
 

 

 

 

 

HTC-AFKL-8D-BENELUX 

8 วนั 6 คืน แกรนด์เบเนลกัซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) 

ฝร่ังเศส – ลกัเซมเบิร์ก – เบลเยีย่ม – เนเธอร์แลนด์ 

 
***โปรโมช่ันพเิศษ...สายการบิน แอร์ฟร้านส์ และ เคแอลเอม็ *** 

(บินตรงสู่ปารีส - บินตรงออกจากอมัสเตอร์ดัม) 

เร่ิมต้น 85,800 บาท 
(รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และ ทปิทุกอย่างแล้ว) 

ปารีส – หอไอเฟล – พพิธิภัณฑ์ลูฟว์ – ชองป์ส เอลเิซ่ส์ – แร็งส์ – แม็ส – ลกัเซมเบิร์ก  
บรัสเซลส์ – เกนท์  – บรูจส์ – แอนต์เวร์ิป – รอตเทอร์ดาม – เดอะเฮก – อมัสเตอร์ดมั   

หมู่บ้านกงัหันลมซานส์สคนัส์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ  
 

 



 

 

 

 

 

HTC-AFKL-8D-BENELUX 

ราคาทัวร์ 85,800 บาท : 8-15 เม.ย. 65 / 10-17 เม.ย. 65 / 11-18 เม.ย.65 / 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 65 / 1- 8 พ.ค. 65  

8 วนั แกรนด์เบเนลกัซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) 

ฝร่ังเศส – ลกัเซมเบิร์ก – เบลเยีย่ม – เนเธอร์แลนด์ 
วนัแรก กรุงเทพ – ปารีส  
 

06.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P ประตูทางเขา้ท่ี 7-8 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

หมายเหตุ   ท่านต้องแสดงวคัซีนพาสปอร์ตการได้รับวคัซีน Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเช็คอนิ  
ส าหรับท่านที่ฉีด AZ หรือ mRNA ครบ 2 เข็ม สามารถท า France Health Pass ออนไลน์ได้ มค่ีาใช้จ่าย 36 
Euro (ไม่รวมในค่าทัวร์) 

09.30 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ เท่ียวบิน AF165 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 12.20 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ ทั้งน้ีสายการบินฯ บริการ อาหาร
กลางวนั และอาหารค ่า บนเคร่ืองบิน 

17.00 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) นครปารีส น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Paris Saint Quen Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง ปารีส - หอไอเฟล – มหาวิหารซาเครเกอร์  - พพิธิภณัฑ์ลูฟว์ - ถนนชองป์ส เอลเิซ่ส์ - แร็งส์ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงเป็นจุดชม หอไอเฟล ท่ีสวยท่ีสุด สัญลกัษณ์ของนครหลวง
ปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้ งอยู่บนชองป์เดอ มารส์  บริเวณแม่น ้ าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟล 
สัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก หน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย  
 
อิสระให้ท่านเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟลตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารซาเครเกอร์ 
(Basilica of Sacre Coeur) มหาวิหารรองในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของกรุง
ปารีส หรือท่ีเรียกกันว่า มงมาทร์ สร้างข้ึนเพื่ออุทิศแก่พระหฤทัยของพระเยซู ถือเป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่องเท่ียวหลกัของกรุงปารีส โดยถือเป็นอนุสาวรียข์องทั้งสองดา้น คือการเมืองและวฒันธรรม รูปแบบทาง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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%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%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
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สถาปัตยกรรมของโบสถมี์ความเป็นเอกลกัษณ์มากในยคุนั้น โดยสถาปนิกเจา้ของโครงการ โปล อะบาดี ได้
เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบโรมนั-ไบแซนไทน์ (Romano-Byzantine) ซ่ึงจดัว่าแปลกใหม่ เพื่อแสดงออกถึง
การต่อตา้นสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูบาโรก (Neo-Baroque) ดัง่ท่ีปรากฏท่ีโรงอุปรากรปาแลการ์นีเยอย่าง
ส้ินเชิง การออกแบบโบสถไ์ดห้ยิบยกสัญลกัษณ์ของลทัธิชาตินิยมในสมยันั้นมาเป็นองคป์ระกอบ อาทิเช่น 
ประตูทางเข้า อนัประกอบไปด้วยช่องโค้ง (ซุ้มประตู) 3 ช่อง ด้านบนประดับรูปส าริดของนักบุญแห่ง
ประเทศฝร่ังเศส คือ นกับุญโยนออฟอาร์ค และนกับุญพระเจา้หลุยส์ท่ี 9 แห่งฝร่ังเศส โดยมีระฆงัหนกักว่า 
19 ตนั หล่อในปีค.ศ.1895 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารไทย 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปพิพิธภณัฑลู์ฟว ์(LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวงัหลวงแห่งฝร่ังเศส เป็นพิพิธภณัฑ์
แห่งชาติท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ดา้นหนา้มีปิระมิดแกว้ช่วยกระจายแสงไปยงัสนามท่ีรายลอ้มอยู่
รอบดา้นกบัหอ้งท่ีอยูเ่บ้ืองล่าง และท าหนา้ท่ีเป็นประตูทางเขา้ของพิพิธภณัฑ ์เดิมท่ีน่ีเป็นพระราชวงัยคุ 

 
 ศตวรรษท่ี 13 และเป็นท่ีประทบัของกษตัริยม์าจนถึงในปี ค.ศ.1793 จึงถูกเปล่ียนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก รวบรวมส่ิงมีค่าหลายยคุหลายสมยั โดยเฉพาะภาพเขียนผลงานชั้นยอดประมาณ 6,000 ภาพ นบั
ไดว้า่มากท่ีสุดในโลก  น าท่านสู่ยา่นถนนแฟชัน่ชั้นน าของปารีส ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ยา่น
การคา้ท่ีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองข้างทางมีตน้เชสตน์ตัท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่าง
งดงาม และปลูกเรียงรายอยา่งเป็นระเบียบ ท าใหก้ลายเป็นจุดสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีผา่นไปมา ถนนสายน้ี
ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่านสามารถ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_9_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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เดินตามเส้นทางถนนสายน้ีไปสู่ประตูชยันโปเลียนซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัในกรุงปารีส อิสระใหท่้าน
ได้ช้อปป้ิงแบบเต็มๆ ตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองแร็งส์ (Reims) (ระยะทาง 163 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Reims Centre Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่สาม แร็งส์ – แม็ส - ลกัเซมเบิร์ก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเท่ียวชม เมืองแร็งส์ (Reims) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นแควน้ช็องปาญ-อาร์แดน แควน้ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่
เป็นถ่ินก าเนิดของแชมเปญ น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัโต Palace of Tau สถานท่ีเคยเป็นวงัของอคัรมุขนายก
แห่งแร็งส์ และเคยใชเ้ป็นท่ีเปล่ียนฉลองพระองคพ์ระมหากษตัริยฝ์ร่ังเศสก่อนท่ีจะเขา้พิธีราชาภิเษก ณ  
 
มหาวิหารแร็งส์ หลงัจากเสร็จพิธี จะมีงานจดังานพระราชทานเล้ียงภายหลงัพิธีอีกดว้ย โดยตามบนัทึกมีงาน
พระราชทานเล้ียงคร้ังแรกในปีค.ศ. 990 และสุดทา้ยปีค.ศ. 1825  ตวัพระราชวงัเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑศิ์ลป์ 
(Musée de l'Œuvre) ตั้ งแต่ปีค.ศ. 1972 จัดแสดงเคร่ืองพรมโบราณ รูปป้ัน หีบสักการะ และเคร่ืองทรง
ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษตัริยฝ์ร่ังเศสในอดีตวงัแห่งโตพร้อมกบัอาสนวิหารแร็งส์และมหาวิหารแซ็ง-เร
มีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก เม่ือปีค.ศ. 1991 จากนั้นน าท่าน เขา้ชมมหาวิหารแร็งส์ 
(Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทอดามท่ีถูกใชเ้พื่อเป็นสถานท่ีส าหรับการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กษตัริยฝ์ร่ังเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งดว้ยประติมากรรมแบบโกธิค และไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยเูนสโก
ให้ ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีท่ีสร้างระหว่าง

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถึง 20 ประดบัหนา้ต่างกุหลาบท่ีไดรั้บการประดบัดว้ยกระจกสี มหาวิหารแห่งน้ียงัเป็น
มหาวิหารท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการข้ึนเป็นกษตัริยแ์ห่งฝร่ังเศสตั้งแต่สมยัของพระเจา้โคลวิส
ในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนท่ีน่ีก็คือการท่ีโจนออฟอาร์คน าก าลงัของฝร่ังเศส บุกเขา้ยดึมหา
วิหารคืนจากองักฤษในช่วงสงครามร้อยปีเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 7 ในปีค.ศ. 1429  ได้
เวลาน าท่านถ่ายรูปกบัประตูชยัประจ าเมืองแร็งส์ ส่ิงก่อสร้างท่ีถือไดว้่าเป็นอนุสาวรียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง
แร็งส์ คนทัว่ไปมกันิยมเรียกประตูแห่งน้ีวา่ ประตูดาวองัคาร (Mars Gate) ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลา
ว่าการเมืองแร็งส์ (City Hall) ท่ีมีความสวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีคง
ความสวยงามในเมืองน้ี น าท่านเดินทางสู่เมืองแมส็ (Metz) (ระยะทาง 178 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2 ช.ม.) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย  น าท่านเท่ียวชม เมืองแม็ส (Metz) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศส ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจงัหวดั  โมแซล (Moselle) แห่งแควน้ลอแรน (Lorraine) เมืองแม็ส ตั้งอยู่
บริเวณท่ีแม่น ้ าโมแซล (Moselle River) มาบรรจบกบัแม่น ้ าแซย ์(Seille River) และในอดีตเมืองแห่งน้ีเคย
เป็นนครหลวงโบราณของอาณาจกัร  ออสเตรเซียของราชวงศก์าโรแลง็เชียง โดยมีมรดกทางวฒันธรรมเป็น
โบราณสถานซ่ึงเช่ือมโยงประวติัศาสตร์ของเมืองยอ้นไปกว่า 3,000 ปี  น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทสะพาน 
(Bridge Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีสร้างครอบสะพานขา้มแม่น ้ าแซย ์และเป็นปราสาทสะพานแห่งสุดทา้ยท่ี
คน้พบในฝร่ังเศสใหท่้านไดเ้กบ็ภาพปราสาทหินโบราณท่ีสร้างเป็นสะพานทอดขา้มแม่น ้า จากนั้นน าท่านเขา้
ชมมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส (Cathedral Saint-Etienne) มหาวิหารเก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วง
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ศตวรรษท่ี 13 ในสไตลโ์กธิค เป็นมหาวิหารท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงในมหาวิหารท่ีสูงท่ีสุดในฝร่ังเศส 
โดยตวัอาคารมีความสูงประมาณ 41.41 เมตร มหาวิหารมีความโดดเด่นในเร่ืองหนา้ต่างกระจกสีท่ีสวยงาม
และใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆของโลก ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เพลซ ดาร์ แม็ส (Place d' Armes) อนัเป็นท่ีตั้ง
ของอนุสาวรียแ์ละสถานท่ีส าคญัท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงปี 1754-1788 เป็นท่ีตั้งของเหล่าอาคารส าคญัๆของเมือง 
อาทิเช่น ศาลาว่าการสไตลนี์โอคลาสสิค โรงแรม ตึกรัฐสภา และอ่ืนๆ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาร์เซ
นอล เดอ แม็ส (Arsenal de Metz) อดีตอาคารทางการทหารท่ีปัจจุบนัถูกใช้เป็นฮอลล์ คอนเสิร์ต (Concert 
halls) สร้างข้ึนในปี 1859 แลว้เสร็จในปี1864 และเปิดอยา่งเป็นทางการในปี 1989 ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในฮอลล์ 
คอนเสิร์ตท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) (ระยะทาง 
96 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ช.ม.) 

 

 ค  ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NH Luxembourg Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี ลกัเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชม เมืองลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ราชรัฐลกัเซมเบิร์ก เป็นประเทศเล็กๆ ในทวีปยุโรป ท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัมากวา่ 1,000 ปี โดยมีพื้นท่ีเพียงแค่ 2,586 ตารางกิโลเมตร และมีขนาดเลก็เป็นอนัดบั
ท่ี 167 ของโลก ซ่ึงมีเมืองหลวงช่ือเดียวกนักบัประเทศ เป็นนครรัฐท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล เพราะตั้งอยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปยโุรป มีพรมแดนทางดา้นทิศตะวนัออกติดกบัเยอรมนี ทิศใตติ้ดกบัฝร่ังเศส และ
ดา้นทิศตะวนัตกติดกบัเบลเยี่ยม ประเทศลกัเซมเบิร์ก เร่ิมตน้จาก เคานทซิ์เอกฟิลดแ์ห่งลกัเซมเบิร์ก เคานท์
แห่งอาร์เดนเนส รวมถึงผูก่้อตั้งราชวงศล์กัเซมเบิร์ก ไดส้ร้างปราสาทบริเวณเมืองหลวงของลกัเซมเบิร์กใน
ปัจจุบนั ซ่ึงในสมยั 1,000 ปียอ้นหลงั นบัว่าเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัของประเทศ เน่ืองจากมีภูมิประเทศท่ี
เอ้ืออ านวย จากภูเขาท่ีสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบเมืองอยูห่ลายชั้นซ่ึงรู้จกักนัในนามของยบิรอลตาทางเหนือ  
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น าท่านชม เพลส เดอ อาร์ม (Place D’ Arms) หรือ จตุรัสใจกลางเมืองจดัเป็นย่านเมืองเก่าแห่งลกัเซมเบิร์ก 
หรือ ท่ีหลายคนเรียกวา่ "เมืองแห่งแกรนดด์ยคุ" ในขณะท่ียา่นเก่าแก่ท่ีสุดท่ีเรียกวา่ “Wenzel Walk” ซ่ึงมีหมู่
อาคารหลายแห่งในเขตเมืองเก่า ไดรั้บการอนุรักษอ์ยา่งดีเยีย่ม มีทั้งปราสาทและป้อมปืนส าคญั มหาวิหารท่ี
สร้างในศตวรรษท่ี 17 และบา้นเรือนต่างๆ รวมถึงสถานท่ีส าคญัทางราชการ น าท่านถ่ายรูปกับศาลาว่า
การเมืองลกัเซมเบิร์ก (City Hall) ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องลกัเซมเบิร์ก อยู่ใกล้ๆ  พระราชวงั Guillaume II และ
จตุรัสกลางเมือง เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างแบบสไตล์นีโอคลาสิก ถือเป็นศูนยร์วมของรัฐบาล รวมทั้งใชเ้ป็น
ส านกังานส่วนตวัของนายกเทศมนตรีเมืองลกัเซมเบิร์ก และใชรั้บรองแขกต่างชาติดว้ย จากนั้นน าท่าน 
 
ถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาแห่งลกัเซมเบิร์ก (Parliament House) ตั้งอยูย่่าน Kirchberge เป็นสถานท่ีส าคญัของ
ลักเซมเบิร์ก ใช้ประชุมสภา ซ่ึงลักเซมเบิร์กนั้นปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขภายใตรั้ฐธรรมนูญ ท่ีน่ีมีส านกังานเลขาธิการของรัฐสภายโุร ไดเ้วลาน าท่าน น า
ท่าน เขา้ชมพระราชวงัท่ีประทบัของแกรนด์ดยุค (Grand Dukes Palace) ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องลกัเซมเบิร์ก 
เป็นปราสาทของท่านเคานทซิ์เอกฟิลดแ์ห่งลกัเซมเบิร์ก เคานทแ์ห่งอาร์ เดนเนส ผูก่้อตั้งราชวงศล์กัเซมเบิร์ก 
สร้างปราสาทในศิลปะแบบเรเนซองส์เม่ือปี ค.ศ.1506 ในบริเวณเมืองหลวงของลกัเซมเบิร์กในปัจจุบนั ซ่ึง
เป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในสมยันั้น พระราชวงัน้ีเป็นท่ีประทบัของแกรนดด์ยคุออ็งรีท่ี 1 แห่งลกัเซมเบิร์ก 
ซ่ึงเป็นแกรนด์ดยุคองค์ปัจจุบัน น าท่านเข้าชมมหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก (Notre Dame 
Cathedral) มหาวิหารหลวงประจ าเมืองลกัเซมเบิร์ก ตั้งอยูใ่จกลางเมืองใกลก้บัอาคารรัฐสภาและพระราชวงั 
Royal Palace of Duke & Duchess เดิมเป็นโบสถโ์กธิคขนาดเล็กท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะในยคุปลายโกธิค 
ก่อนเขา้ยคุเรเนซองส์ โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนคร้ังแรกในปี 1613-1621 และไดรั้บการบูรณะหลายคร้ังจึงไดรั้บ
อิทธิพลจากศิลปะในหลายยคุสมยัทั้งแบบโกธิคและเรเนซองส์ และไดมี้การขยายขนาดใหญ่ข้ึนจนกลายเป็น
มหาวิหารหลวงในระหวา่งปี 1935-1938 เรียกไดว้า่เป็นมหาวิหารแห่งเดียวในประเทศลกัเซมเบิร์กเลยกว็า่ได ้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 244 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ช.ม.) 
เมืองหลวงของเบลเยี่ยม และยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยงัเป็นศูนย์
บญัชาการกลางขององค์การสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO อีกดว้ย น าท่านถ่ายรูปกบั
อะตอมเม่ียม (Atomium) ท่ีมีสถาปัตยกรรมรูปทรงอะตอมสูง 102 เมตร ก่อสร้างในรูปทรงท่ีเป็นโมเลกุล
เหล็กใสจากงานยูนิเวอร์แซล เอ็กซิบิชัน่ ในปี ค.ศ.1958 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ จตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand 
Place of Brussels) ถือเป็นหวัใจส าคญัของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels) ซ่ึงชาวเบลเยีย่มยกยอ่งใหว้า่เป็น จตุรัส
ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก เป็นกลุ่มอาคารท่ีสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมทั้งบาโรก โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ี
ซ่ึงองค์กรยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้ งแต่ปี ค.ศ.1983 น าท่านแวะถ่ายรูปกับ แมนเนคิน พิส 
(Manneken Pis) หรือหนูนอ้ยยืนฉ่ี คือ น ้ าพุเล็กๆท่ีตั้งอยูต่รงหวัมุมตึกร้านขายช็อกโกแลต มีรูปป้ันทองแดง
ของเด็กผูช้ายก าลงัยืนฉ่ี พ่นเป็นสายน ้ าพุออกมา หน้าตาสบายอกสบายใจ ต านานมีอยู่ว่า เม่ือคร้ังท่ีกรุง
บรัสเซลส์ยงัตกอยูใ่นการท าสงคราม และถูกฝ่ายตรงขา้มแอบน าระเบิดมาวางไวท่ี้ก าแพงเมือง เพื่อการโจมตี 
แต่มีเดก็นอ้ยนามวา่ จูเลียนสกี (Julianske) ไปพบสายชนวนระเบิดท่ีก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดท าใหส้ามารถ
ป้องกนัเมืองบรัสเซลส์ทั้งเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงแกะสลกัรูปป้ันไวเ้พื่อเป็นตวัแทนในการยกยอ่งและระลึก 

 
ถึงความกลา้หาญ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยัหรือจะเลือกซ้ือชอคโกเลตอนั

เล่ืองช่ือแห่งบรัสเซลส์ 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NH Brussel Louise Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า บรัสเซลส์ - เกนท์ – บรูจส์ - แอนต์เวิร์ป 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท ์(Ghent) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัในฟลานเดอร์สตะวนัออก  ในบริเวณเฟล็มมิชในเบลเยี่ยม  เดิมตวัเมือง
เร่ิมจากการตั้งถ่ินฐานท่ีปากแม่น ้าเชลดทแ์ละแม่น ้าลิส ในยคุกลาง เกนท ์เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุด
ในตอนเหนือของยโุรป  น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารบา้นเรือนสีสันหลากหลายท่ีรายลอ้มรอบจตุัรัสใจกลาง
เมือง น าท่านถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง และกลุ่มอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างเรียบริมคลอง บ่งบอกถึงชีวิตความ
เป็นอยูข่องชาวเมืองเกนท ์น าท่านเขา้ชมความงามของมหาวิหารเซนต ์บราโว (St. Bravo Cathedral) สร้างข้ึน
ในสมยัพระเจา้ชาร์ลส ท่ี 5 เป็นศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดบัประดาดว้ยกระจกสีและแท่นบูชา
รวมไปถึงงานจิตรกรรมและประติมากรรมท่ีมีค่าหลายช้ิน ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาโรค และ
ธรรมาสน์หรือแท่นส าหรับเทศนาสั่งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค่ งดงามมาก จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปกับสะพานเซนต์ มิเชล (St. Michael’s bridge) ตรงน้ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง เป็นจุด
บรรจบกนัของแม่น ้า 2 สาย คือ แม่น ้าเชลดท ์และแม่น ้าลิส ท่ีซ่ึงชาวเกนทต์ั้งถ่ินฐานเม่ือกวา่พนัปีก่อน อิสระ
ใหท่้านไดถ่้ายภาพตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

 

 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Bruges) เมืองท่ีไดรั้บการรับรองข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 

เมืองบรูจจเ์ป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีโด่งดงัเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยีย่ม เมืองน้ีถูกลอ้มรอบดว้ยคูเมืองถึง
สองชั้น ซ่ึงเป็นการป้องกันข้าศึกศตัรูในสมยัก่อน ปัจจุบันบ้านเรือน, อาคาร, และโบสถ์ยงัคงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเดิมคือสถาปัตยกรรมเฟลมมิช และเรเนซองส์ท่ีดูวิจิตรสวยงามดุจดัง่มนตข์ลงัตึกรามบา้น
ช่องดูเป็นระเบียบ ถนนหนทางก็ดูสะอาดตา น าท่านเดินชม จตุัรัสใจกลางเมือง (Burg Square) หอระฆงั
เก่าแก่ ท่ีมีประวติัอนัยาวนาน และมีประติมากรรมท่ีงดงาม อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองท่ีมีสีสันและความ
สวยงามตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเขา้ชม The Basilica of the Holy Blood ซ่ึงเป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิก 
สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 12 โบสถแ์ห่งน้ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ น าท่านเขา้ชมความสวยงามและความ
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เก่าแก่ของโบสถ์ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)เมืองท่าส าคญัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของเบลเยียม เมืองท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความ
งดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ดว้ยความท่ีเป็นเมืองท่า มีการติดต่อคา้ขายกบัคนต่างชาติ เกิดเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรม และยงัถือต าแหน่งศูนยก์ลางการคา้เพชรระดบัโลก เท่ียวชม จตุัรัสกลาง
เมืองแอนตเ์วิร์ป (Grote Markt) ศูนยก์ลางทางสถาปัตยกรรม การด าเนินงาน วฒันธรรม ตลอดจนการใชชี้วิต
ของคนในเมืองแห่งน้ี คือจตุัรัสทรงสามเหล่ียมปูดว้ยหิน ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยอาคารส าคญัท่ีก่อตั้งมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 16 ในสถาปัตยกรรมสไตลเ์รอเนซองส์ ท่ีผสานไปกบัวิธีคิดแบบเฟลมิชไดอ้ยา่งลงตวั ถ่ายรูปกบั 
ศาลาว่าการเมือง อาคารยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) หรือจะเป็น กิลด์ฮอลล์ (Guild Hall) กลุ่ม
อาคารทอดยาวต่อกนั 7 หลงัท่ีถูกใชเ้ป็นพื้นท่ีหลกัในการพบปะสังสรรค ์และด าเนินงานส าคญัของกลุ่มกิลด ์
สมาคมช่างฝีมือเก่าแก่ของประเทศ โดยความโดดเด่นของอาคารท่ีสงัเกตไดช้ดัเจนจะมีตั้งแต่หนา้จัว่ท่ีไดรั้บ 

 
การตกแต่งอยา่งวิจิตร และบนหลงัคาของอาคารหลายหลงัยงัมีรูปป้ันสีทองประดบัเอาไวอ้ยา่งสวยงาม ถ่ายรูปกบั

ประติมากรรมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช้ินหน่ึงของเมืองแอนตเ์วร์ิปอยา่ง รูปป้ันน ้าพบุราโว ่(Brabo Fountain) ท่ีสร้าง
ข้ึนมาในปี 1887 โดยประติมากรชาวเบลเยียมนาม เจฟย์ แลมบกัซ์ (Jef Lambeaux) โดยมีต านานเล่าขานว่า
ชายท่ีอยูใ่นอิริยาบถก าลงัขวา้งมือท่ีถูกตดัน้ี คือแม่ทพัชาวโรมนัท่ีสามารถตดัมือยกัษใ์จร้ายท่ีคอยลงโทษชาว
เดินเรือซ่ึงไม่ยอมจ่ายค่าผ่านทางในการล่องแม่น ้ าสเกลต ์(Scheldt River) เขา้มายงัเมืองแอนตเ์วิร์ป นบัเป็น
ประติมากรรมท่ีส่ือถึงการเปล่ียนผา่นทางการเมือง การปกครองของแอนตเ์วิร์ปไดเ้ป็นอยา่งดี  

 
น าท่านแวะถ่ายรูป ปราสาทหิน (Het Steen Castle) ปราสาทหินท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้าสเกลต ์(Scheldt River) ด่าน
หนา้หลกัของแนวรบในสมยัอดีต มีป้อมปราการหลกัท่ีผา่นจุดเปล่ียนทางประวติัศาสตร์ของเมืองแอนตเ์วิร์ป
มาหลากยุคสมยั โดยในปี 1520 ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ให้กลายมาเป็นปราสาทส าคญัของ
ประเทศ และเคยถูกใชเ้ป็นคุกส าหรับขงันกัโทษในปี 1827 – 1846 ก่อนท่ีต่อมาในปี 1890 ปราสาทแห่งน้ีจะ
ถูกปรับให้เป็นพิพิธภณัฑ์โบราณคดี และอนุสรณ์สถานจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงจุดเด่นอีกอย่างของ
ปราสาทคืองานประติมากรรมขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ดา้นหนา้อย่าง แลงค ์แวปเปอร์ (Lange Wapper) ตวัละคร
ยกัษใ์นต านานจากนิทานพื้นบา้นเก่าแก่ของเมืองแอนตเ์วิร์ป ซ่ึงเป็นมุมถ่ายรูปยอดนิยมท่ีนกัท่องเท่ียวไม่เคย
พลาดเวลามาเยอืนปราสาท 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Antwerp City South Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัที่หก รอตเทอร์ดาม - เดอะเฮก - อมัสเตอร์ดมั  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ระยะทาง 151 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)  เมือง
ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของเนเธอร์แลนด ์ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ามาส นบัเป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ 
 
โลก ซ่ึงมีความยาวของพื้นท่ีเทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลกัษณะต่างจากเมืองอ่ืนๆใน
เนเธอร์แลนดคื์อเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมยคุใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ไดรั้บการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็น 
"เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" น าท่านแวะถ่ายรูปกบับา้นลูกเต๋า ไคกคู์มูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่ม
อาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า  39 หลงั ซ่ึงได้รับรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลงังานโดย
สถาปนิกนาม Piet Bloem  แวะถ่ายรูปกบั สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวิลเลมส์
บรูก์ (Willems Bridge) สองในสามสะพานซ่ึงเช่ือมเมืองสองฝ่ังท่ีถูกคัน่กลางด้วยแม่น ้ ามาสเข้าด้วยกนั 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั  ศาลาว่าการประจ าเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซ่ึงรอดพน้
จากการโดนถล่มเมืองโดยกองทพัของอดอลฟ์ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ระยะทาง 24 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2007
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บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองเดอะเฮก เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงอมัสเตอร์ดมัและรอตเทอร์ดาม ปัจจุบนั
กรุงเฮกเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลดตัช ์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองท่ีประทบัของ
พระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์ ถึงแมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ ์เป็นท่ีตั้งของศาลยติุธรรมระหว่างประเทศ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั
ศาลโลก หรือ พระราชวงัแห่งสันติภาพ (Peace Palace) ท่ีประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of 
International Law) เป็นท่ีตั้งกองบญัชาการของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร เนติ
บัณฑิตยสถานระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮก และหอสมุดแห่งวงัสันติท่ีล ้ าค่า นอกจากเป็นท่ีตั้ งสถาบนั
ดงักล่าวแลว้ ท่ีวงัสนัติยงัมกัจดัเทศกาลพิเศษเก่ียวกบันโยบายระหวา่งประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศ 

 
ดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) (ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด ์ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าอมัสเทล (Amstel) ซ่ึงไดช่ื้อวา่มีล าคลองลด
เล้ียวไปรอบเมืองถึง 165 คลองดว้ยกนั เมืองน้ีเร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด ์ 
น าท่านตรวจ RT-PCR Test ณ เมืองอัมาเตอร์ดัม (ค่าตรวจไม่รวมในค่าทัวร์ ประมาณ Euro 80-100) ได้รับ
ผลประมาณ 24 ช่ัวโมงผ่านทางอเีมล์ 
น าท่านแวะถ่ายรูปกับ พิพิธภณัฑ์แห่งชาติเนเธอร์แลนด์ (Rijksmuseum) หรือพิพิธภณัฑ์เร็กซ์ สถานท่ีท่ี
สามารถบอกเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของดินแดนกงัหนัลมไดเ้ป็นอยา่งดีโดยพิพิธภณัฑท่ี์มีอายเุก่าแก่
กวา่ 200 ปีแห่งน้ีคือพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศท่ีรวบรวมวตัถุโบราณ งานศิลปะเก่าแก่และทรงคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์ไวม้ากมายกว่า 8,000 ช้ิน จากนั้นน าท่านล่องเรือกระจก ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวดชัต ์ท่ี
สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ชั้นบนสุดของตวัอาคาร
เอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบา้นเรือนท่ีอยู ่ริมคลองท่ีมีอยูม่ากถึง 2,500 หลงั 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม โรงงานเจียระไนเพชรและอญัมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูช้  านาญตลอดจนขั้นตอน
การเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก  
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Corendon City Hotel Amsterdam **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่เจ็ด อมัสเตอร์ดมั - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12


 

 

 

 

 

HTC-AFKL-8D-BENELUX 

 น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นกงัหนัลมซานส์สคนัส์ (Zaanse Schans) กงัหนัลมคือส่ิงท่ีมีความผูกพนัใกลชิ้ดกบั
วิถีชีวิตของชาวดชัต์ผูอ้าศยัอยู่ในดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าเป็นประเทศท่ีอยู่ต  ่ากว่าระดบัน ้ าทะเลมายาวนาน และ
หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ก็เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของ
เนเธอร์แลนด ์ดว้ยความสวยงามและบรรยากาศน่ารักๆ ของกงัหนัลมเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18 และ 
19 ท่ามกลางทุ่งสีเขียวและแม่น ้าท่ีโอบลอ้มแห่งน้ี  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 
นาที)  ตั้ งอยู่ ท่ีชานเมืองลิซเซ่ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกทิวลิปท่ีใหญ่และส าคัญยิ่งของฮอลแลนด์ เดิมเป็น
สวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผูส่้งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้วัแห่งเมืองลิซเซ่ ไดใ้ชส้วนแห่งน้ี
ส่งเสริมการปลูกไมห้วัพนัธ์ุใหม่ๆ โดยแบ่งท่ีให้กบับริษทัผูผ้ลิตไมห้วัเป็นผูป้ลูกและเขา้บ ารุงรักษา ซ่ึงก็ท า
ให้เกิดพนัธ์ุใหม่ๆ ข้ึนทุกปี ผูซ้ื้อทิวลิปจากทัว่โลกจะมาชมและคดัเลือกทิวลิปท่ีตอ้งการจากแปลงสาธิต ใน
สวนเคอเคนฮอฟแห่งน้ี นบัเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ดว้ยทิวลิปท่ีมีมากกวา่ 7 ลา้นตน้ในแต่ละปี 
รวมทั้งไมห้วัอ่ืนๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซสั ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพร่ังอยูดู่ละลานตา สวน
ได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีทางเดินร่มร่ืน บางตอนก็มีงาน
ประติมากรรมประดบัสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน ้ าและน ้ าพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัดอกไม้
มากมาย มีการจดัสวนตวัอยา่ง การวางแผนจดัปลูกไมด้อกไมใ้บ รวมทั้งคอฟฟ่ีช็อปและร้านขายอาหาร เปิด
ให้เขา้ชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี  อิสระให้ท่านเดินชมสวน
ดอกไมต้ามอธัยาศยั  
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17.30 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินอมัสเตอร์ดมั (AMS) เพื่อเตรียมตวักลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้ าคืนภาษี
และเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมายจากร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

20.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี KL875 (บินตรง) 
 สายการบิน บริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ 
 
 

วนัที่แปด กรุงเทพมหานครฯ 
 

13.15 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั แกรนด์เบเนลกัซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) 

ฝร่ังเศส – ลกัเซมเบิร์ก – เบลเยีย่ม – เนเธอร์แลนด์ 
ราคาทัวร์ 85,800 บาท : 8-15 เม.ย. 65 / 10-17 เม.ย. 65 / 11-18 เม.ย.65 / 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 65 / 1- 8 พ.ค. 65   
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) เมษายน - พฤษภาคม 2565 

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 85,800 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 10,000 

เดก็อาย ุ2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 79,800 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  29,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 110,000 

กรณีมีวีซ่าแลว้หกัคืนเงินให ้ 4,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (BKK-CDG//AMS-BKK) 27,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น คิด ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก., กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 
โปรแกรมท่องเท่ียวฝร่ังเศส – ลกัซมัเบิร์ก - เบลเยีย่ม - เนเธอร์แลนด(์ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินAF/KL (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนัวงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูอ้ายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศ 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
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▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีท่ีสายการบินมีขอ้ก าหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเช็คอิน 
▪ ค่าท่ีพกักกัตวั 1 วนั พร้อมตรวจ RT-PCR Test เม่ือกลบัถึงเมืองไทย 
▪ ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือ่ป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่น่ังจ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการจอง 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 
กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
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▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
กรณีเดนิทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง               

( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
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▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพิม่เป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 
 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง 
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ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นฝร่ังเศส 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการ
เทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาท่ีเคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมขีนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  

 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เดก็ เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
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10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านั้น!!!) 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ยอ้นหลงั 3 เดือน ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ท่ีออกโดยทาง

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่
วีซ่า และ มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยืน่ได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยืน่ 

 
หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือใหถู้กตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 


