
 

 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่วเลขที ่ 11/1967 

ออสเตรีย-เยอรมัน-สวสิ  9  วนั 
(** ฮอลสตัท + ปราสาทนอยฯ + เขาทติลสิ **) 

 

 
 
 

บินตรงไป-กลบั...ไม่เหน่ือย 
 
 
 
 
 

(น่ังกระเช้าหมุนรอบตัวเอง 360 องศาทีย่อดเขาทติลสิ) 
เวียนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน์ – โบสถเ์ซนตส์ตีเฟ่น – ฮอลสตทั 
ซอลสเ์บริก์ – สวนมิราเบลล ์– มิวนิค – โอเบอรามเมอรเ์กา 

ปราสาทนอยชวานชไตน ์– ฟสุเซ่น – ยอดเขาทิตลสิ – ลเูซริน์ – ซรูคิ 

*** เมนูพเิศษ ... ขาหมูเยอรมัน / ปลาเทร้าต์ทั้งตัว *** 
 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 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  

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 
 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ – เวยีนนำ  (ออสเตรยี) 
 

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ  ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสำรขำออก     

ประตทูำงเขำ้ที ่ 3  เคำนเ์ตอรแ์ถว D  สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์ (TG)             
หรือติดต่อทีท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ Call Center โทร. 02-132-1888 .... 

เจ้ำหน้ำที่เอฟวีนวิ ทวัร์ ให้กำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสัมภำระและเช็คอิน 
 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำ
แจกคืนให้ท่ำน พร้อมได้จดัเตรยีมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน ...... สิ่งของท่ีเป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่  

100 มลิลลิติร หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสนิค้ำที่ซื้อภำยในร้ำนปลอด

ภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง   เวยีนนำ  (พระรำชวงัเชนิบรนุน)์ 
 

01.30 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ  ประเทศออสเตรยี  โดยเที่ยวบินที่  TG 936 

(ใช้เวลำในกำรบินประมำณ 11 ชั่วโมง 55 นำที) 

07.00 น. เดินทำงถึง กรงุเวยีนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรยี เมืองท่ีได้รับกำรขนำน

นำมว่ำ เป็นดินแดนแห่งเสียงดนตรีคลำสสิก มีแม่น้ ำสำยส ำคัญของยุโรป คือ 

แม่น้ ำดำนูบไหลผ่ำน 

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

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม พระรำชวงัเชนิบรนุน์ พระรำชวังฤดูร้อนที่ใหญ่โตโอฬำร เขำ้ชม

ภำยในพระรำชวังท่ีเปิดห้องต่ำง ๆ ให้ได้ชม เช่น ห้องต่ำง 

ๆ ของพระมหำกษัตริย์ โดยเฉพำะห้องส่วนตัวของพระ

รำชินีอลิซำเบธ ผู้ซึ่งมีสริิโฉมอันสวยงำมเป็นที่เล่ำลือ มี

เส้นพระเกศำสีบรอนซ์ทองยำวเกือบถึงข้อพระบำท ชม

ห้องกระจกที่ตกแต่งเลียนแบบพระรำชวังแวร์ซำยส์ของ

ฝรั่งเศส มีกำรประดับประดำด้วยศิลปะแบบร็อคโคโค่ 

ห้องท่ีตกแต่งด้วยภำพวำดบนกระดำษจำกเมืองจนี ห้องท่ี

ตกแต่งด้วยเครื่องเขินที่มีขั้นตอนกำรผลิตท่ีต้องท ำบนเรือ 

เพื่อป้องกันฝุ่น หอ้งที่ตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ 

เขียนภำพตกแต่งโดยบรรดำพระโอรส พระธิดำของพระ

รำชินีมำเรียเทเรซ่ำ ห้องท่ีตกแต่งด้วยภำพวำดจำกอำหรับ 

ห้องพรมถักมอื และห้องอืน่ ๆ อีกมำกมำยที่ตกแต่งด้วยภำพวำด จำกนั้น มีเวลำ

ให้เดินเล่นชมสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสบริเวณพระรำชวังเชินบรนุน์ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนชมเขตเมืองเก่ำ เขตถนนวงแหวนที่ได้ถูกสร้ำงขึ้นในสมัยพระเจ้ำฟรำนซ์ 

โจเซฟ ในปี ค.ศ. 1860 ผ่ำนชมโรงละครแห่งชำติ โบสถ์คำปูซินส ์ ย่ำนธรุกิจ

กำรค้ำ จำกนั้น น ำท่ำนแวะชมเครื่องแก้วอันเลื่องชื่อ 

ชวำลอ๊บสกี ้ ชมสินค้ำครสิตัล อำทิเช่น แหวน ตำ่งหู จี้ 

สร้อยคอ และนอกจำกนี้ยงัมีนำฬิกำชั้นน ำของสวิส ซึ่ง

เป็นสินค้ำปลอดภำษีอกีด้วย จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่

ย่ำนคำร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นถนน Walking Street กลำงกรุง

เวียนนำ มีร้ำนค้ำตั้งเรียงรำยตลอดทำง สินค้ำก็มี

มำกมำยให้เลือกซือ้ อำท ิ เสื้อผ้ำแบรนด์ยอดนิยม ร้ำนนำฬิกำดงัโรเล็กซ์ อกีทั้ง

ยงัเป็นที่ตั้งของ วหิำรเซนตส์เตฟำน อันศกัดิ์สิทธิ ์ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ส ำคัญที่สดุ

ของออสเตรยี เริ่มกอ่สร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1137 เพื่ออุทิศแด่นกับุญ สเตเฟน โดย

แรกเริ่มก่อสร้ำงในสไตล์โรมำเนสก์ ต่อมำในปีค.ศ.1258 ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นจึงสร้ำง

โบสถ์ใหม่ขึ้นในสไตล์โกธกิ  

(**หมำยเหต ุ: ร้ำนช้อปปิ้งในยุโรปปิดทุกวันอำทิตย์ ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว**) 
 

 (*** อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  FOURSIDE  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง   เวยีนนำ – ฮอลสตทั – ซอลสเ์บริก์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฮอลสตทั เมืองมรดกโลกที่เก่ำแก่ย้อนหลังกลับไปกว่ำ 

4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรอืงที่สุดในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนครสิตกำล 

และยงัมีทิวทัศน์ท่ีสวยงำมเป็นที่หลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย  

(ระยะทำงประมำณ  289  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 15 นำท)ี 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย  น ำท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบทะเลสำบที่เรยีกว่ำ “ซ ี สตรำซ” 

(See Strasse) ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อีกด้ำนมีร้ำนขำยของท่ีระลึก ท่ี

ศิลปินพื้นบ้ำนออกแบบเอง 

เป็นระยะสลับกับบ้ำนเรือน

สไตล์อลัไพน์ที่เก่ำแกไ่ม่ขำด

สำย บ้ำงอยู่ระดบัพื้นดิน 

บ้ำงอยู่บนหน้ำผำลดหลั่นกัน

เป็นชั้น ๆ และบ้ำนแต่ละหลัง

ล้วนประดบัประดำด้วยของเก่ำ ดอกไม้หลำกสีสันสวยงำมปลำยสุดของถนน     

ซี สตรำซ ท่ำนจะได้ชมจตัุรัสประจ ำเมืองซึ่งเป็นลำนหินขนำดย่อม ประดบัด้วย

น้ ำพุกลำงลำน และอำคำรบ้ำนเรือนที่สวยงำม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำลสบ์วรก์ เมืองท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงของออสเตรยี ภูมิ

ทศัน์ของเมืองรำยล้อมรอบไปด้วยภูเขำและทะเลสำบ วิวทิวทัศน์อันงดงำม หลำย

แห่งถูกใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ชื่อกอ้งโลก เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค 

(ระยะทำงประมำณ  73  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 15 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  ARENA CITY  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง   ซอลสเ์บริก์ – มวินคิ  (เยอรมนั) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนชมสถำนที่ที่โมสำร์ทเกิดเมื่อปี 1756 ซึ่งจะเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมำ

หวนร ำลึกถึงควำมอัจฉริยะทำงด้ำนดนตรีของโมสำร์ท ชม 

สวนมริำเบลล ์ ซึ่งเป็นสวนไม้ประดบัท่ีงดงำม และมี

ชื่อเสียงของเมือง เพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจ และเคยได้ใช้

เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำละครชื่อดงั ซึ่งคนไทยรู้จักดีในเรื่อง 

“ดำวหลงฟำ้ ภผูำสเีงนิ” และภำพยนตร์อมตะระดับโลก

เรื่อง “THE SOUND OF MUSIC”    

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เยอรมัน เมอืงมวินคิ เขตท่องเที่ยวที่ได้รบัควำมนิยมมันดบัหนึ่ง

ของประเทศ มีภูมิประเทศท่ีงดงำม จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ย่ำนใจกลำงเมอืงมวินคิ 

ที่บริเวณจัตุรสั Marienplatz ที่ต้ังชื่อตำมรูปปั้นพระแม่แมรี่ 

สีทองอร่ำมบนเสำสูงกลำงจตัุรัส โดดเด่นด้วยศำลำว่ำกำร

หลังใหม่ โดยด้ำนหน้ำของอำคำรแต่งอย่ำงสวยงำมด้วย

รูปสลักของกษัตริย์ ขุนนำง บคุคลในประวัติศำสตร์และ

นักบญุ พร้อมชม Glockenspiel หอนำฬิกำสูงถึง 85 เมตร 

มีระฆัง 43 ใบแต่ละวนัจะมีตุ๊กตำ 32 ตวั ออกมำเตน้ระบ ำ 

เมื่อถึงเวลำ 11.00 น. ซึ่งตุ๊กตำเหล่ำนี้เป็นตวัแทนเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ ด้วย

พิธีอภิเษกสมรสระหว่ำงดยุก   วลิเลมและดชัเชสแห่งลอร์เรนซ์  

(ระยะทำงประมำณ  144  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 15 นำที) 
 

 (*** อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  AZIMUT  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง   มวินคิ – ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์– ฟสุเซน่ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโอเบอรำมเมอรเ์กำ ผ่ำนชม โรงละครเดอะแพสชัน่เพลย ์

ซึง่ถือว่ำเป็นเวทกีลำงแจ้งที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก จคุนได้ถึง 4,800 คน 

(ระยะทำงประมำณ  91  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโฮเฮนชวำนเกำ เมืองเล็ก ๆ ที่สวยงำมบริเวณเขต

ชำยแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี 

(ระยะทำงประมำณ  50  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  45 นำท)ี 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเปลี่ยนกำรเดินทำงเป็นรถมินิบสัขึ้นสู่ ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์ เดินทำง

ลัดเลำะไปตำมเส้นทำงไหล่เขำสู่สะพำนควีนแมรี่ ซึ่งเป็นจุดชมวิวปรำสำทที่ดีที่สุด 

ชมควำมสวยงำมของป่ำไม้ และบ้ำนพักสไตลช์ำเล่ย์ที่ประดับ

ประดำไปด้วยดอกไม้หลำกหลำยส ี ชมทิวทัศน์อันงดงำมของตัว

ปรำสำทที่โดดเด่น มีทะเลสำบและธำรน้ ำล้อมรอบ จำกนั้น น ำ

ท่ำนเข้ำชมภำยในตัวปรำสำท ที่ตกแต่งไว้อย่ำงอลังกำร และ

สวยงำมที่สุด ดั่งปรำกฎในโปสเตอร์ทั่วไป ปรำสำทนี้สรำ้งใน

คริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้ำลุดวิกที่ 2 ตำม

จินตนำกำรของคีตกวีชำวเยอรมนี ริชำร์ดวำกเนอร์ พระสหำยคู่

พระทัย ชมห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในกำรแสดง

โอเปร่ำและคอนเสิร์ต รับฟงัเรื่องรำวอันน่ำสลดใจของผู้ที่สร้ำง
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ปรำสำทแห่งนี้ ชมควำมงดงำมของปรำสำทที่ยำกเกินกว่ำจะบรรยำย แม้กระทั่ง

รำชำกำร์ตนูวอล์ทดิสนียย์งัได้จ ำลองแบบ ไปเป็นปรำสำทในเทพนิยำย อัน

เปรียบเสมือน สัญลักษณข์องสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฟสุเซน่ เมืองท่ีตั้งอยู่ทำงแคว้นบำวำเรยีตอนใต้ของ

เยอรมนี ติดชำยแดนออสเตรีย ท่ีมีควำมงดงำมทำงด้ำนทัศนียภำพอันเป็นที่

กล่ำวถึงในนำมของป่ำด ำ เป็นที่ต้ังของปรำสำทนอยชวำนสไตล์ และปรำสำท  

โฮเฮนชวำนเกำ รำยล้อมด้วยทะเลสำบถึง 5 แห่ง ท่ำนจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ริม

สองข้ำงทำงท่ีเต็มไปด้วยควำมเขียวขจขีองขุนเขำ 

(ระยะทำงประมำณ  4  กโิลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  15 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  EURO PARK  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง   ฟสุเซน่ – วำดซู – แองเกลิเบริก์  (สวสิ) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงวำดูซ เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ เป็นประเทศ

เล็ก ๆ มีพื้นที่เพียง 160 ตำรำงกิโลเมตรเท่ำนั้น ประชำกร

ทั้งประเทศเพียงแค่เกือบ 4 หมื่นคน ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป

กลำงเต็มไปด้วยภูเขำสูง มีพรมแดนด้ำนตะวันออกติดกับ

ออสเตรยีและด้ำนตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ และเป็น

ที่นิยมของนักเล่นกีฬำฤดหูนำว จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่น

ชมเมืองวำดุซ เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นที่ตั้งของ

รัฐสภำแห่งชำติ เมืองต้ังอยู่ริมแม่น้ ำไรน์ ที่มีประชำกรรำว 5,100 คน 

(ระยะทำงประมำณ  159  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 30 นำที) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ เมืองท่ีถือได้ว่ำเป็นใจกลำงท่ีสุดของยุโรป-

สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนควำมสูง 1,000 เมตรเหนือ

ระดบัน้ ำทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเล่ย์ ชื่นชอบกับควำม

เป็นธรรมชำติในเขตชนบทของสวิสมีบ้ำนน้อยแบบชำเล่ต์ 

ตกแต่งด้วยผ้ำม่ำนลูกไม้สขีำว และปลูกดอกไม้หลำกสีสัน

ตำมหน้ำต่ำงสลับกับท้องทุ่งสีเขียวขจี โอบล้อมไปด้วย

เทือกเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะ ล้วนเป็นบรรยำกำศที่งดงำม

ที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจำกนีย้งัเป็นเมืองที่ปรำศจำกรถยนต์และมลพิษต่ำง ๆ ด้วย  

(ระยะทำงประมำณ  165  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 30 นำที) 

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

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง   แองเกลิเบริก์ – ยอดเขำทติลสิ –  

ลเูซริน์ – ซรูคิ 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนขึ้น กระเชำ้สูย่อดเขำทิตลสิ ควำมสูงระดบั 10,000 ฟตุ เป็นยอดเขำที่สูง

ที่สุดในแถบตอนกลำงของประเทศ ประทบัใจกับกระเช้ำไฟฟ้ำโรแตร์ ที่มีอยู่เพียง

สองแห่งในโลก (กระเช้ำหมุนรอบตัวเองให้ท่ำนได้ชมวิว 

360 องศำ) จำกนั้น น ำท่ำนชมยอดเขำทิตลิสเป็นแหล่งสกี

ยอดนิยมในฤดหูนำว น ำท่ำนสัมผัสกับถ้ ำน้ ำแข็ง GLACIER 

GROTTO ที่มีควำมยำวถึง 130 เมตร และมีควำมลกึที่สุดถึง 

15 เมตร บนัทึกภำพภำยในถ้ ำน้ ำแข็งที่หำชมได้ไม่ง่ำยนัก

ท่ำมกลำงอุณหภูมิ 1 ถึง 1.5 องศำ แล้วมีเวลำอสิระให้ท่ำน

เพลิดเพลินกับกำรสัมผสัหมิะในลำนกว้ำง ชมธำรน้ ำแข็งท่ีทบัถมกันนำนนับพนั

ปีบนควำมสูง 3,000 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงลเูซริน์ เมืองตำกอำกำศริมทะเลสำปที่โด่งดงัของสวิส 

และยงัมีควำมส ำคัญในด้ำนกำรก่อก ำเนิดสมำพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ต้ังอยู่ริม

ทะเลสำบขนำดใหญ่ที่ชื่อว่ำ เวียวำลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมำยถึงทะเลสำบสี่พันธรัฐ 

และยังเป็นเมืองที่ได้รบัสมญำนำมว่ำ ถูกถำ่ยรูปมำกที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ 

(ระยะทำงประมำณ  36  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  45 นำที) 

จำกนัน้ ถ่ำยรูปกับ อนสุำวรยีส์งิหโ์ตแกะสลกั ริมหน้ำผำสัญลักษณ์แห่งควำมกลำ้หำญ 

ซื่อสัตย์ และเสียสละ ที่ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหำร

สวิสที่เสียชีวิตจำกกำรปกป้องพระรำชวังตุยเลอลีสใน

ฝรั่งเศส จำกนั้น น ำท่ำนชม สะพำนไมช้ำเปล เป็นสะพำน

ไม้ที่เก่ำแก่ที่สุดในลูเซริ์น ที่มีอำยุกว่ำ 800 ปี ทอดตัวข้ำม

แม่น้ ำรอยส์ และที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและมีชื่อเสยีงที่สุด

ของลูเซิร์น เป็นสะพำนไม้ที่มีหลังคำคลุมตลอด จำกนั้น 

ให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งที่มีร้ำนตัวแทนจ ำหน่ำย

นำฬิกำชื่อดงั (ฮอยเออร์, กุชชี,่ โรแล็กซ,์ โอเมก้ำ,    

ลองยิน, สว๊อท ฯลฯ) อำทิ ร้ำนบคุเคอเรอร์, กือเบอลิน, 

เอ็มบำสซี่ ร้ำนขำยของที่ระลึก ... มีดพบัทหำรสวิส,     

ช็อคโกแล็ต, และช้อปปิ้งสินค้ำชั้นดีที่มีชื่อเสียง 
 

 (*** อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่  สนำมบินนครซรูคิ  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

(ระยะทำงประมำณ  68  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชัว่โมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  PARK INN ZURICH AIRPORT หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง   ซรูคิ – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

13.30 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 971 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  11 ชัว่โมง) 
 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ 
 

05.30 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวสัดิภำพ. 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนช้อปปิ้งในยุโรปปิดท ำกำรทุกวันอำทิตย์ ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดงักล่ำว 

- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทวัร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำม

ควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำก

เหตกุำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำ

ของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรอืยกเลิกของ 

สำยกำรบิน ตลอดจนจำกเหตกุำรณ์สุดวิสัย ภัยพบิตัิธรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง, 

หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   คณุปิก๊  โทร. 02-108-8666 

 

สกลุเงนิ  ออสเตรยี และเยอรมนั ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

  สวติเซอรแ์ลนด ์ใชเ้งนิสกลุ สวสิฟรงัซ ์(SWISS FRANC)  

ไฟฟำ้ 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม  
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน 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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หลักฐำนกำรท ำวซี่ำออสเตรยี 

 

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 ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื

หนังสือจดทะเบยีนพำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชดุ 

- พนกังำนบรษิทั / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

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

- เกษยีณอำย…ุ1… ชุด ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรียน / นกัศกึษำ หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แมค่ำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตวัเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ขอใบรับรองสถำนะกำรเงนิ หรอื statement ทีอ่อกโดยธนำคำรเทำ่นัน้ 

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบญัชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือใน

บญัชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 6 หลกั (หน้ำชื่อเจ้ำของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง 6 เดือน (อพัเดท

กอ่นยืน่วซีำ่ 7 วนั) …1… ชุด (ควรเลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้ง

เตมิเงินในบัญชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะกำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบั

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

6. กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีริบรูณ ์ ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดินทำงไปกบับดิำ/

มำรดำ ทำ่นใดทำ่นหนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่น

เรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือ

เขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำประทบัจำกทำงรำชกำรอย่ำง

ถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

 

**หมำยเหต*ุ*    คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทุกอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 
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โปรดทรำบกำรพิจำรณำวซีำ่กลุม่เชงเกน้แบบใหม่  

ผูเ้ดนิทำงทวัรเ์สน้ทำงยโุรปทกุประเทศ จะตอ้งแสดงตน ณ สถำนฑตูนัน้ๆ เพือ่สแกนลำยนิว้มอื  

โดยขอ้ก ำหนดดังกลำ่วมผีลบังคบัใช้ตัง้แตว่นัที ่14 พฤศจกิำยน 2556 เป็นตน้ไป 

 

แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีำ่ VFS ออสเตรีย    

ที่อยู่  อำคำรสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS ศำลำแดง 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมำยเหต*ุ** 

- ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน ทำงสถำนทูตไมอ่นญุำตใิหด้ึงพำสปอรต์ออกมำ

ใช้งำนไดใ้นระหวำ่งกำรพจิำรณำเอกสำร พำสปอรต์จะไดร้ับคนือกีครัง้หลงัออกวซีำ่แลว้ 

- กำรนัดสแกนลำยนิ้วมือ ทำงสถำนทตูออสเตรยีจะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้        

ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมำตำมวนันัดหมำยของทำงสถำนทตูเทำ่นัน้ 

- กำรนัดแสกนลำยนิ้วมือที ่VFS ออสเตรยี จะประมำณล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อน

กำรเดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันนัดสแกนลำยนิ้วมือก่อนล่วงหน้ำ 3 อำทิตย์) 

- เอกสำรฉบบัจริงท่ีต้องน ำติดตวัไปในวนัสแกนลำยนิ้วมือ ... บตัรประชำชน+สมุดเงินฝำก 
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*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม จึงเรยีนทุกท่ำนเรื่องเอกสำรในกำร

ยื่นวีซ่ำต้องเรียบร้อย ถ้ำหำกไม่เรยีบร้อย มฉิะนั้นทำงสถำนทูตเยอรมันจะปฏิเสธในกำรรับ

เอกสำรของท่ำน เพรำะทำงบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้ำไปสถำนทูตเยอรมันได้ และถ้ำกำรปฏิเสธวีซ่ำ

อันเนื่องจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอม หรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง*** 

 

 

หมำยเหต ุ  

1. กำรบิดเบอืนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืน

ค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ

ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุม่เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมรว่มมือในกำร

เชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่ง

เจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ

เอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำใน

แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือ

ทั้งหมด จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดย

ทั้งหมด  

4. ทำงบรษิทัฯ เปน็แคต่วัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำร

พิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทำงสถำนทูตฯ เทำ่นัน้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่

สะดวกแก่ท่ำนได้ ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ 

 

 

*** กำรพิจำรณำกำรใหว้ซี่ำหรือไม่ให ้เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ….. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำร

พร้อม และมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำ

อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง … *** 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... ออสเตรีย-เยอรมนั-สวสิ (ทิตลสิ)  9  วนั  (TG) 

  

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 69,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   13,500.- บำท 
 

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

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

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

 

หมำยเหต ุ อตัรำคำ่บริกำรขำ้งตน้คดิจำกรำคำตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษ ... ซึง่เงือ่นไขของทำง

สำยกำรบนิระบไุวว้ำ่ ตั๋วกรุป๊รำคำพเิศษนี ้ ถำ้ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้        

ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืไดไ้ม่วำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้. 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี) 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวซี่ำกรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ)  

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) 

กฎหมำยในยุโรปไมอ่นุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต่ ำ และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ 

รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมือง 

โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่

ระบใุนรำยกำร (ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตใุนระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 

1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) และค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตัิเหตุใน

วงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 
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ลูกค้ำทำ่นใดมคีวำมประสงค์จะซื้อประกนักำรเดินทำงเพิ่มควำมคุม้ครอง 

ส ำหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

- ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วนั  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 750 บำท 

- ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 970 บำท 

- ระยะเวลำเดินทำง 11-14 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 1250 บำท 

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

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ

คนต่ำงด้ำว  (เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจัดท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบ ุเช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องด่ืม 

และค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอนัเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ทำ่นละ 14 ยโูร     

8. คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 9 วนั) =  ทำ่นละ 900 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

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

ช่วงสงกรำนต ์ และปใีหม ่ มัดจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง 

มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอ

เก็บค่ำทวัร์ทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 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 สั่งจำ่ยในนำมบรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกัด 

- ช ำระโดยเงินสด 
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บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนิตบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบ

ล่วงหน้ำ มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 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 ำให้ไม่สำมำรถ

กิน-เท่ียวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำง

สำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอตัรำ

ค่ำบริกำรได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหนำ้ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลง

รำยกำรท่องเที่ยวในกรณีทีม่ีเหตจุ ำเปน็สุดวิสัย  โดยจะพยำยำมใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศ

ไทย หรอืประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม    

ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำม

รับผิดชอบของบริษทัฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำร

ยกเลิกเท่ียวบิน, กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำร

นัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรอืหลงลืมตำม

สถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 
ให้ถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกรอ้งขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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