำสปอรต์ใหมก่่อนมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปจัจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมอืงต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศลัยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรอื หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม ่

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจบุนัเป็นชำยเต็มตัว มหีนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟัน / ดดัฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พำสปอร์ตถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่ส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมที่ทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไมส่ำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรื่อง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ์” 

 

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

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเร่ืองของอำยุครรภ ์

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ไดท้ั้งสิน้ ซึง่อยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผิดชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐำนกำรท ำวซี่ำสวิตเซอรแ์ลนด ์
 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งน้อย…3…หนำ้ 

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

(....รปูส ีฉำกหลงัสขีำว ...เทำ่นั้น...)   ไ   ร ูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้ำต้องชดัเจน มองเห็นหน้ำผำก และใบหูทั้งสองข้ำง  

(**หำกมีผมปรกหน้ำ ตอ้งใส่เจลหวีขึ้น หรอืติดกิ๊บ**)  

- ห้ำมสวมแว่นตำ และคอนแทคเลนส์สีต่ำง ๆ 

- ห้ำมใส่เครือ่งประดบั, สร้อยคอ, ต่ำงห ูทกุชนิด 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อำยตุ่ ำกว่ำ 18 ปขีึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เป็นภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถ่ำยส ำเนำหนังสือจดทะเบยีนกำรค้ำ (คดัมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอืหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิทั / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชุด ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรียน / นกัศกึษำ หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศกึษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แมค่ำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตวัเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ ***จ ำเปน็ตอ้งใช้ STATEMENT เทำ่นัน้***  (โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆ ทัง้สิน้) 

- ขอเอกสำร STATEMENT พร้อมตรำประทบัท่ีออกโดยธนำคำรย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทเงินฝำกออมทรัพย์ 

หรือฝำกประจ ำ (ไม่รับบญัชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 6 หลัก …1…ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะ

กำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

(*** ทำงสถำนทูตฯ ไมร่ับเอกสำรกำรเงินที่ถ่ำยส ำเนำมำจำกสมุดบัญชีเงินฝำก ***) 

6. กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบิดำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับิดำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยืน่เรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรอืเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทบัจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

7. ใบรบัรองกำรฉดีวคัซนี (สำมำรถดำวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นกำรยนืยนัว่ำได้รับวัคซีนแล้ว 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีำ่ VFS GLOBAL สวติเซอร์แลนด ์

ที่อยู่  อำคำรจำมจุร ีสแควร์ เดอะพลำซ่ำ “ชัน้ 4” หอ้ง 404-405  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

สถำนรีถไฟใตด้ิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถำนสีำมยำ่น” ทำงออกประตทูี ่2 
 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุป๊ 30 วัน 

ทำงสถำนทตูสวติฯ ไมอ่นญุำตใิหด้ึง

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิ้วมือทำงศนูย์ย่ืนวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให้ 

ซึ่งไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ต้องมำ

ตำมวันนดัหมำยของทำง VFS 

เท่ำนัน้ ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ 

อย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำร

เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันเวลำ

ให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ที่ต้องน ำติดตวัไป

ในวันสแกนลำยนิ้วมือ  

บัตรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  
 

 

 

หมำยเหต ุ 1. กำรพิจำรณำกำรออกวีซ่ำให้หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิัทฯ เปน็แค่

ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยูใ่น

ดลุพนิิจของทำงสถำนทูตฯ เทำ่นั้น ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพรอ้ม และ

มีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอัน

เนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นจริง   

2. เงินค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำ ทำงสถำนทูตเป็นผู้เรียกเก็บ ถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ 

สถำนทูตก็ไม่คืนคำ่ธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และหำกท่ำนต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ ท่ำนก็

ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง  

3. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรยีกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมวันนัดหมำยที่สถำนทูตระบ ุ และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่ง

เจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำร

เพิ่มเติม ทำงบรษิัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกัน 
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ถ้าท่านจองทัวร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เติม 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ที่เบอร์ 02-231-3399  

เพือ่มาจองควิยืน่วซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 

 

ข้อมูลค าร้องเพิ่มเติมของวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์  (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ             
วนั/เดือน/ปีเกดิ     สถานทีเ่กดิ       
หมายเลขหนังสือเดินทาง                
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง           วนัทีห่มดอายุหนังสือเดินทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)  
     หม้าย  หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มอืถือ         
อาชีพ    พนักงาน    เจ้าของกจิการ   ประกอบอาชีพอสิระ 

 เกษยีนอายุ   นักเรียน   ว่างงาน      อืน่ๆ 
ช่ือบริษทั / โรงเรียน................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน / โรงเรียน.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)      โทรสาร      
อเีมล์ (ส านักงาน)      อเีมล์ (ส่วนตัว)      
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่          

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... ยุโรปคลำสสิค (สวิส-ออสเตรีย-เยอรมนั)  8  วนั  (TG) 
     

  ส.ค.-ธ.ค. ปใีหม ่

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 89,900.- 99,900.- บำท 

 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ท่ำนละ 80,900.- 90,900.- บำท 

 ผูใ้หญ่พกัห้องพักเดี่ยว เพิ่ม  13,000.- 13,000.- บำท 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกันทั้งหมด 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครือ่งบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรียกเงินคนืได ้ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทั้งสิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยืน่ 3-4 สัปดำห ์

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนือ่งจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเปน็หลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเปำ๋ใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (สว่นกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้ับอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะซือ้ประกันกำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ป ีและมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุำติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ 

(หำกติดโควิดระหว่ำงกำรเดินทำง ทำ่นจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ระหว่ำงกักตัวของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. ค่ำโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับำลมีกำรประกำศให้กลับมำต้องกักตัว 

3. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรบัเงินและใบก ำกับภำษี) 

4. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจดัท ำเอง) 

5. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

6. ค่ำใช้จำ่ยส่วนตวันอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบุ เชน่ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

8. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งทำ่นต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

9. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ทำ่นละ 12 ยโูร   

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

 

 ขัน้ตอนกำรจอง และช ำระคำ่ทวัร ์

1. จองก่อนล่วงหน้ำโดยส่งส ำเนำพำสปอร์ตหน้ำแรก พรอ้มช ำระเงนิคำ่มดัจ ำทำ่นละ 60,000.- บำท   

ภำยใน 3 วนันับจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ำรำยอื่นต่อไป  

2. ส ำหรับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลอืทั้งหมด..........ทำงบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนกำรเดินทำง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทรำบผลวีซ่ำ ทำงบริษทัฯ ก็ขออนุญำตเก็บค่ำทวัร์ท่ีเหลือทั้งหมดก่อนตำมเงือ่นไขกำรช ำระเงินนี ้

(หำกไม่ช ำระภำยในเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ท ำกำรยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจ ำได้ทันที) 

 

- ช ำระเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรเท่ำนั้น  

บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั 

 

- บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงิน
ผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำร 

ชือ่สว่นบคุคล ทัง้นีเ้พือ่ควำมปลอดภยั

ในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

- หำกตอ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติิบคุคล 
กรุณำแจ้งกบัพนักงำนขำยก่อนล่วงหน้ำ 

มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ำมัดจ ำท้ังหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 64-45 วัน  เก็บค่ำใช้จำ่ยที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่ำด ำเนินกำร 2,000 บำทต่อท่ำน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 44-31 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย 65% ของคำ่ทัวร์ท้ังหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำง 30-15 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย 80% ของคำ่ทัวร์ท้ังหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทำง 14-11 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำย 90% ของคำ่ทัวร์ท้ังหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทำง 10-0 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ของคำ่ทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมำยเหต ุ: -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงรำคำทวัร์ในกรณีผูร้่วมเดินทำงน้อยกวำ่ 15 ทำ่น 

2. เดก็ทีม่อีำยรุะหวำ่งแรกเกดิถึงสองขวบ / ผูส้งูอำย ุ หรอืทำ่นทีม่คีวำมจ ำเปน็ตอ้งใชว้ลีแชร ์ หรอืไมเ้ทำ้ 

ตอ้งอยูใ่นควำมรบัผดิชอบของตวัทำ่นเอง ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถบรกิำรเฉพำะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรเข้ำหรอืออกเมอืง กำรโดนกักตัว หรือถกูส่งตัว

กลับ โดยกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำทีด่้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจและ

ควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

5. หำกในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียว ท่ำนปฎิเสธไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำจะบำงส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือ

ว่ำท่ำนได้สละสิทธิ ์และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคนืค่ำบริกำรได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตจุ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวสิัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลกิเที่ยวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร

ติดขดั และทรพัย์สินส่วนตวัสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

 

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

กรณุำแจง้พนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมัน และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์......ยุโรปคลาสสิค (สวสิ-ออสเตรีย-เยอรมัน)  8  วนั (TG) ....วนัเดินทาง........................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

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

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่...............................เดก็..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 


