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*** ชมทุ่งทิวลปิท่ีสวนเคอเคนฮอฟ ..... 1 ปีมีเพยีงหนเดยีว *** 
===   ท่องเท่ียวสุดคุ้ม ถึงเช้า-กลบัค า่ ... พร้อมสะสมไมล์  === 

 
 
 
 
 
 

 

ปารสี – ลอ่งเรอืบาตองมซู – บรสัเซล – อมัสเตอรด์มั...พกั 2 คืน 
สวนเคอเคนฮอฟ – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – หม ู่บา้นกีธรูน์…ลอ่งเรอื 

วิหารโคโลญจน ์– เวียรเ์ฮม...ปราสาทเอลทส ์– แฟรงคเ์ฟิรต์ 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 25-31 ม.ีค. / 27 ม.ีค.-2 เม.ย. 2562 (58,900.-) 

 28 ม.ีค.-3 เม.ย. / 30 ม.ีค.-5 เม.ย. 2562  (58,900.-)  

 11-17 เม.ย. 2562 (69,900.-)   

 20-26 เม.ย. 2562 (54,900.-) 

 1-7 พ.ค. / 4-10 พ.ค. / 8-14 พ.ค. / 11-17 พ.ค.  2562 (54,900.-) 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ปำรสี  (ฝรัง่เศส) 
 

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 ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 

  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    ปำรสี  (ลอ่งเรอืบำตองมซู + ชอ้ปปิ้ง) 
 

00.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงปำรีส  ประเทศฝรั่งเศส  โดยเที่ยวบินท่ี  TG 930 

 (ใชเ้วลำในกำรบนิประมำณ  11 ชัว่โมง 30 นำท)ี 
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07.05 น. เดินทำงถึง กรงุปำรสี เมอืงหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือ

ของประเทศฝรั่งเศส บนใจกลำงแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ปำรีสเป็นเมืองผู้น ำแห่งโลกแฟชั่น เมือง

อันสวยสดด้วยศิลปะ และสถำปัตยกรรมแหล่งรวมแฟชั่นชั้นน ำของยุโรป ปำรีสเป็นสถำนที่

ท่องเที่ยวที่โด่งดงัแห่งหนึ่งในโลก โดยมีนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติมำกกว่ำ 30 ล้ำนคนต่อปีมำเยือน  

ณ  ที่แห่งนี ้

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

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

จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชมโอเปร่ำเฮำส์ ย่ำนกำรค้ำ จนกระทั่งถึง กรองด์ บเูลอวำดร์, ประตูชยั, ชม

ทิวทศัน์ของร้ำนค้ำบตูิคชั้นน ำระดบัโลก ที่ต้ังเรยีงรำยอยู่บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนรำช

ด ำเนิน ผ่ำนจัตุรสัแห่งควำมสำมัคคี,  โดมแองวำลิคสถำนที่เก็บพระศพ

ของนโปเลียน ชมอำคำรพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ พิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่น ฯลฯ  

จำกนั้น ให้ท่ำนได้เก็บภำพสวยของหอคอยไอเฟลิ จำกบรเิวณหนำ้โรงเรียน

กำรทหำร หรอืจตรุสัทรอคำเดโร 

จำกนั้น น ำท่ำน ลอ่งเรอืบำตองมซูส์ เพือ่ชมสถำนที่ส ำคัญคู่บ้ำนคู่เมืองสอง

ฝั่งของแม่น้ ำแซนน์ โบรำณสถำน และอำคำรที่เกำ่แก่สร้ำงด้วยศิลปะแบบเรอเนส

ซองส์ ควรค่ำแก่กำรอนรุักษ์ และสร้ำงภำพให้ปำรีสโดดเด่น เป็นนครที่งดงำม

แห่งหนึ่งของโลก ผ่ำนชมควำมสวยงำมของโบสถน์อร์ทเทรอดำมอันศกัดิ์สิทธิ์ ที่มี

อำยุกว่ำ 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่ำนริมแม่น้ ำแซนด์ที่สวยงำมอย่ำงยิ่ง     

(***หมำยเหต*ุ** จะงดในกรณีทีน่้ ำลน้ตลิง่ และมเีหตกุำรณน์ัดหยดุงำน) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณด้ำนหน้ำของ พพิธิภณัฑล์ฟูร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถำปนิกชำวจนี-

อเมริกันชื่อดงั เป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่ำแก่

ที่สุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สำธำรณะชนเข้ำชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 

1793) มีประวัติควำมเป็นมำยำวนำน ตั้งแต่สมัยรำชวงศ์คำเปเทียง ตวัอำคำรเดิมทีเคยเป็น

พระรำชวังหลวง ซึ่งปจัจุบันเป็นสถำนที่ที่จดัแสดงและเก็บรักษำผลงำนทำงศิลปะท่ีทรงคุณค่ำ 

ระดบัโลกเป็นจ ำนวนมำก  

จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนช้อปปิ้ง เลอืกซื้อสินค้ำแบรนด์ดงั อำทิ น้ ำหอม เสือ้ผ้ำ กระเปำ๋ เครื่องส ำอำง ณ 

ร้ำน  Duty Free หรือ หำ้งสรรพสินค้ำชื่อดงั อำท ิแพรงตองส์ หรือ แกลลำรี-ลำฟำแยตต์   

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรอืเทียบเทำ่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD._%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1._%E0%B9%80%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2336
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง ปำรสี – บรัสเซล  (เบลเยีย่ม) –  

 อมัสเตอรด์มั  (เนเธอรแ์ลนด)์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงบรสัเซล เมอืงหลวงของประเทศเบลเยี่ยม เป็นศนูย์กลำงอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำรของสหภำพยุโรป อีกทั้งบรัสเซลเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่ำงประเทศท่ีส ำคัญหลำยแห่ง 

รวมถึงหน่วยงำนส ำคัญของสหภำพยโุรป 2 หน่วยงำน คือ คณะกรรมำธกิำรยุโรป และคณะ

มนตรีแห่งสหภำพยุโรป ทีม่ีส ำนักงำนใหญ่ในกรุงบรัสเซล จำกนี้ยงัเป็นที่ตั้งของนำโตอีกด้วย 

(ระยะทำงประมำณ  323  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 45 นำท)ี 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับ ประตมิำกรรมอะโตเมี่ยม สัญลักษณข์องกำรรวมตวัครั้งแรกของกลุ่ม

ประเทศยุโรป เมื่อปี ค.ศ. 1959 จำกนั้น ผ่ำนชมอำคำรบ้ำนเรือนในยคุเก่ำ ๆ สถำปัตยกรรมที่

ผสมผสำนระหว่ำงกอธิคและนีโอกอธคิ น ำท่ำนผ่ำนชมบริเวณพระรำชวังที่ประทบัของกษัตริย์

แห่งเบลเย่ียม  (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) จำกนั้น น ำท่ำนชม แม

นำคนินสิ หนนูอ้ยยนืฉี่ สัญลักษณ์ของบรัสเซล เป็นรูปป้ันเด็กชำยผมหยิก สูง

ประมำณ 3 ศอก หน้ำตำน่ำรักน่ำเอ็นดู ก ำลัง

ปสัสำวะ (ซ่ึงเป็นน้ ำพุ) จำกนั้น น ำท่ำนชม

อำคำรบ้ำนเรอืนในยุคเกำ่ สถำปัตยกรรม

ผสมระหว่ำงแบบกอธิคและนีโอกอธิค พร้อม

ทั้งเดินเล่นบริเวณกรองด์ปลำซ หรอืจัตุรสั

กลำงเมืองบรัสเซล ที่ได้รบักำรยกย่องว่ำเป็น

จตัุรัสที่สวยงำมและมีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมสถำปัตยกรรมอันงดงำมของอำคำร

บ้ำนเรือน ซึ่งก่อสร้ำงด้วยสถำปตัยกรรมบำรอกที่งำมสง่ำ และอำคำรที่เด่นที่สุดคือศำลำกลำง 

ซึ่งเป็นอำคำรที่ใหญ่ที่สุดในกรองด์ปลำซ และเพิ่งผ่ำนกำรบรูณะให้สวยงำมยิ่งขึ้น เป็นศิลปะ

แบบโกธิคมีรูปป้ันตำมจั่วต่ำง ๆ สวยงำมมำก  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงอมัสเตอร์ดมั เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำอัม

สเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมำณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปจัจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

เนเธอร์แลนด์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกว่ำเป็น “เวนซิทำงเหนอืของยโุรป” มีพื้นที่ต่ ำกว่ำ

ระดบัน้ ำทะเล จึงมีคลองมำกมำยหลำยร้อยสำย รวมทั้งเขื่อนกั้นน้ ำมำกมำย 

(ระยะทำงประมำณ  202  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  IBIS AIRPORT  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    อมัสเตอรด์มั  (สวนเคอเคนฮอฟ) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงลซิเซ ่  ซึ่งมีเอกลกัษณ์โดดเด่นด้วยกำรปลูกทิวลิปสลบัสีกัน จนดูเหมือน

เป็นพรมดอกไม้ผืนโตไกลสุดลูกหูลูกตำ จึงท ำให้ดแูล้วมีมนต์เสน่ห ์

(ระยะทำงประมำณ  35  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  30 นำท)ี 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม สวนเคอเคนฮอฟ สวนสวยในฝันที่หลำยคนปำรถนำที่จะมำเยอืน เพื่อน ำท่ำนชม 

ทุ่งดอกทวิลปิ หลำกสีนับล้ำนดอก ให้ท่ำนเก็บภำพประทบัใจเป็นที่ระลึก สวนเคอเคนฮอฟ ซึ่ง

เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และส ำคัญยิ่งของฮอลแลนด์ เดิมเป็นสวนสำธำรณะมำก่อน ต่อมำ

สมำคมผู้ส่งเสริมกำรปลูกดอกไม้ประเภทไม้หัวแห่งเมืองลิซเซ่ ได้ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริมกำรปลูก

ไม้หัวพันธุ์ใหม่ ๆ โดยแบ่งที่ให้กับบริษัทผู้ผลิตไม้หัวเป็นผู้ปลูก และเข้ำบ ำรุงรักษำ ซึ่งก็ท ำให้เกิด

พันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้นทุกป ีผู้ซื้อทิวลิปจำกทั่วโลกจะมำชมและคัดเลือกทิวลิปที่ต้องกำรจำกแปลงสำธิต 

ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมำกกว่ำ 7 ล้ำนต้น 

ออกดอกบำนสะพรั่งอยู่ดลูะลำนตำ ในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ระหว่ำงปลำยเดอืนมีนำคมถึงเดอืน

พฤษภำคม จะเปิดให้เข้ำชมดอกทิวลิปและดอกไม้แสนสวยนำนำพรรณ บริเวณทำงเข้ำมีสำวน้อย

ตวัใหญ่ชำวดัชต์ ในชุดประจ ำชำติคอยต้อนรับให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับสวน และจ ำหน่ำยแผนที่

ให้แก่ผู้ที่ต้องกำร ภำยในสวนเต็มไปด้วยดอกไม้หลำกสีสันและพรรณไม้น้อยใหญ่ ที่ผลิดอกออก

ใบต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ ล ำธำร และสระน้ ำน้อยใหญ่ลัดเลำะจัดวำงในสวนสวยอย่ำงลงตวั กำร

เลือกสีสัน พรรณดอกไม้ ปลูกลงแปลงได้ จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงกลับกรุงอัมสเตอร์ดมั 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำน ลอ่งเรอืหลงัคำกระจก ชมกรงุอมัสเตอรด์มั ซึ่งตลอดเวลำหลำยร้อยปีที่ผ่ำนมำ คลอง

เป็นเส้นทำงคมนำคมที่ส ำคัญที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดมัก็มีคลองจ ำนวนมำกที่สุดในโลก

ด้วย (ประมำณ 100 คลอง ยำวรวมกัน 97 กม.) และมีสะพำนข้ำมคลอง 

600 สะพำน สถำนที่ส ำคัญน่ำชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัม เกือบทั้งหมดจะ

อยู่ริมคลอง รวมทั้ง คฤหำสน์บ้ำนช่องของคหบดีเก่ำแก่ด้วย แม้กระทั่ง

ตลำดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยงัอยู่ริมคลอง จำกนั้น น ำท่ำนแวะ

ชมโรงงำนเจียรนัยเพชร และอัญมนี ซึ่งเป็นงำนฝีมือลือชื่อของ

เนเธอร์แลนด์มำนำนแล้ว พร้อมกันนั้นท่ำนจะมีโอกำสเลอืกซื้อเพชรเม็ด

งำมในรำคำเป็นกันเองจำกโรงงำนแห่งนีอ้ีกด้วย จำกนั้น น ำท่ำนสู่

บริเวณ จัตรุสัดมัสแควร ์ ศนูย์กลำงของเมืองอัมสเตอร์ดัมที่มีอนุสรณ์

สงครำมเพื่อร ำลกึถึงทหำรที่เสียชีวิตในสงครำมโลกครั้งที่ 2, อดีตศำลำ

ว่ำกำรเมืองที่หลุยส ์ โบนำปำร์ต เคยใช้เป็นพระรำชวังหลวงในช่วงที่

จกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ ำนำจ และโบสถ์ใหม่ ที่ใช้ประกอบ

พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกของรำชวงศ์เนเธอร์แลนด์ 
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18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  IBIS AIRPORT  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืชมหมูบ่ำ้นกธีรูน์ 

 โคโลญจน ์ (เยอรมนั) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บำ้นกธีรูน์ มีผู้คนอำศัยอยู่รำวๆ 2,600 คน เป็นหมู่บ้ำนชวนฝันสุดโรแมน

ติก หมู่บ้ำนนีไ้ม่มีรถ ไม่มถีนน ไม่มีมลพิษ หรือควำมวุ่นวำยใดๆ มีแต่ล ำคลองน้ ำใส เรอืพำยล ำ

น้อย ต้นไม้ใบหญ้ำ และอำกำศบริสุทธิ์เท่ำนั้น จำกนั้น น ำทำ่น ลอ่งเรอื

ชมหมูบ่ำ้นกธีรูน์ มคีลองขนำดเล็กที่มีควำมยำวกวำ่ 7.5 กิโลเมตร แทรก

ตวัไปทั่วหมู่บ้ำน มีสะพำนไม้ทรงสวยมำกกว่ำ 170 สะพำน ไว้เชื่อม

ระหว่ำงบ้ำนเรือนเข้ำหำกัน ชำวบ้ำนที่นี้ใช้เรือเป็นพำหนะในกำรเดินทำง

สัญจรเท่ำนั้น ไม่เว้นแม้แต่บุรุษไปรษณีย์ก็ต้องพำยเรือส่งไปรษณีย์เช่นกัน 

และนี้ก็กลำยเป็นเอกลักษณ์ที่แสนมีเสน่ห์ของหมู่บ้ำนกีธูร์น จนท ำให้

ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น เวนชิแห่งเนเธอรแ์ลนด ์ ผู้คนส่วนมำกเป็นชำวไรท่ี่มีฐำนะดี บ้ำนแต่

ละหลังมีกำรออกแบบ และตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ำรักอบอุ่น  

(ระยะทำงประมำณ  131  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโคโลญจน ์ เมืองทำงตอนเหนือของประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นต้นก ำเนิด

ของน้ ำหอมชนดิหนึ่งที่เรยีกว่ำ ออดโิคโลญจน์ ทั้งนีเ้พรำะผู้ผลิตน้ ำหอมชนิดนีต้ั้งอยู่ในเมืองนี้ซ่ึง

ใช้ชื่อยี่ห้อว่ำ 4711 ยี่ห้อนีม้ีที่มำจำกบ้ำนเลขที่ 4711 ซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงงำนผลิตในขณะนั้น ออดิ

โคโลญจน์ของ 4711 จึงเป็นของฝำกขึ้นชื่อของโคโลญจน์จนถึงปัจจบุนั 

(ระยะทำงประมำณ  268  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนชม มหำวหิำรเคลิน์โดม เป็นมหำวิหำรขนำดใหญ่อลังกำรที่สุด

ในยุโรป ลักษณะพิเศษคือมียอดแหลมสองยอด และมีเพดำนซึ่งมีควำมสูงมำกกว่ำ

มหำวิหำรนอร์ทเธอดำมที่ปำรสีประมำณ 10 เมตร มหำวิหำรแห่งนี้ได้รับกำรยกขึ้น

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโก แต่มีข้อแม้ว่ำรอบ ๆ มหำวิหำรตอ้งไม่มกีำรสร้ำง

อำคำรสูง ซึ่งชำวเมืองโคโลญจน์ก็ท ำตำมแต่โดยดี มหำวิหำรนีไ้ด้รับควำมเสียหำย

อย่ำงหนักระหว่ำงกำรทิ้งระเบิดในสงครำมโลกครั้งที่สอง เพรำะตั้งอยู่กลำงเมือง 

และใกล้กับสะพำนที่เป็นยุทธศำสตร์ทำงกำรทหำร เมื่อสงครำมยุติลงจึงได้ค่อย ๆ มี

กำรบูรณะขึ้นทีละเล็กทีละน้อย จนกระทั่งปัจจุบันก็ยงับูรณะไม่เสร็จสิ้นทั้งหมด ให้ท่ำน

ได้ชมโบสถ์ที่แข็งแกร่งงดงำมย่ิง ซึ่งนับเป็นโบสถ์ศิลปะโกธิคที่สูงท่ีสุดในโลก ที่ใช้

เวลำสร้ำงมำกกว่ำ 600 ปี ชมควำมสวยงำมของหน้ำต่ำงกระจกสีที่ประดบัอยู่ด้ำนใน

ของโบสถ์ด้วยฝีมืออันประณีต 
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18.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE WEST  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง โคโลญจน ์– เวยีรเ์ฮม...ปรำสำทเอลทส ์

 แฟรงคเ์ฟริต์ – กรงุเทพฯ  
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเวยีร์เฮม รฐัไรน์แลนด์-พำลำทิเนต ประเทศเยอรมนี  เพื่อน ำท่ำนเข้ำชม 

ปรำสำทเอลทส ์ เป็นปรำสำทลบัตำมแบบฉบับยุคกลำง งดงำมดั่งเทพนิยำย ทีถ่กูซอ่นอยูใ่น

กลำงปำ่ของเยอรมนี ทีต่ั้งอยู่บนเนินเขำสูงประมำณ 70 เมตร เหนือ

แม่น้ ำโมแซล ปรำสำทโบรำณที่ปจัจุบนันี้เป็นที่พ ำนักของคนในตระกูล

เอลทส์ถึง 33 รุ่น ตวัปรำสำทนั้น มียอดแหลมและประดบัด้วยงำนไม้แบบ

ทิวดอร ์ ภำยในได้รบักำรตกแต่งด้วยชุดของสะสมโบรำณ ภำพเขียนและ

อำวุธ นับว่ำเป็นปรำสำททีส่ดุสวย และเกำ่แกท่ีส่ดุในยคุกลำงของ

เยอรมัน  

(ระยะทำงประมำณ  104  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 45 นำท)ี 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

14.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินกรุงแฟรงค์เฟิร์ต 

(ระยะทำงประมำณ  148  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

20.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 923 

(ใช้เวลำในกำรบินโดยประมำณ 10 ชั่วโมง 50 นำที) 

  

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

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

 

 

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

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย ์.... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว 

- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีที่เมอืงนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเที่ยวนี้ 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 

คณุคม / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 

สกลุเงนิ ฝรัง่เศส เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมนั ใชเ้งนิสกลุ ยโูร  (EURO)  

       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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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 “คดคีวำม / 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 ำวซี่ำเนเธอร์แลนด ์
 

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

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุันขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  (***รปูสฉีำกหลงัสขีำวเทำ่นัน้***)  รูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้ำต้องชัดเจน มองเห็นหน้ำผำก และใบหูทั้งสองข้ำง ... หำกมีผมปรกหน้ำ ต้องใส่เจลหวีขึ้น หรอืตดิกิ๊บ 

- ห้ำมสวมแว่นตำ และคอนแทคเลนส์สีต่ำง ๆ 

- ห้ำมใส่เครื่องประดบั, สร้อยคอ, ต่ำงหู ทกุชนิด 

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 + รำยได้ 

5. พนกังำนบรษิทั ... ถำ่ยส ำเนำสลปิเงนิเดอืน (PAY SLIP) ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

6. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวนั) ทีม่ียอดเงนิคงเหลอืในบัญชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 6 หลัก 

(หน้ำชื่อเจ้ำของบัญชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่ำงน้อย 4 เดอืน)…1…ชุด (ควรเลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิ

อยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะกำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบั

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

***หมำยเหต*ุ** ถำ้เปน็บญัชเีงนิฝำกของธนำคำรกสกิรไทย / ไทยพำณชิย ์/ ยโูอบ ี/ 

ทหำรไทย ตอ้งขอใหท้ำงธนำคำรออกเปน็ STATEMENT ยอ้นหลงั 4 เดอืน…1…ชดุ 

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

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยนิยอม โดยที่บิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนญุำตให้บุตร

เดินทำงไปกบัอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรอืเขต โดยมนีำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำ

ประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง…1…ชุด 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีำ่ VFS เนเธอร์แลนด ์

ที่อยู่  อำคำรเดอะเทรนดี้ The Trendy (บทีเีอส นำนำ) ถ.สุขมุวิท ซ.สขุุมวิท 13 กรุงเทพฯ 
 

*** หมำยเหต ุ*** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุป๊ 30 วัน 

สถำนทตูไมอ่นญุำติใหด้งึพำสปอรต์

ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิ้วมือทำงศนูย์ย่ืนวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึ่งไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ ต้อง

มำตำมวันนัดหมำยของทำง VFS 

เท่ำนั้น ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ 

อย่ำงน้อย 3 อำทติย์ก่อนกำร

เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันเวลำ

ให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ที่ต้องน ำติดตวัไป

ในวันสแกนลำยนิ้วมือ  

บัตรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบอืนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไมค่ืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรยีกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซำ่หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัตวิีซ่ำ จะอยู่ในดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมที่ระบเุท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซำ่ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง   
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อัตรำคำ่บรกิำร .... ทวิลิปแสนสวย  7  วนั  (TG) 

  มนีำ สงกรำนต ์ เม.ย.-พ.ค. 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 58,900.- 69,900.- 54,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ   10,500.- 10,500.- 10,500.- 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. ค่ำตั๋วเครื่องบินส 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. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงนิไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

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, คำ่เครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 5 วนั)   =  ทำ่นละ  10 ยโูร     

8. คำ่ทปิหัวหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 7 วนั) =  ทำ่นละ  700 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

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

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 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  

โปรดระบชุือ่ผู้ติดต่อ  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 ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 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 หรอืกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งท 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…......... ทิวลปิแสนสวย 7 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 


