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(ขึน้ยอดเขาซุกสปิตเซ่...สูงสุดในเยอรมนั) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฮอลสตัท – เซนต์วูลฟกงั – ล่องทะเลสาบโคนิเซ่ – เหมืองเกลอืเบิร์ชเทสกาเด้น 
ซอลส์เบิร์ก – สวนมิราเบลล์ – อนิส์บรูค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
โอเบอร์รามเมอร์เกา – การ์มิช – น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค 

*** พเิศษ *** .... ลิม้รสขาหมูเยอรมนั เสิร์ฟพร้อมเบยีร์แบบต้นต ารับ 
 
 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 19-26 ก.พ. 2562 (59,900.-) 

 18-25 ม.ีค. / 22-29 ม.ีค. / 23-30 ม.ีค. / 24-31 ม.ีค. 2562 (59,900.-) 

 สงกรำนต์ .... 10-17 เม.ย. / 11-18 เม.ย. 2562 (74,900.-) 

 1-8 พ.ค. / 3-10 พ.ค. / 19-26 พ.ค. / 20-27 พ.ค. 2562 (59,900.-) 

 8-15 ม.ิย. / 15-22 ม.ิย. / 21-28 ม.ิย. 2562 (59,900.-) 

 12-19 ก.ค. 2562 (64,900.-) 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – มวินคิ  (เยอรมนั) 
 

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  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำที่ซ้ือภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง      มวินคิ – ฮอลสตทั  (ออสเตรยี) – เซนตว์ลูฟก์งั – ซอลสเ์บริก์ 
 

00.50 น. ออกเดินทำงสู่เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมัน  โดยเที่ยวบินที่  TG 924 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  11 ชัว่โมง 20 นำที) 
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07.05 น. เดินทำงถึง เมอืงมวินคิ เมืองหลวงของแคว้นบำวำเรยี ประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำอิซำร์ 

เป็นศนูย์กลำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรธนำคำร  

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

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

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฮอลสตทั เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ย้อนหลังกลับไปกวำ่ 4,000 ปี ช่วงที่

เจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนคริสตกำล และยงัมีทิวทัศน์ที่สวยงำมเป็นท่ี

หลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย จำกนั้น น ำท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบ

ทะเลสำบท่ีเรียกว่ำ “ซี สตรำซ” (See Strasse) ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อีกด้ำนมีร้ำน

ขำยของท่ีระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้ำน

ออกแบบเอง เป็นระยะสลับกับ

บ้ำนเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่ำแก่ไม่

ขำดสำย บ้ำงอยู่ระดับพื้นดนิ บ้ำง

อยู่บนหน้ำผำลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ 

และบ้ำนแต่ละหลังล้วนประดบั

ประดำด้วยของเก่ำ ดอกไม้หลำกสีสันสวยงำมปลำยสุดของถนนซี สตรำซ ท่ำนจะได้ชมจัตุรสั

ประจ ำเมืองซึ่งเป็นลำนหินขนำดย่อม ประดบัด้วยน้ ำพุกลำงลำน และอำคำรบ้ำนเรือนที่

สวยงำม ให้ท่ำนได้พักผอ่นนั่งจิบกำแฟ หรือเดินเท่ียวชมเมือง 

(ระยะทำงประมำณ  209  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเซนตว์ลูฟกงั เมืองรสีอร์ทเล็ก ๆ ในหุบเขำริมทะเลสำบวูลฟกัง จำกนั้น 

น ำท่ำนชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมอืงท่องเที่ยวที่สวยงำม  โรแมนติคที่สุด

ของออสเตรยี    เซนต์วูลฟกังเป็นหมู่บ้ำนเล็ก ๆ ในประเทศออสเตรยี 

หรือ upper Austria ที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสำบ หมูบ่้ำนนี้ตั้งชื่อตำมนักบุญ 

Wolfgang ซึ่งไม่เกี่ยวกันกับ Wolfgang Amadeus Mozart คีตกวีเอกของ

โลก หมู่บ้ำนนี้เป็นสถำนที่นกัท่องเที่ยวนิยมมำเที่ยวมำก มีนักท่องเที่ยว

มำเที่ยวตลอดปี โดยเฉพำะหน้ำหนำวนักท่องเที่ยวนิยมมำเล่นสกีที่นี่  

(ระยะทำงประมำณ  38  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  45 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำลสบ์วรก์ เมอืงท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของออสเตรยี ภูมิทศัน์ของเมือง

รำยล้อมรอบไปด้วยภูเขำและทะเลสำบ วิวทิวทัศน์อันงดงำม หลำยแห่งถูกใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำย

ท ำภำพยนตร์ชื่อก้องโลก เดอะ ซำวด์ ออฟ มิวสคิ (THE SOUND OF MUSIC) 

(ระยะทำงประมำณ  48  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  45 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  ARENA CITY  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง      ซอลสเ์บริก์  (ลอ่งเรอืโคนเิซ ่– เหมอืงเกลอืเบริช์เทสกำเดน้ ) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบ KONIGSEE ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นทะเลสำบท่ีใสสะอำดท่ีสุดใน

เยอรมัน ดงันั้นเรอืที่ใช้ในทะเลสำบ จะใช้เฉพำะเรือที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้ำ หรือจ ำพวกเรือพำย 

หมำยถึง ไม่ใช้น้ ำมันให้เกิดมลภำวะเพื่อเป็นกำรอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง

กฎเกณฑ์นี้เห็นว่ำใช้มำตั้งแต่ปี 1909 ทะเลสำบโคนิเซ่ถูกรำยล้อมด้วย

ภูเขำ ซึ่งท ำให้เกิดเสียงสะท้อนได้ จำกนั้น น ำท่ำน ลอ่งเรอืชมทะเลสำบ

กษตัรยิ ์  ที่มีน้ ำใสรำวกบัมรกตทะเลสำบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่ง   ฟย

อร์ดที่งดงำมที่สุดในประเทศเยอรมนี เขตเทือกเขำแอลป์ มีแหล่งก ำเนิด

จำกกำรละลำยของกลำเซียบนยอดเขำ ก่อให้เกิดทะเลสำบท่ีงดงำม และ

ควำมมหัศจรรย์ของฟยอร์ดท่ีมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ฟยอร์ดแห่งนี้มี

ควำมยำวกว่ำ 8 กม. กวำ้งถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยู่บน

ควำมสูงกว่ำ 602 เมตร เหนือระดบัน้ ำทะเล 

(ระยะทำงประมำณ  30  กิโลเมตร 

ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเบิรช์เทสกำเด้น เจ้ำของเส้นทำงดิอัลไพน์โร้ด เสน้ทำงเก่ำแก่ที่สุดที่

นักท่องเท่ียวนิยมใช้ เลำะเลียบเทือกเขำแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็น

ศนูย์กลำงทำงกำรค้ำและกำรส ำรวจหำเกลอืและสนิแร่ เมืองเก่ำแห่งนี้

เต็มไปด้วยศิลปะกำรสร้ำงอำคำร ในรูปแบบบำวำเรยีตอนบนท่ีมี

เอกลักษณ์เฉพำะตัวตกแต่งด้วยลำยปูนสไตล์สตัดโก้ จำกนั้น น ำท่ำนชม 

เหมอืงเกลอื สร้ำงต้ังแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบรำณเหมืองเกลือเป็น

สถำนที ่ ต้องห้ำมของบคุคลทั่วไป เนื่องจำกเกลือมีค่ำ จนได้ชื่อว่ำเป็น

ทองค ำขำว แต่ในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเท่ียวได้เข้ำเที่ยวชมภำยใน ที่

ยงัคงรักษำสภำพเดิมไว้ทกุประกำร แต่ต้องสวมชุดคนงำนท่ีมีเตรียมไว้ให้ 

จำกนั้น น ำท่ำนนั่งรถรำงลอดอุโมงค์ยำว 700 เมตร ไปยังถ้ ำเกลืออัน

ระยิบระยับ และทะเลสำบใต้ภูเขำที่งดงำมด้วยแสงเสียง บรรยำกำศรำว

กับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภำยใต้อุณหภมู ิ12 องศำเซลเซียส 

(ระยะทำงประมำณ  5  กโิลเมตร  ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  5 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงกลับเมืองซอลส์เบิร์ก จำกนั้น น ำท่ำนชมสถำนที่ที่โมสำร์ทเกดิเมื่อปี 1756 ซึ่งจะ

เต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมำหวนร ำลึกถึงควำมอัจฉริยะ ทำงด้ำนดนตรี

ของโมสำร์ท ชม สวนมริำเบลล ์ ซึ่งเป็นสวนไม้ประดบัท่ีงดงำม และมี

ชื่อเสียงของเมือง เพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจของชำวซอลส์เบิร์ก และเคย

ได้ใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำละครชื่อดงั ซึ่งคนไทยรู้จักดใีนเร่ือง “ดำว

หลงฟำ้ ภผูำสเีงนิ” และภำพยนตร์อมตะระดับโลกเรื่อง “THE SOUND OF 

MUSIC” จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกช้อปปิ้ง 

(ระยะทำงประมำณ  30  กิโลเมตร  ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  ARENA CITY  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง          ซอลสเ์บริก์ – อนิสบ์รคู – ฟสุเซน่  (เยอรมนั) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงอนิสบ์รคู เมอืงหลวงรฐัทโีรล ประเทศออสเตรยี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำอิน 

อินส์บรูคแปลว่ำสะพำนแห่งแม่น้ ำอิน มีลักษณะเป็นที่รำบแคบ ๆ แทรกตวัอยู่ระหว่ำงเทือกเขำ

แอลป์ เป็นสถำนที่ท่ีเคยใช้จดักำรแข่งขันกีฬำโอลมิปิคฤดูหนำวถึง 2 ครัง้ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่

กลำงธรรมชำติ ที่สวยงำมด้วยภูเขำที่ปกคลุมด้วยหมิะตลอดท้ังปี  

(ระยะทำงประมำณ  186  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 45 นำท)ี 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเท่ียวชม จัตรุสักลำงเมอืง ที่ซ่ึงนกัท่องเที่ยวต่ำงหลั่งไหลมำชม ระเบยีงหลงัคำทองค ำ 

ซึ่งสร้ำงขึ้นในสมัยโกธิคตอนปลำย ประดบัด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทอง 

2,657 แผ่น สร้ำงในสมัยกษัตริย์           แม็กซมิิเลียนที่ 1 โดยด ำริใช้

เป็นที่ประทับชมกำรแสดงต่ำง ๆ ที่ลำนหน้ำมุข ต่อมำระเบยีงได้รับกำร

ตกแต่งแบบปูนป้ัน แบบบำร็อคตอนปลำย นอกจำกนี้ท่ำนยงัสำมำรถช้

อปปิ้งเครื่องคริสตัล ร้ำน  ชวำรอฟสกี้ ที่เป็นต้นก ำเนิดท่ีนี่ และมีชื่อเสียง

ที่สุดในโลก ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยเป็นอย่ำงดี 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฟสุเซน่ เมืองท่ีตั้งอยู่ทำงแคว้นบำวำเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชำยแดน

ออสเตรยี ที่มีควำมงดงำมทำงด้ำนทัศนียภำพอันเป็นท่ีกล่ำวถึงในนำมของป่ำด ำ เป็นที่ต้ังของ

ปรำสำทนอยชวำนสไตล ์และปรำสำท  โฮเฮนชวำนเกำ รำยล้อมด้วยทะเลสำบถึง 5 แห่ง ท่ำน

จะได้ชื่นชมกับทิวทศัน์ริมสองข้ำงทำงท่ีเต็มไปด้วยควำมเขียวขจขีองขุนเขำ 

(ระยะทำงประมำณ  111  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 45 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร   

จำกนัน้ น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  EURO PARK  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์– กำรม์ชิ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเปลี่ยนกำรเดินทำงเป็นรถมินิบสัขึ้นสู่ ปรำสำทนอยชวำนช

ไตน ์ เดินทำงลัดเลำะไปตำมเส้นทำงไหล่เขำสูส่ะพำนควีนแมรี่ ซึ่ง

เป็นจดุชมวิวปรำสำทที่ดีที่สุด ชมควำมสวยงำมของป่ำไม้ และ

บ้ำนพักสไตล์ชำเล่ย์ที่ประดบัประดำไปด้วยดอกไม้หลำกหลำยสี ชม

ทิวทศัน์อันงดงำมของตัวปรำสำทที่โดดเด่น มีทะเลสำบและธำรน้ ำ

ล้อมรอบ จำกนั้น น ำทำ่นเข้ำชมภำยในตัวปรำสำท ที่ตกแต่งไว้

อย่ำงอลังกำร    และสวยงำมที่สุด    ดั่งปรำกฎในโปสเตอร์ทั่วไป  
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ปรำสำทนี้สร้ำงในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้ำลุดวิกที่ 2 ตำมจินตนำกำรของคีต

กวีชำวเยอรมน ีริชำร์ดวำกเนอร์ พระสหำยคู่พระทัย ชมห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่

ใช้ในกำรแสดงโอเปร่ำและคอนเสิร์ต รับฟังเรื่องรำวอันน่ำสลดใจของผู้ที่สร้ำงปรำสำทแห่งนี้ 

ชมควำมงดงำมของปรำสำทที่ยำกเกินกว่ำจะบรรยำย แม้กระทั่งรำชำกำร์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยงัได้

จ ำลองแบบ ไปเป็นปรำสำทในเทพนิยำย อันเปรยีบเสมือน สัญลักษณข์องสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโอเบอรำมเมอรเ์กำ ผ่ำนชม โรงละครเดอะแพสชัน่เพลย ์ ซึ่งถือว่ำเป็น

เวทีกลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก จคุนได้ถึง 4,800 คน 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงกำรม์ชิ ตั้งอยู่กลำงเทือกเขำแอลป์ เป็นเมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสียง  

เป็นทีน่ิยมของนกัท่องเที่ยวทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนำว เนื่องจำกมีควำมงำมทำงธรรมชำติ ซึ่ง

เป็นภูเขำสูงโอบล้อมเมอืงไว ้แล้วยงัมีทะเลสำบแสนสวยงำมอีกด้วย 

(ระยะทำงประมำณ  61  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  50 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร   

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  KOENIGSHOF  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    กำรม์ชิ – ขึน้เขำซกุสปกิเซ ่– มวินคิ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำน นัง่กระเชำ้ลอยฟำ้ ขึ้นสู ่ "ยอดเขำซกุสปิตเซ"่ ยอดเขำที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี   

บนควำมสูง 2,964 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล จำกบนยอดเขำท่ำนจะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบตวั 

ประกอบไปด้วยยอดเขำกว่ำ 400 ยอดในเขตแดนออสเตรีย อิตำลี สวิตเซอรแ์ลนด์ และเยอรมนี 

เบ้ืองล่ำงจำกยอดเขำลงไป 400 เมตร คือ ซุกสปติซ์ปลำต ซึ่งเป็นธำรน้ ำแข็งเพียงสำยเดียวใน

เยอรมนี ในช่วงเวลำที่หิมะตกหนำมีสภำพเหมำะสมส ำหรับกำรเล่นสกี คือ ในช่วงเดอืน

พฤศจิกำยนถึงมิถุนำยน ท่ำนจะได้พบกับประสบกำรณ์ประทบัใจมำกมำยที่นี่ 

11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำรพื้นเมืองบนยอดเขำ 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เยอรมัน เมอืงมวินคิ เขตท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมมันดบัหนึ่งของประเทศ มี

ภูมิประเทศท่ีงดงำม จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ย่ำนใจกลำง

เมอืงมวินคิ ที่บริเวณจัตุรสั Marienplatz ที่ต้ังชื่อตำมรูป

ปั้นพระแม่แมรี่ สีทองอร่ำมบนเสำสูงกลำงจัตุรสั โดดเด่น

ด้วยศำลำว่ำกำรหลังใหม ่ โดยด้ำนหน้ำของอำคำรแต่ง

อย่ำงสวยงำมด้วยรูปสลักของกษัตริย์ ขุนนำง บคุคลใน
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ประวัติศำสตร์และนักบญุ พร้อมชม Glockenspiel หอนำฬิกำสูงถึง 85 เมตร มีระฆัง 43 ใบแต่

ละวันจะมีตุ๊กตำ 32 ตวั ออกมำเต้นระบ ำ เมื่อถึงเวลำ 11.00 น. ซึ่งตุ๊กตำเหล่ำนี้เป็นตัวแทน

เรื่องรำวในประวัติศำสตร์ ด้วยพิธีอภิเษกสมรสระหว่ำงดยุก   วิลเลมและดัชเชสแห่งลอร์เรนซ์  

(ระยะทำงประมำณ  90  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  AZIMUT MUNCHEN CITY OST  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    มวินคิ – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

09.30 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

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  **** 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนช้อปปิ้งในยุโรปปิดท ำกำรทุกวันอำทิตย์ ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดงักล่ำว 

- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทวัร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อนัเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกดิขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรอืยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตกุำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

-  

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คณุเพญ็ / คุณเมย ์/ คณุมิน้ 

 

สกลุเงนิ  เยอรมนั และออสเตรยี ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

ไฟฟำ้   220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม  
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  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 

 



 

 

ยโุรปแอลป ์(TG)  -9- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม 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 

 

ถำ้ทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอร์ตของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุ็ตำม  

บริษทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรต้องไปท ำพำสปอรต์ใหม่ก่อนมำท ำกำรจองทวัร์ 

 

- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปจัจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมอืงต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยงัไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศลัยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม ่

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตวั มีหนวด 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 ไมอ่นุญำติให้บุคคลที่มี “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 ำวซี่ำเยอรมนั 
 

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

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

(....รปูส ีฉำกหลงัสขีำว ...เทำ่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ / 

ส ำเนำสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปขีึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่ำนั้น) 

(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 หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แมค่ำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตวัเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ท ำ + รำยได ้

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ หรอืฝำกประจ ำ (ไม่รับบญัชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี

ไม่ควรต่ ำกวำ่ 6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่ำงน้อย 6 เดือน)…1…ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะ

กำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

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

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรอืเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทบัจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 
 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 

 

*** กำรพิจำรณำกำรใหว้ซี่ำหรือไม่ให ้ เป็นดลุยพินจิของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ... ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ที่

จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ

ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหัก

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง  *** 
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แผนทีส่ถำนทตูเยอรมนั 

ที่อยู่  ถนนสำทรใต ้ (รถไฟฟำ้ใตด้นิ – MRT : สถำนลีมุพนิ)ี  กรุงเทพฯ 
 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุป๊ 30 วัน 

ทำงสถำนทตูเยอรมนัไมอ่นญุำตใิหด้ึง

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิ้วมือทำงสถำนทูต

เยอรมัน จะก ำหนดวนัสแกน

ลำยนิว้มอืให ้ ซึง่ไมส่ำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ ตอ้งมำตำมวันนัด

หมำยเท่ำนั้น ซึ่งจะก ำหนดกำร

ล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อน

กำรเดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวัน

เวลำให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ที่ต้องน ำติดตวัไป

ในวันสแกนลำยนิ้วมือ  

บัตรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

 

- หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไป

แล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- 2. หำกสถำนทูตมีกำรสุม่เรยีกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไป

สัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำม

สะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวน

ท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกัน 

- 3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตเพื่อให้

อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้

เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด จะขอถือวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรับ

ในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด  

- 4. ทำงบรษิัทฯ เปน็แคต่วัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ 

จะอยูใ่นดลุพนิจิของทำงสถำนทูตฯ เทำ่นัน้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ ทำงบริษัทฯ จึงต้อง

ขออภัยมำ ณ ที่นี ้
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อัตรำคำ่บรกิำร .... ยุโรปแอลป ์ 8  วนั  (TG) 
  

  ก.พ.-ม.ิย. สงกรำนต ์ กรกฎำ 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 59,900.- 74,900.- 64,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   12,000.- 12,000.- 12,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรับเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

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

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตัว๋เครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

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

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

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบรกิำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดินทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

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 / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องดื่ม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

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

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

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ชว่ง

สงกรำนต ์และปใีหม ่มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลอื บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัร์ทั้งหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

- ช ำระด้วยกำรโอนเงนิผำ่นบญัชธีนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

 ธ. กรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

 ธ. กรงุไทย สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

 ธ. กสกิรไทย สำขำ  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

 ธ. ไทยพำณชิย ์ สำขำ  อโศกทำวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่งแฟกซ์ใบน ำฝำกมำที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ท่ีติดต่อ 

- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ำยในนำมบรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั 

- ช ำระโดยเงินสด 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนิตบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วนัขึ้นไป  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 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวใน

กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรอื ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลกิเที่ยวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร

ติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรอืบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ ์และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

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

กรณุำแจง้พนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรือกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

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

รายการทวัร์.............. ยุโรปแอลป์ 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 าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................       
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


