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*** ชมทุ่งทิวลปิที่สวนเคอเคนฮอฟ ..... 1 ปีมเีพยีงหนเดยีว *** 

 

เวียนนา – โบสถเ์ซนตส์ตีเฟ่น – ซอลสเ์บิรก์ – สวนมิราเบลล ์
เซนตว์ลูฟกงั – ฮอลสตทั – มิวนิค – นเูรมเบิรก์ 

โรเธนเบิรก์ – มหาวิหารโคโลญจน ์
อมัสเตอรด์มั – สวนเคอเคนฮอฟ – ลอ่งเรือหลงัคากระจก 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 10-17 เมษำยน 2563 (64,900.-) 

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – เวยีนนำ  (ออสเตรยี) 
 

20.45 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผู้โดยสำรขำออก ประตทูำงเขำ้ที ่ 4 

เคำนเ์ตอรแ์ถว G สำยกำรบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์ (OS..AUSTRIAN AIRLINES) 
....   เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ ณ  จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

23.45 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ  ประเทศออสเตรีย  โดยเท่ียวบินท่ี  OS 026 

(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ  10 ชั่วโมง 40 นำที) 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    เวยีนนำ – ซอลสเ์บริก์ 
 

05.35 น. เดินทำงถึง กรงุเวยีนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองท่ีได้รับกำรขนำนนำมวำ่ เป็น

ดินแดนแห่งเสียงดนตรีคลำสสิก มีแม่น้ ำสำยส ำคัญของยุโรป คือ แม่น้ ำดำนูบไหลผำ่น เวียนนำ

จึงเป็นศูนย์กลำงท้ังทำงเศรษฐกิจและกำรปกครองของประเทศ ประกอบกับท่ีตั้งท่ีอยู่ใจกลำง

ของทวีปยุโรปพอดี  

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

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชมเขตเมืองเก่ำของกรุงเวียนนำ บริเวณเขตถนนวงแหวนท่ีได้ถูกสร้ำงข้ึนในสมัย

พระเจ้ำฟรำนซ์ โจเซฟ ในปี ค.ศ. 1860 ผ่ำนชมโรงละครแห่งชำติ โบสถ์คำปูซินส์ ย่ำนธุรกิจ

กำรค้ำ จำกนั้น น ำท่ำนแวะชมเครื่องแก้วอันเลื่องชื่อ ชวำลอ๊บสกี ้ ชมสินค้ำคริสตัล อำทิเช่น 

แหวน ต่ำงหู จี้ สร้อยคอ และนอกจำกนี้ยังมีนำฬิกำชั้นน ำของสวิส ซึ่งเป็นสินค้ำปลอดภำษีอีก

ด้วย จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนคำร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นถนน Walking Street กลำงกรุงเวียนนำ 

มีร้ำนค้ำตั้งเรยีงรำยตลอดทำง สินค้ำก็มีมำกมำยให้เลือก

ซื้อ อำทิ เสื้อผ้ำแบรนด์ยอดนยิม ร้ำนนำฬิกำดงัโรเล็กซ์ 

อีกท้ังยังเป็นท่ีตั้งของ วิหำรเซนตส์เตฟำน อันศักดิส์ิทธ์ิ 

เป็นหนึ่งในโบสถ์ท่ีส ำคัญท่ีสุดของออสเตรีย เริ่มก่อสร้ำง

ข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1137 เพื่ออุทิศแด่นกับุญ สเตเฟน โดย

แรกเริ่มก่อสร้ำงในสไตล์โรมำเนสก์ ต่อมำในปีค.ศ.1258 

ได้เกิดไฟไหม้ข้ึนจึงสร้ำงโบสถ์ใหม่ข้ึนในสไตล์โกธิก  

(**หมำยเหตุ : ร้ำนช้อปปิ้งในยุโรปปิดทุกวันอำทิตย์ ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว**) 

 

 (*** อำหำรกลำงวนั  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำลสบ์วรก์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของออสเตรีย ภูมิทัศน์ของเมือง

รำยล้อมรอบไปด้วยภูเขำและทะเลสำบ วิวทิวทัศน์อันงดงำม หลำยแห่งถูกใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำย

ท ำภำพยนตร์ชื่อก้องโลก เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค จำกนั้น 

น ำท่ำนชมสถำนท่ีท่ีโมสำร์ทเกิดเมื่อปี 1756 ซึ่งจะเต็มไป

ด้วยผู้คนท่ีหลั่งไหลมำหวนร ำลึกถึงควำมอัจฉริยะทำงด้ำน

ดนตรีของโมสำร์ท น ำท่ำนเดินเล่นชม สวนมริำเบลล ์ ซึ่ง

เป็นสวนไม้ประดบัท่ีงดงำม และมีชื่อเสียงของเมือง เพื่อ

กำรพักผ่อนหย่อนใจ และเคยได้ใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำ

ละครชื่อดัง ซึ่งคนไทยรู้จักดีในเร่ือง “ดำวหลงฟำ้ ภผูำสเีงนิ” และภำพยนตร์อมตะระดบัโลก

เรื่อง “THE SOUND OF MUSIC”    

(ระยะทำงประมำณ  295  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 15 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  AUSTRIA TREND SALZBURG MITTE  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง ซอลสเ์บริก์ – เซนตว์ลูฟกงั –  

 ฮอลสตทั – มวินคิ  (เยอรมนั) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเซนตว์ลูฟกงั เมืองรสีอร์ทเล็ก ๆ ในหุบเขำริมทะเลสำบวลูฟกัง จำกนั้น 

น ำท่ำนชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงำม  โรแมนติคท่ีสุด

ของออสเตรีย    เซนต์วลูฟกังเป็นหมู่บ้ำนเล็ก ๆ ในประเทศออสเตรีย 

หรือ upper Austria ท่ีห้อมล้อมด้วยทะเลสำบ หมูบ่ำ้นนี้ตั้งชื่อตำมนักบุญ 

Wolfgang ซึ่งไม่เก่ียวกันกับ Wolfgang Amadeus Mozart คีตกวีเอกของ

โลก หมู่บ้ำนนี้เป็นสถำนท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมำเท่ียวมำก มีนักท่องเท่ียว

มำเท่ียวตลอดปี โดยเฉพำะหน้ำหนำวนักท่องเท่ียวนิยมมำเล่นสกีท่ีนี่  

(ระยะทำงประมำณ  38  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  45 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฮอลสตทั เมืองมรดกโลกท่ีเก่ำแก่ย้อนหลังกลบัไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงท่ี

เจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนคริสตกำล และยังมีทิวทัศน์ท่ีสวยงำมเป็นท่ี

หลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย  

(ระยะทำงประมำณ  38  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  45 นำที) 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย  น ำท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบทะเลสำบท่ีเรียกว่ำ “ซ ี สตรำซ” (See Strasse) 

ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อีกด้ำนมีร้ำนขำยของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพื้นบำ้นออกแบบเอง เป็น

ระยะสลบักับบ้ำนเรอืนสไตลอ์ัลไพน์ท่ีเก่ำแก่ไม่ขำดสำย บำ้งอยู่ระดบัพื้นดิน บ้ำงอยู่บนหน้ำผำ

ลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ และบ้ำนแต่ละหลังล้วนประดบัประดำด้วยของเก่ำ ดอกไม้หลำกสีสัน

สวยงำมปลำยสุดของถนนซี  สตรำซ ท่ำนจะได้ชมจตัุรสัประจ ำเมืองซ่ึงเป็นลำนหินขนำดย่อม 

ประดบัด้วยน้ ำพุกลำงลำน และอำคำรบำ้นเรอืนท่ีสวยงำม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเส้นทำงป่ำสน เนินเขำน้อยใหญ่ ผ่ำนทุ่งกสิกรรมท่ีเพำะปลูกดอกเร็บ 

ส ำหรับผลิตน้ ำมันปรงุอำหำร และส่วนผสมในเครื่องส ำอำงค์ ผ่ำนพรมแดนเข้ำสู่เยอรมัน เมอืง

มวินิค เขตท่องเท่ียวท่ีได้รับควำมนิยมมันดบัหนึ่งของประเทศ มีภูมิประเทศท่ีงดงำม 

(ระยะทำงประมำณ  209  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    มวินคิ – นเูรมเบริก์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ย่ำนใจกลำงเมอืงมวินิค ท่ีบริเวณจัตุรสั Marienplatz ท่ีตั้งชื่อตำมรูปป้ันพระแม่แมรี่ 

สีทองอร่ำมบนเสำสูงกลำงจัตุรัส โดดเด่นด้วยศำลำวำ่

กำรหลังใหม่ โดยด้ำนหน้ำของอำคำรแต่งอย่ำงสวยงำม

ด้วยรูปสลักของกษัตริย์ ขุนนำง บุคคลในประวัติศำสตร์

และนักบุญ พร้อมชม Glockenspiel หอนำฬิกำสูงถึง 85 

เมตร มีระฆัง 43 ใบแต่ละวันจะมีตุ๊กตำ 32 ตัว ออกมำ

เต้นระบ ำ เมือ่ถึงเวลำ 11.00 น. ตุ๊กตำเหล่ำนี้เป็นตวัแทน

เรื่องรำวในประวัติศำสตร์ ด้วยพิธีอภิเษกสมรสระหว่ำงดยุกวิลเลมและดชัเชสแห่งลอร์เรนซ์  
 

 (*** อำหำรกลำงวนั  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงผ่ำน เสน้ทำงสำยโรแมนตกิ ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้เส้นทำงนี้มำกท่ีสุดแห่งหนึ่ง

เพื่อเดินทำงสู่ เมอืงนเูรมเบริก์ เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดบัสองของแคว้นบำวำเรยี ตั้งอยู่ทำง

ภำคใต้ของเยอรมัน ในอดีตเคยอยู่ภำยใต้กำรปกครองของ

ประเทศปรสัเซีย ปจัจุบันอยู่ภำยใต้กำรปกครองของเยอรมัน 

เมืองท่ีตั้งของพรรคนำซี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 จำกนั้น ชื่นชม

กับควำมงำมของปรำสำทท่ีตั้งอยู่บนเนินเขำสูงเด่นกลำง

เมือง เป็นท่ีโด่งดังและรู้จักกันท่ัวโลก เมื่อมีกำรพิจำรณำคดี

เก่ียวกับอำชญำกรสงครำมโลกครั้งท่ีสอง จนสำมำรถแขวน

คอนำซีเก่ำได้หลำยคน บ้ำนเมืองสวยงำมเป็นระเบียบ เพรำะสร้ำงในสไตล์ท่ีคล้ำยคลึงกัน 

และอยู่ในระดบัเท่ำ ๆ กัน แวะถ่ำยรูปท่ีลำนกว้ำง ซึ่งฮิทเลอร์เคยใช้เป็นท่ีสวนสนำมของทหำร 

ก่อนออกรบในสงครำมโลกครั้งท่ีสอง โดยมีฮิทเลอร์เป็นผู้ตรวจพลสวนสนำมเย็น 

(ระยะทำงประมำณ  210  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 30 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  CONGRESS  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    นเูรมเบริก์ – โรเธนเบริก์ – โคโลญจน ์
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโรเธนเบริก์ เป็นต้นทำงเริ่มต้นของถนนสำยโรแมนติค ถนนเส้นทำงนี้

เป็นช่วงท่ีมีเสน่ห์มำก เพรำะถนนจะวิ่งขนำนกับแม่น้ ำ Tauber และไร่องุ่น เมืองนี้มีชื่อเสียงว่ำ

เป็นเมือง car free ดงันั้นกำรเท่ียวชมต้องใช้กำรเดินเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ 

และเป็นเมืองท่ียังได้รับกำรดูแลและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำงดี ตัวเมืองถูก

ล้อมรอบด้วยก ำแพงเมืองเก่ำ ท่ีคลำสสิคท่ีสุดเมืองหนึ่งของเยอรมัน 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินชม ยำ่นจตัรุสั Markt Platz ซึ่งเต็มไปด้วยอำคำร

สวยงำม เหมำะส ำหรบัผู้ท่ีชื่นชอบกำร ช้อปปิ้ง ตำมร้ำนรวงในเมืองนี้จะ

เต็มไปด้วย ร้ำนขำยของท่ีระลึก ร้ำนขำยบ้ำนตุ๊กตำสำหรับนักสะสม

โปสกำร์ดเก๋ ๆ และร้ำนขำยขนมโฮมเมด ซึ่งท่ีมีชื่อเสียงก็คงจะไม่พ้นขนม Schneeballen 
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(ระยะทำงประมำณ  104  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 45 นำที) 

11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโคโลญจน์ เมืองทำงตอนเหนือของประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นตน้ก ำเนดิ

ของน้ ำหอมชนดิหนึ่งท่ีเรียกว่ำ ออดิโคโลญจน์ ท้ังนีเ้พรำะผู้ผลติน้ ำหอมชนิดนี้ตั้งอยู่ในเมืองนี้ซึ่ง

ใช้ชื่อยี่ห้อว่ำ 4711 ยี่ห้อนี้มีท่ีมำจำกบำ้นเลขท่ี 4711 ซึ่งเป็นท่ีตั้งของโรงงำนผลิตในขณะนั้น  

(ระยะทำงประมำณ  362  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  5 ชั่วโมง 15 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  RAMADA  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง โคโลญจน ์– ลซิเซ ่ (เนเธอรแ์ลนด)์ – 

 สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอรด์มั 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนชม มหำวหิำรเคลิน์โดม เป็นมหำวิหำรขนำดใหญ่อลังกำรท่ีสุดในยุโรป ลักษณะพิเศษคือ

มียอดแหลมสองยอด และมีเพดำนซึ่งมีควำมสูงมำกกว่ำมหำวิหำรนอร์ทเธอดำมท่ี

ปำรีสประมำณ 10 เมตร วิหำรแห่งนี้ได้รับกำรยกข้ึนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำร

ยเูนสโก แต่มีข้อแม้ว่ำรอบ ๆ วิหำรต้องไม่มีกำรสร้ำงอำคำรสูง วิหำรนี้ได้รับควำม

เสียหำยอย่ำงหนักระหว่ำงกำรท้ิงระเบิดในสงครำมโลกครั้งท่ีสอง เพรำะตั้งอยู่กลำง

เมอืง และใกล้กับสะพำนท่ีเป็นยุทธศำสตร์ทำงกำรทหำร เมื่อสงครำมยุติลงจึงได้ค่อย 

ๆ มีกำรบูรณะข้ึนทีละเล็กทีละน้อย จนกระท่ังปจัจุบันก็ยังบูรณะไม่เสร็จสิ้นท้ังหมด ให้

ท่ำนได้ชมโบสถ์ท่ีแข็งแกร่งงดงำมยิ่ง ซึ่งนับเป็นโบสถ์ศิลปะโกธิคท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ี

ใช้เวลำสรำ้งมำกกว่ำ 600 ปี ชมควำมสวยงำมของหน้ำต่ำงกระจกสีท่ีประดบัอยู่ด้ำน

ในของโบสถ์ด้วยฝีมืออันประณีต 

09.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงลซิเซ ่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยกำรปลูกทิวลิปส

ลับสีกัน จนดูเหมือนเป็นพรมดอกไม้ผืนโตไกลสุดลูกหูลูกตำ จึงท ำให้ดแูล้วมีมนต์เสน่ห์ท่ีสำมำรถ

ดึงดดูนกัท่องเท่ียวจำกท่ัวโลกให้เดินทำงมำชมควำมสวยงำมนี้ 

(ระยะทำงประมำณ  299  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 30 นำที) 

14.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม สวนเคอเคนฮอฟ สวนสวยในฝันท่ีหลำยคนปำรถนำท่ีจะมำเยือน เพื่อน ำท่ำนชม 

ทุ่งดอกทวิลปิ หลำกสีนบัล้ำนดอก เป็นแหล่งปลูกทิวลิปท่ีใหญ่และส ำคัญยิ่งของฮอลแลนด์ เดิม

เป็นสวนสำธำรณะมำก่อน ต่อมำสมำคมผู้ส่งเสริมกำรปลูกดอกไม้ประเภทไม้หัวแห่งเมืองลิซเซ่ 

ได้ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริมกำรปลูกไม้หัวพันธ์ุใหม่ ๆ โดยแบ่งท่ีให้กับ

บริษัทผู้ผลิตไม้หัวเป็นผู้ปลูก และเข้ำบ ำรุงรักษำ ซึ่งก็ท ำให้เกิดพันธ์ุ

ใหม่ ๆ ข้ึนทุกปี ผู้ซื้อทิวลิปจำกท่ัวโลกจะมำชมและคัดเลือกทิวลิปท่ี

ต้องกำรจำกแปลงสำธิต ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้เป็นสวนท่ีมี

ชื่อเสียงโด่งดงัไปท่ัวโลก ด้วยทิวลิปท่ีมีมำกกว่ำ 7 ล้ำนต้น ออกดอก

บำนสะพรั่งอยู่ดูละลำนตำ ในฤดใูบไม้ผลิของทุกปี ระหว่ำงปลำยเดือน

มีนำคมถึงเดือนพฤษภำคม จะเปิดให้เข้ำชมดอกทิวลิปและดอกไม้แสน

สวยนำนำพรรณ ภำยในสวนเต็มไปด้วยดอกไม้หลำกสีสันและพรรณ

ไม้น้อยใหญ่ ท่ีผลิดอกออกใบต้อนรบัฤดใูบไม้ผลิ ล ำธำร และสระน้ ำนอ้ยใหญ่ลัดเลำะจดัวำงใน

สวนสวยอย่ำงลงตัว กำรเลือกสีสัน พรรณดอกไม้ ปลูกลงแปลงได้ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงอมัสเตอรด์มั ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมำณ

คริสต์ศตวรรษท่ี 12 ปจัจุบันเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก

ว่ำเป็น “เวนิซทำงเหนอืของยโุรป” เป็นเมืองอุตสำหกรรมและกำรค้ำท่ีส ำคัญของเนเธอร์แลนด์ 

มีพื้นท่ีต่ ำกว่ำระดบัน้ ำทะเล จึงมีคลองมำกมำยหลำยร้อยสำย รวมท้ังเข่ือนก้ันน้ ำมำกมำย 

(ระยะทำงประมำณ  37  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  30 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  IBIS AIRPORT  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    อมัสเตอร์ดมั – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำน ลอ่งเรอืหลงัคำกระจก ชมกรงุอมัสเตอรด์มั ซึ่ง

ตลอดเวลำหลำยร้อยปีท่ีผ่ำนมำ คลองเป็นเสน้ทำง

คมนำคมท่ีส ำคัญท่ีสุดของเมืองนี้ และอัมสเตอรด์มัก็มี

คลองจ ำนวนมำกท่ีสุดในโลกด้วย (ประมำณ 100 คลอง 

ยำวรวมกัน 97 กม.) และมีสะพำนข้ำมคลอง 600 สะพำน 

สถำนท่ีส ำคัญน่ำชมท่ีสุดของอัมสเตอร์ดัม เกือบท้ังหมดจะ

อยู่ริมคลอง รวมท้ัง คฤหำสน์บ้ำนชอ่งของคหบดเีก่ำแก่

ด้วย แม้กระท่ังตลำดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยัง

อยู่ริมคลอง จำกนั้น น ำท่ำนแวะชมโรงงำนเจียรนัยเพชร 

และอัญมนี ซึ่งเป็นงำนฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์มำ

นำนแล้ว พร้อมกันนั้นท่ำนจะมีโอกำสเลือกซ้ือเพชรเม็ด

งำมในรำคำเป็นกันเองจำกโรงงำนอีกด้วย  
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จำกนัน้ น ำท่ำนสู่บริเวณ จตัรุสัดมัสแควร ์ ศูนย์กลำงของเมืองอัมสเตอร์ดัมท่ีมีอนุสรณ์สงครำมเพื่อร ำลึก

ถึงทหำรท่ีเสียชีวิตในสงครำมโลกครั้งท่ี 2, อดีตศำลำวำ่กำรเมืองท่ีหลุยส์ โบนำปำร์ต เคยใช้

เป็นพระรำชวังหลวงในช่วงท่ีจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศส เรอืงอ ำนำจ และโบสถ์ใหม่ ท่ีใช้

ประกอบพระรำชพิธบีรมรำชำภิเษกของรำชวงศ์เนเธอร์แลนด์ 

14.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

15.30 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

20.00 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ  ประเทศออสเตรีย  โดยเท่ียวบินท่ี  OS 367 

(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ  1 ชั่วโมง 50 นำที)  

21.50 น. เดินทำงถึงกรุงเวียนนำ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

23.20 น. ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  OS 025 

(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ  10 ชั่วโมง) 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ 
 

15.20 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ............ 

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

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณปิ๊ก / คุณเมย์ / คณุมิน้ 

 

 

สกลุเงนิ  ออสเตรยี เยอรมนั เนเธอรแ์ลนด์ ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

ไฟฟำ้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตำ่งๆ 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 

 ลเูซิร์น 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 

 เวียนนา 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 

 สต็อกโฮลม์ -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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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหม่กอ่นมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

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

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่เยอรมนั 

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

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

(....รปูสี ฉำกหลงัสีขำว ...เทำ่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ / 

ส ำเนำสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีขึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำน้ัน) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง -- ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ หนังสือรบัรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปจัจุบันท่ีท ำ + รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ ***จ ำเปน็ตอ้งใช ้STATEMENT เทำ่นัน้***  (โดยไมม่ขี้อยกเวน้ใดๆ ทั้งสิน้) 

- ขอเอกสำร STATEMENT พร้อมตรำประทับท่ีออกโดยธนำคำรย้อนหลัง 4 เดือน ประเภทเงินฝำกออมทรัพย ์

หรือฝำกประจ ำ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ท่ีมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 6 หลัก …1…ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะ

กำรเงนิเพยีงพอที่ครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง) … อพัเดท STATEMENT ก่อนยืน่วซีำ่ 15 วนั 

(*** ทำงสถำนทูตฯ ไม่รับเอกสำรกำรเงินที่ถ่ำยส ำเนำมำจำกสมุดบัญชีเงินฝำก ***) 

6. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับดิำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 
 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

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

*** กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินจิของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ... ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ท่ี

จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ

ปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหัก

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง  *** 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีำ่ VFS GLOBAL เยอรมนั 

ที่อยู่  อำคำรจำมจรุ ีสแควร ์เดอะพลำซำ่ “ชัน้ 4” หอ้ง 404-405  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

สถำนีรถไฟใต้ดิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถำนสีำมยำ่น” ทำงออกประตทูี ่2 
 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน 

สถำนทตูเยอรมนั ไมอ่นญุำตใิหด้งึ

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิว้มือทำงศูนยย์ื่นวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ต้องมำ

ตำมวันนัดหมำยของทำง VFS 

เท่ำนั้น ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ 

อย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำร

เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันเวลำ

ให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ท่ีต้องน ำติดตัวไป

ในวันสแกนลำยนิ้วมอื  

บตัรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  
 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   
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อตัรำคำ่บริกำร .... ทวิลิป ฮอลสตทั  8  วนั  (OS) 
  

  สงกรำนต ์

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

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม   12,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเท่ำกบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครือ่งบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิ่มควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ท่ำนละ 12 ยโูร     

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 8 วนั) =  ท่ำนละ 800 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำทำ่นละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 
 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  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 เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

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

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

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

รายการทวัร์.............. ทิวลิป ฮอลสตัท 8 วัน (OS) .............วนัเดินทาง............................................................................. 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

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

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 


