
 

 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่วเลขที ่ 11/1967 
 

ยโุรปบาวาเรยี  8  วนั 
เยอรมนั - ออสเตรีย 

 

 
 

 
 

(ขึน้ยอดเขาซุกสปิตเซ่...สูงสุดในเยอรมนั) 

 
 
 

 

ฮอลสตัท – เซนต์วูลฟกงั – ล่องทะเลสาบโคนิเซ่ – เหมืองเกลอืเบิร์ชเทสกาเด้น 
ซอลส์เบิร์ก – สวนมิราเบลล์ – อนิส์บรูค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

โอเบอร์รามเมอร์เกา – การ์มิช – น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค 

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

7-14 ก.ค. / 7-14 ส.ค. / 17-24 ก.ย. /    (69,900.-) 

15-22 ต.ค. / 16-23 ต.ค.       (69,900.-) 

26 ธ.ค.-2 ม.ค. / 27 ธ.ค.-3 ม.ค. / 29 ธ.ค.-5 ม.ค. (79,900.-) 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – มวินคิ  (เยอรมนั) 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสารขาออก     

ประตทูางเขา้ที ่ 3  เคานเ์ตอรแ์ถว D  สายการบนิไทย แอรเ์วย ์ (TG)             
หรือติดต่อทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ Call Center โทร. 02-132-1888 .... 

เจ้าหน้าที่เอฟวีนวิ ทวัร์ ให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเช็คอิน 
 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะน ามา
แจกคืนให้ท่าน พร้อมได้จดัเตรยีมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย 

 กฎของสายการบิน ...... สิ่งของท่ีเป็นของมคีม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่  

100 มลิลลิติร หา้มน าติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสนิค้าที่ซื้อภายในร้านปลอด

ภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ าหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   มวินคิ – ฮอลสตทั  (ออสเตรยี) 

 – เซนตว์ลูฟก์งั – ซอลสเ์บริก์ 
 

00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมัน  โดยเที่ยวบินที่  TG 924 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ  11 ชัว่โมง 20 นาที) 

07.05 น. เดินทางถึง เมอืงมวินคิ เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรยี ประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ริม

ฝั่งแม่น้ าอิซาร์ เป็นศนูย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การธนาคาร  

(เวลายโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายโุรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮอลสตทั เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 

4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรอืงที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล 

และยงัมีทิวทัศน์ท่ีสวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย จากนั้น น า

ท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกว่า “ซ ีสตราซ” (See 

Strasse) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร 

อีกด้านมีร้านขาย

ของที่ระลึก ที่ศิลปิน

พื้นบ้านออกแบบ

เอง เป็นระยะสลับ

กับบ้านเรือนสไตล์อัลไพนท์ี่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดบัพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้า

ผาลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดบัประดาด้วยของเก่า ดอกไม้

หลากสสีันสวยงามปลายสุดของถนนซ ี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรสัประจ าเมืองซึ่ง

เป็นลานหินขนาดย่อม ประดบัด้วยน้ าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่

สวยงาม ให้ท่านได้พักผอ่นนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง 

(ระยะทางประมาณ  209  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเซนตว์ลูฟกงั เมืองรสีอร์ทเล็ก ๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบ

วูลฟกัง จากนั้น น าท่านชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมือง

ท่องเที่ยวที่สวยงาม  โรแมนติคที่สุดของออสเตรีย    

เซนต์วูลฟกังเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในประเทศออสเตรยี หรือ 

upper Austria ที่ห้อมลอ้มด้วยทะเลสาบ หมู่บ้านนี้ต้ังชื่อ

ตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งไม่เกี่ยวกันกับ Wolfgang 

Amadeus Mozart คตีกวีเอกของโลก หมู่บ้านนี้เป็น

สถานที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมาก มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดปี โดยเฉพาะ

หน้าหนาวนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีที่นี่  

(ระยะทางประมาณ  38  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซาลสบ์วรก์ เมอืงท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของออสเตรยี    

ภูมิทศัน์ของเมืองรายล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ วิวทิวทัศน์อันงดงาม 

หลายแห่งถูกใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ชือ่ก้องโลก เดอะ ซาวด์ ออฟ 

มิวสิค (THE SOUND OF MUSIC) 

(ระยะทางประมาณ  48  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  ARENA CITY  หรอืเทยีบเทา่     
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง   ซอลสเ์บริก์ – ลอ่งเรอืโคนเิซ ่–  

เหมอืงเกลอืเบริช์เทสกาเดน้ – ซอลสเ์บริก์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ KONIGSEE ได้รับการยกย่องว่าเป็นทะเลสาบท่ีใส

สะอาดที่สุดในเยอรมัน ดงันั้นเรอืที่ใช้ในทะเลสาบ จะใช้

เฉพาะเรอืที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า หรือจ าพวกเรือพาย 

หมายถึง ไม่ใช้น้ ามันใหเ้กิดมลภาวะเพื่อเป็นการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ซึ่งกฎเกณฑ์นี้เห็นว่าใช้มาตั้งแต่ปี 1909 

ทะเลสาบโคนิเซ่ถูกรายล้อมด้วยภูเขา ซึ่งท าให้เกิดเสียง

สะท้อนได้ จากนั้น น าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบกษตัรยิ์  

ที่มีน้ าใสราวกับมรกตทะเลสาบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่ง   

ฟยอร์ดที่งดงามที่สุดในประเทศเยอรมนี เขตเทือกเขา

แอลป ์ มีแหล่งก าเนิดจากการละลายของกลาเซยีบนยอด

เขา ก่อให้เกิดทะเลสาบท่ีงดงาม และความมหัศจรรย์

ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกฟยอร์ดแห่งนี้มี

ความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยู่บนความสูง

กว่า 602 เมตร เหนอืระดับน้ าทะเล 

(ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเบิรช์เทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด เส้นทาง

เก่าแก่ที่สุดที่นกัท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้

เป็นศนูย์กลางทางการค้าและการส ารวจหาเกลือและ

สินแร ่ เมืองเก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารใน

รูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่ง

ด้วยลายปนูสไตล์สตัดโก้ จากนั้น น าท่านชม เหมอืงเกลอื 

สร้างต้ังแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็น

สถานที ่ต้องห้ามของบคุคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมคี่า จน

ได้ชื่อว่าเป็นทองค าขาว แต่ในปัจจุบนัได้เปิดให้

นักท่องเท่ียวได้เข้าเที่ยวชมภายใน ที่ยังคงรักษาสภาพเดิม

ไว้ทุกประการ แต่ต้องสวมชุดคนงานท่ีมีเตรียมไว้ให ้

จากนั้น น าท่านนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไป

ยงัถ้ าเกลืออันระยิบระยบั และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงาม

ด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้

อุณหภูม ิ12 องศาเซลเซียส 
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(ระยะทางประมาณ  5  กโิลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  5 นาที) 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลับเมืองซอลส์เบิร์ก จากนั้น น าท่านชมสถานที่ที่โมสารท์เกิด

เมื่อปี 1756 ซึ่งจะเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาหวนร าลึกถึงความอัจฉริยะ 

ทางด้านดนตรขีองโมสาร์ท ชม สวนมริาเบลล ์ ซึ่งเป็น

สวนไม้ประดบัท่ีงดงาม และมีชื่อเสียงของเมือง เพื่อการ

พักผ่อนหย่อนใจของชาวซอลส์เบิร์ก และเคยได้ใช้เป็น

ฉากในการถ่ายท าละครชือ่ดัง ซึ่งคนไทยรู้จักดใีนเรื่อง 

“ดาวหลงฟา้ ภผูาสเีงนิ” และภาพยนตร์อมตะระดับโลก

เรื่อง “THE SOUND OF MUSIC” จากนั้น มีเวลาใหท้่านได้

เดินเล่น ชมเมือง หรือเลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศยั 

(ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  ARENA CITY  หรอืเทยีบเทา่     
 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง          ซอลสเ์บริก์ – อนิสบ์รคู – ฟสุเซน่  (เยอรมนั) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอนิสบ์รคู เมืองหลวงรฐัทโีรล ประเทศออสเตรยี ตั้งอยู่ริม

ฝั่งแม่น้ าอิน อินส์บรูคแปลว่าสะพานแห่งแม่น้ าอิน มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ 

แทรกตวัอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ เป็นสถานทีท่ี่เคยใช้จดัการแข่งขันกีฬาโอ

ลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติ ที่สวยงามด้วยภูเขาที่

ปกคลุมด้วยหิมะตลอดท้ังปี  

(ระยะทางประมาณ  186  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม จตัรุสักลางเมอืง ที่ซ่ึงนกัท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาชม ระเบียง

หลงัคาทองค า ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยโกธิคตอนปลาย 

ประดบัด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทอง 2,657 แผ่น สร้างใน

สมัยกษัตริย์           แม็กซิมิเลียนท่ี 1 โดยด าริใช้เป็นท่ี

ประทบัชมการแสดงต่าง ๆ ที่ลานหน้ามุข ต่อมาระเบียง

ได้รับการตกแต่งแบบปูนปั้น แบบบาร็อคตอนปลาย 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้งเครื่องคริสตลั ร้าน  

ชวารอฟสกี ้ ที่เป็นต้นก าเนิดท่ีนี่ และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะ

คุ้นเคยเป็นอย่างดี 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟสุเซน่ เมืองท่ีตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรยีตอนใต้ของ

เยอรมนี ติดชายแดนออสเตรีย ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นท่ี

กล่าวถึงในนามของป่าด า เป็นที่ต้ังของปราสาทนอยชวานสไตล์ และปราสาท  

โฮเฮนชวานเกา รายล้อมด้วยทะเลสาบถึง 5 แห่ง ท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ริม

สองข้างทางท่ีเต็มไปด้วยความเขียวขจขีองขุนเขา 

(ระยะทางประมาณ  111  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร   

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  EURO PARK  หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   ปราสาทนอยชวานชไตน ์– การม์ชิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถมินิบสัขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน ์ เดินทาง

ลัดเลาะไปตามเส้นทางไหล่เขาสู่สะพานควีนแมรี่ ซึ่งเป็นจุดชมวิวปราสาทที่ดีที่สุด 

ชมความสวยงามของป่าไม้ และบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์ที่ประดบั

ประดาไปด้วยดอกไม้หลากหลายส ี ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัว

ปราสาทที่โดดเด่น มีทะเลสาบและธารน้ าล้อมรอบ จากนั้น น า

ท่านเข้าชมภายในตัวปราสาท ที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการ และ

สวยงามที่สุด ดั่งปรากฎในโปสเตอร์ทั่วไป ปราสาทนี้สร้างใน

คริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตาม

จินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่

พระทัย ชมห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลลท์ี่ใช้ในการแสดง

โอเปร่าและคอนเสิร์ต รับฟงัเรื่องราวอันน่าสลดใจของผู้ที่สร้าง

ปราสาทแห่งนี้ ชมความงดงามของปราสาทที่ยากเกินกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่ง

ราชาการ์ตนูวอล์ทดิสนียย์งัได้จ าลองแบบ ไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อัน

เปรียบเสมือน สัญลักษณข์องสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโอเบอรามเมอรเ์กา ผ่านชม โรงละครเดอะแพสชัน่เพลย ์

ซึ่งถือว่าเป็นเวทีกลางแจ้งที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก จคุนได้ถึง 4,800 คน 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงการม์ชิ ตั้งอยู่กลางเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองตากอากาศ

ที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในฤดรู้อน และฤดหูนาว เนื่องจาก 

การ์มิชมีความงามทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูเขาสูงโอบล้อมเมืองไว้ แล้วยังมี

ทะเลสาบแสนสวยงามอีกด้วย 

(ระยะทางประมาณ  61  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  50 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร   
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จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  KOENIGSHOF  หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง   การม์ชิ – ขึน้เขาซกุสปกิเซ ่– มวินคิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู ่ "ยอดเขาซกุสปติเซ"่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูง

ที่สุดในประเทศเยอรมนี บนความสูง 2,964 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล จากบน

ยอดเขาท่านจะมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบตวั ซึ่งประกอบไปด้วยยอดเขากว่า 400 

ยอดในเขตแดนออสเตรีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี เบ้ืองล่างจากยอด

เขาลงไป 400 เมตร คือ       ซุกสปิตซ์ปลาต ซึ่งเป็นธารน้ าแข็งเพียงสายเดียว

ในเยอรมนี ในช่วงเวลาที่หิมะตกหนามีสภาพเหมาะสมส าหรับการเล่นสกี คือ 

ในช่วงเดอืนพฤศจิกายนถึงมิถุนายน ท่านจะได้พบกับประสบการณ์ประทับใจ

มากมายที่นี่  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 

บ่าย น าท่านเดินทางผ่านเส้นทางป่าสน เนินเขาน้อยใหญ่ ผ่านทุ่งกสิกรรมที่เพาะปลูก

ดอกเร็บ ส าหรับผลิตน้ ามันปรุงอาหาร และส่วนผสมในเครื่องส าอางค์ ผ่าน

พรมแดนเข้าสู่เยอรมัน เมอืงมวินคิ เขตท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยมมันดบัหนึ่งของ

ประเทศ มีภูมิประเทศที่งดงาม 

(ระยะทางประมาณ  90  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมอืงมวินคิ ที่บริเวณจัตุรสั Marienplatz ที่ต้ังชื่อตามรูป

ปั้นพระแม่แมรี่ สีทองอร่ามบนเสาสูงกลางจัตุรสั โดดเด่น

ด้วยศาลาว่าการหลังใหม ่ โดยด้านหน้าของอาคารแต่ง

อย่างสวยงามด้วยรูปสลักของกษัตริย์ ขุนนาง บคุคลใน

ประวัติศาสตร์และนักบญุ พร้อมชม Glockenspiel หอ

นาฬิกาสูงถึง 85 เมตร มีระฆัง 43 ใบแต่ละวนัจะมีตุ๊กตา 

32 ตวั ออกมาเต้นระบ า เมื่อถึงเวลา 11.00 น. ซึ่งตุ๊กตา

เหล่านี้เป็นตัวแทนเร่ืองราวในประวัติศาสตร์ ด้วยพิธีอภิเษกสมรสระหว่างดยุก   

วิลเลมและดัชเชสแห่งลอร์เรนซ์  

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 
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จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง   มวินคิ – กรงุเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

09.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 925 

(ใช้เวลาในการบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที) 
 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ 
 

06.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวสัดิภาพ. 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมายเหต ุ  รปูภาพประกอบสถานทีท่อ่งเทีย่วนี ้ใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ *** 

 

หมายเหต ุ 1. รายการทัวร,์ อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมา 

จากเหตกุารณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ 

 2. บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้า หรือยกเลิก

ของสายการบิน ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชาติต่าง ๆ การ

ประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้งทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่าง

การเดินทาง 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถาม   :   คณุเพญ็  โทร. 02-108-8666 

 

 

สกลุเงนิ  เยอรมนั และออสเตรยี ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

ไฟฟา้   220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขากลม  
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตา่งๆ 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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หลักฐานการท าวซี่าเยอรมนั 

 

1. หนังสอืเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดอืน  และเหลอืหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รปูถา่ยส-ีปัจจบุันขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ านวน....2…รปู  

(....รปูส ีฉากหลงัสขีาว ...เทา่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหยา่ / 

ส าเนาสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปขีึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐานการท างาน   

(จดหมายรบัรองการท างาน เปน็ภาษาองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถา่ยส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื

หนังสือจดทะเบยีนพาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชดุ 

- พนกังานบรษิทั / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท างาน  

(ระบวุนัเขา้ท างาน / ต าแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลาทีจ่ะเดินทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรียน / นกัศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท าอาชพีอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ท า + รายได ้

5. หลกัฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายส าเนาสมุดเงินฝากออมทรพัย์ หรอืฝากประจ า (ไม่รับบญัชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงิน

คงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ากว่า 6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE 

อย่างน้อย 6 เดือน)…1…ชุด (ควรเลอืกบญัชทีีม่กีารเขา้ออกเงนิอยา่งสม่ าเสมอ ไมต่อ้งเตมิ

เงนิในบญัชใีหถ้ึง 6 หลัก เพือ่ใหแ้สดงวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยใน

การเดนิทาง)  

6. กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปบีริบรูณ ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา/มารดา หรอืเดินทางไปกบับดิา/

มารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่น

เรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือ

เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทบัจากทางราชการอย่าง

ถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด…. 

 

**หมายเหต*ุ*    คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 
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โปรดทราบการพิจารณาวซี่ากลุม่เชงเกน้แบบใหม่  

ผูเ้ดนิทางทวัรเ์สน้ทางยโุรปทกุประเทศ จะตอ้งแสดงตน ณ สถานฑตูนัน้ๆ เพือ่สแกนลายนิว้มอื  

โดยขอ้ก าหนดดังกลา่วมผีลบังคบัใช้ตัง้แตว่นัที ่14 พฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป 

 

แผนที่สถานทตูเยอรมัน   ที่อยู่ ถ.สาทรใต้  

***หมายเหต*ุ** 

- ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน ทางสถานทูตไมอ่นญุาตใิหด้ึงพาสปอรต์ออกมา

ใช้งานไดใ้นระหวา่งการพจิารณาเอกสาร พาสปอรต์จะไดร้ับคนือกีครัง้หลงัออกวซีา่แลว้ 

- การนัดสแกนลายนิ้วมือ ทางสถานทตูเยอรมนัจะก าหนดวนัสแกนลายนิว้มอืให้         

ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมาตามวนันัดหมายของทางสถานทตูเทา่นัน้ 

- การนัดแสกนลายนิ้วมือทีส่ถานทูตเยอรมันจะประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อน

การเดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันนัดสแกนลายนิ้วมือก่อนล่วงหน้า 3 อาทิตย์) 

- เอกสารฉบบัจริงท่ีต้องน าติดตวัไปในวนัสแกนลายนิ้วมือ ... บตัรประชาชน+สมุดเงินฝาก 

 



 

 

ยโุรปบาวาเรยี (TG)   -12-

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 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 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม จึงเรยีนทุกท่านเรื่องเอกสารในการ

ยื่นวีซ่าต้องเรียบร้อย ถ้าหากไม่เรยีบร้อย มิฉะนั้นทางสถานทูตเยอรมันจะปฏิเสธในการรับ

เอกสารของท่าน เพราะทางบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าไปสถานทูตเยอรมันได้ และถ้าการปฏิเสธวีซ่า

อันเนื่องจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอม หรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง*** 

 

 

หมายเหต ุ  

1. การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการ

เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน

แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือ

ทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดย

ทั้งหมด  

4. ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการ

พิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่

สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 

 

*** การพิจารณาการใหว้ซี่าหรือไม่ให ้เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทน

อ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ….. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสาร

พร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่า

อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง … *** 
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อัตราคา่บรกิาร .... ยุโรปบาวาเรยี  8  วนั  (TG) 
  

  ก.ค.-ต.ค. ปใีหม ่

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 69,900.- 79,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   12,000.- 12,000.- บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรับเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

หมายเหต ุ อตัราคา่บริการขา้งตน้คดิจากราคาตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษ ... ซึง่เงือ่นไขของทาง

สายการบนิระบไุวว้า่ ตั๋วกรุป๊ราคาพเิศษนี ้ ถา้ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้        

ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืไดไ้ม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้. 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทศันาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี) 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า)  

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. คา่อาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) 

กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต่ า และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ 

ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่าตวั อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง 

โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางที่

ระบใุนรายการ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทวัร์) 

8. ค่าประกันชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) และค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุใน

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
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ลูกค้าทา่นใดมคีวามประสงค์จะซื้อประกนัการเดินทางเพิ่มความคุม้ครอง 

ส าหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเป๋าเดนิทาง 

- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วนั  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท 

- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 970 บาท 

- ระยะเวลาเดินทาง 11-14 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 1250 บาท 

(*** แผนประกันภัยนี้ส าหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

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

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี) 

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาตกิลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ

คนต่างด้าว  (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดท าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องด่ืม 

และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอนัเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทิปพนักงานขับรถยโุรป ท่านละ 12 ยูโร    (คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)  

8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย   ท่านละ 16 ยูโร    (คนละ 2 ยูโร x 8 วัน) 

 

 เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าท่านละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้

ช่วงสงกรานต ์ และปใีหม ่ มัดจ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอ

เก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

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

ธ. กรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

ธ. กรงุไทย สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

ธ. กสกิรไทย สาขา  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

ธ. ไทยพาณชิย ์ สาขา  อโศกทาวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท าการโอนเงินเข้าบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่งแฟกซ์ใบน าฝากมาที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าที่ท่ีติดต่อ 

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจา่ยในนามบรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ากัด 

- ช าระโดยเงินสด 
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บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 
ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนิตบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบ

ล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000.- บาท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000.- บาท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 19-7 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 40,000.- บาท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถ

กิน-เท่ียวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทาง

สายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหนา้ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลง

รายการท่องเที่ยวในกรณีทีม่ีเหตจุ าเปน็สุดวิสัย  โดยจะพยายามใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศ

ไทย หรอืประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม    

ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความ

รับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การ

ยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การ

นัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตวัสูญหาย หรอืหลงลืมตาม

สถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ให้ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกรอ้งขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น้ ามนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 



 

 

ยโุรปบาวาเรยี (TG)   -16-

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 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 

ใบจองทวัรก์บั  บรษิทั เอฟวีนวิ อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.......... ยุโรปบาวาเรีย 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 
 


