
 

 

8 วนั ฝร่ังเศส – เบลเยยีม – เนเธอร์แลนด์  
 

 
 

***บินตรงโดย...สายการบนิ แอร์ฟร้านส์ และ เคแอลเอม็ *** 
(บินตรงสู่ปารีส - บินตรงออกจากอมัสเตอร์ดัม) 

11 – 18 เมษายน 2566 

 เร่ิมต้น…. 99,900 บาท 

     (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ)  
 

ปารีส – แร๊งส์ – ดินองต์ – บรัสเซลส์- เกนท์ – บรูจส์ - แอนท์เวร์ิป 
รอตเทอร์ดาม – เดลฟ์ – อมัสเตอร์ดัม - กธูีร์น – ยูเทรกต์ – ฮาร์เลม็ 

 
 



 

 

 
แผนทีเ่ส้นทางการเดินทาง 

 
 

11 เม.ย. 2566 กรุงเทพ – ปารีส (พกัค้าง 2 คืน) 
 

07.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเขา้ท่ี 7-8 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

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

18.15 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) นครปารีส น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Paris Porte De Versailles Hotel **** หรือเทียบเท่า 



 

 

 

12 เม.ย. 2566 ปารีส 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านแวะถ่ายรูปพิพิธภณัฑ์ลูฟว ์(LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวงัหลวงแห่งฝร่ังเศส เป็นพิพิธภณัฑ์
แห่งชาติท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ดา้นหนา้มีปิระมิดแกว้ช่วยกระจายแสงไปยงัสนามท่ีรายลอ้มอยู่
รอบด้านกับห้องท่ีอยู่เบ้ืองล่าง และท าหน้าท่ีเป็นประตูทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ เดิมท่ีน่ีเป็นพระราชวงัยุค
ศตวรรษท่ี 13 และเป็นท่ีประทบัของกษตัริยม์าจนถึงในปี ค.ศ.1793 จึงถูกเปล่ียนใหเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุด
ในโลก รวบรวมส่ิงมีค่าหลายยุคหลายสมยั โดยเฉพาะภาพเขียนผลงานชั้นยอดประมาณ 6,000 ภาพ นบัไดว้่า
มากท่ีสุดในโลก  
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงเป็นจุดชมหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด สัญลกัษณ์ของนครหลวงปารีส 
หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่น ้ าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์
ของประเทศฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย อิสระ
ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Basilica of 
Sacre Coeur) มหาวิหารรองในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของกรุงปารีส หรือท่ี
เรียกกนัว่า "มงมาทร์" สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระหฤทยัของพระเยซู ปัจจุบนัถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียว
หลักของกรุงปารีส โดยถือเป็นอนุสาวรีย์ของทั้ งสองด้าน คือการเมือง และวัฒนธรรม  รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของโบสถมี์ความเป็นเอกลกัษณ์มากในยุคนั้น โดยสถาปนิกเจา้ของโครงการ โปล อะบาดี ได้
เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบโรมนั-ไบแซนไทน์ (Romano-Byzantine) ซ่ึงจดัว่าแปลกใหม่ เพื่อแสดงออกถึง
การต่อต้านสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูบาโรก (Neo-Baroque) ดั่งท่ีปรากฏท่ีโรงอุปรากรปาแลการ์นีเยอย่าง

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
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


 

 

ส้ินเชิง การออกแบบโบสถ์ไดห้ยิบยกสัญลกัษณ์ของลทัธิชาตินิยมในสมยันั้นมาเป็นองค์ประกอบ อาทิเช่น 
ประตูทางเขา้ อนัประกอบไปดว้ยช่องโคง้ (ซุ้มประตู) 3 ช่อง ดา้นบนประดบัรูปส าริดของนกับุญแห่งประเทศ
ฝร่ังเศส คือ นกับุญโยนออฟอาร์ค และนกับุญพระเจา้หลุยส์ท่ี 9 แห่งฝร่ังเศส โดยมีระฆงัหนกักวา่ 19 ตนั หล่อ
ในปีค.ศ.1895 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัประตูชยั (Arc de Triomphe) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย ฌอ็ง ชาลแกร็ง มี
อายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปีพ.ศ. 2349 หลงัจากท่ีจกัรพรรดิ นโปเลียนท่ี 1 ไดรั้บชยัชนะจากยุทธการเอาสเตอร์
ลิทซ์ ใชเ้วลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปีเสร็จส้ินในรัชสมยัพระเจา้หลุยส์-ฟิลิปป์ พ.ศ. 2376-2379 จากนั้น
น าท่านสู่หา้งสมาริแทน (Samaritaine) หา้งสรรพสินคา้อนัเป็นสถานท่ีถ่ายท า “Emily in Paris ภาค 2) อิสระให้
ท่านช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านสู่ย่านถนนแฟชัน่ชั้นน าของปารีส ถนนชองป์ส 
เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ยา่นการคา้ท่ีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมีตน้เชสต์
นัตท่ีได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ท าให้กลายเป็นจุดสนใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีผ่านไปมา ถนนสายน้ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก (The most beautiful 
avenue in the world) ท่านสามารถเดินตามเส้นทางถนนสายน้ีไปสู่ประตูชยันโปเลียนซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานท่ี
ส าคญัในกรุงปารีส  

 
 

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


 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Paris Porte De Versailles Hotel **** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะไดเ้น่ืองจากติดงาน Trade Fair บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน***  

 

 
 
13 เม.ย. 2566 แร็งส์ – ดินองต์ – บรัสเซลส์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองแร็งส์ (Reims) (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เป็นเมืองท่ี
ตั้ งอยู่ในแควน้ช็องปาญ-อาร์แดน แควน้ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นถ่ินก าเนิดของแชมเปญ น าท่านเข้าชม       
มหาวิหารแร็งส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทอดามท่ีถูกใชเ้พื่อเป็นสถานท่ีส าหรับการท าพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกกษตัริยฝ์ร่ังเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รับเลือกโดย
องค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีท่ีสร้าง
ระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถึง 20 ประดบัหนา้ต่างกุหลาบท่ีไดรั้บการประดบัดว้ยกระจกสี มหาวิหารแห่งน้ียงั
เป็นมหาวิหารท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึ้นเป็นกษัตริยแ์ห่งฝร่ังเศสตั้งแต่สมัยของพระเจ้า       
โคลวิสในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดขึ้นท่ีน่ีก็คือการท่ีโจนออฟอาร์คน าก าลงัของฝร่ังเศส บุกเขา้ยึด
มหาวิหารคืนจากองักฤษในช่วงสงครามร้อยปีเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 7 ในปีค.ศ. 1429  
จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารเซนต์เรม่ี (Saint Remi Basilica) ซ่ึงเป็นหน่ึงในคริสตจกัรท่ีสร้างแด่ สมเด็จ
พระสันตะปาปาลีโอท่ี 9 ซ่ึงเร่ิมมีการก่อตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงต่อมาไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรียท์าง
ประวติัศาสตร์ เม่ือปี ค.ศ.1841 และถูกบรรจุเป็นหน่ึงในมรดกโลกแห่งเมืองแร็งส์เทียบเท่ามหาวิหารแร็งส์เม่ือ
ปี ค.ศ. 1991 ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปกบัประตูชยัประจ าเมืองแร็งส์ ส่ิงก่อสร้างท่ีถือไดว้่าเป็นอนุสาวรียท่ี์เก่าแก่



 

 

ท่ีสุดในเมืองแร็งส์ คนทัว่ไปมกันิยมเรียกประตูแห่งน้ีว่า ประตูดาวอังคาร (Mars Gate) ได้เวลาน าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์  (City Hall) ท่ี มีความสวยงามยิ่ง อิสระให้ท่ านได้เก็บภาพอาคาร
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีคงความสวยงามในเมืองน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองดินองต ์(Dinant) (ระยะทาง 157 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) หน่ึงใน
เมืองท่องเท่ียวอนัซีนของประเทศเบลเยีย่ม มีประชากรอาศยัเพียงไม่ถึง 15,000 คน ตั้งอยู่ในหุบเขา Meuse อนั
สูงชนัและมีแม่น ้ าพาดผ่านกลางเมือง เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามยิ่ง ก่อตั้งขึ้นราวศตวรรษท่ี 10 และถูกตั้งช่ือ
เมืองจากภาษาเซลติคโบราณ ซ่ึงค าวา่ ดินองต ์แปลไดว้า่ หุบเขาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เมืองดินองตถ์ูกท าลายอยา่งหนกั
ในช่วงศตวรรษท่ี 17 ในช่วงสงครามระหว่างฝร่ังเศสและสเปน หลงัจากนั้นตวัเมืองเสียหายอย่างรุนแรงอีก
คร้ังช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ช่วงปี ค.ศ.1914 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถน์อร์ทเธอดามแห่งดินองต์ (Notre 
Dame Church of Dinant) หน่ึงในแลนด์มาร์คส าคญัอนัโดดเด่นของเมืองดินองค์ เคียงคู่กับป้อมปราการแห่ง
ดินองต์ท่ีตั้ งอยู่บนเขาหลังตัวโบสถ์ โบสถ์สไตล์โกธิกแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นยุคศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงสร้างขึ้นบน
รากฐานเดิมของโบสถ์โรมาเนสก์ยุคศตวรรษท่ี  10 มีความสวยงามโดดเด่นด้วยหอระฆังทรงหัวหอม  เม่ือ
สะทอ้นวิวแม่น ้ าออกมาเป็นทศันียภาพท่ีโดดเด่นของเมืองดินองต์ อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความน่ารัก
ของเมืองน้ีตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 99 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) 

 ค  ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั HILTON BRUSSELS CITY / หรือ NH BRUSSELS LOUISE **** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะไดเ้น่ืองจากติดงาน Trade Fair บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงให้แทน***  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 เม.ย. 2566 บรัสเซลส์ - เกนท์ - บรูจส์ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท ์(Ghent) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองหลวงของ
จงัหวดัในฟลานเดอร์สตะวนัออก ในบริเวณเฟล็มมิชในเบลเยี่ยม  เดิมตวัเมืองเร่ิมจากการตั้งถ่ินฐานท่ีปาก
แม่น ้ าเชลดทแ์ละแม่น ้ าลิส ในยุคกลาง เกนท ์เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดในตอนเหนือของยุโรป  น า
ท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารบา้นเรือนสีสันหลากหลายท่ีรายลอ้มรอบจตัุรัสใจกลางเมือง น าท่านถ่ายรูปกบัศาลา
ว่าการเมือง และกลุ่มอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างเรียบริมคลอง บ่งบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองเกนท์ น า
ท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์ บราโว (St. Bravo Cathedral) สร้างขึ้นในสมยัพระเจ้าชาร์ลส ท่ี 5 เป็น
ศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับประดาด้วยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและ
ประติมากรรมท่ีมีค่าหลายช้ิน ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาโรค และธรรมาสน์หรือแท่นส าหรับ
เทศนาสั่ งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค่  จากนั้ นน าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทกราเวนสตีน 
(Gravensteen) หน่ึงในแลนด์มาร์คส าคญัใจกลางเมืองเกนท์ ปราสาทหินท่ีมีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมคลองใจ
กลางเมือง สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1180 โดยเคาน์ทฟิลลิปแห่งแควน้อลัซาส เพื่อเป็นท่ีพ  านกัของเหล่าอศัวินในช่วง
สงครามครูเซด ต่อมาถูกซ้ือขึ้นโดยสภาเมืองเกนท ์และถูกแปลงเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑป์ระจ าเมืองในท่ีสุด  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Bruges) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองท่ีไดรั้บ
การรับรองขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 เมืองบรูจจ์เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีโด่งดงัเมืองหน่ึง
ของประเทศเบลเยี่ยม  เมืองน้ีถูกลอ้มรอบด้วยคูเมืองถึงสองชั้น ซ่ึงเป็นการป้องกันขา้ศึกศัตรูในสมัยก่อน 
ปัจจุบนับา้นเรือน, อาคาร, และโบสถย์งัคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมคือสถาปัตยกรรมเฟลมมิชและเรเน
ซองส์ท่ีดูวิจิตรสวยงามดุจดัง่มนตข์ลงัตึกรามบา้นช่องดูเป็นระเบียบ ถนนหนทางก็ดูสะอาดตา น าท่านเดินชม 
จตัุรัสใจกลางเมือง (Burg Square) หอระฆงัเก่าแก่ ท่ีมีประวติัอนัยาวนาน และมีประติมากรรมท่ีงดงาม อิสระ
ใหท้่านเก็บภาพเมืองท่ีมีสีสันและความสวยงามตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั The Basilica of the 
Holy Blood ซ่ึงเป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 12 โบสถแ์ห่งน้ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองบรูจส์ 
น าท่านเขา้ชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ ์ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงบรัสเซลส์ (ระยะทาง 
100 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั HILTON BRUSSELS CITY / หรือ NH BRUSSELS LOUISE **** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะไดเ้น่ืองจากติดงาน Trade Fair บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน***  

 



 

 

 
 

15 เม.ย. 2566 แอนท์เวิร์ป – รอตเทอร์ดาม – เดลฟท์ – อมัสเตอร์ดัม 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนทเ์วิร์ป (Antwerp) (ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) น าท่าน
แวะถ่ายรูปกบั โบสถ์พระแม่ (Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถท่ี์สร้างขึ้นในแบบโกธิค ถูกสร้างขึ้นในช่วง
ระหว่างปี ค.ศ.1352-1521 เน้ือท่ีกว่า 8,000 ตารางเมตร ท่ีถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรปยุคสมัยนั้ น 
นอกจากน้ี หอระฆงัของโบสถ์พระแม่แห่งแอนต์เวิร์ป ยงัถูกบรรจุเป็น 1 ใน 56 หอระฆงัท่ีขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE) โดยหอฆงัของโบสถ์ในประเทศเบลเยียมติดโผในลิสกว่า 33 
แห่งเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ระยะทาง 97 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)  เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ ามาส นบัเป็นเมือง
ท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงมีความยาวของพื้นท่ีเทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลกัษณะ
ต่างจากเมืองอ่ืนๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการ
ส่งเสริมการทอ่งเท่ียวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม"  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั บา้นลูกเต๋า ไคกค์ูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า  
39 หลัง ซ่ึงได้รับรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  แวะ
ถ่ายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวิลเลมส์บรูก์ (Willems Bridge) สองใน
สามสะพานซ่ึงเช่ือมเมืองสองฝ่ังท่ีถูกคัน่กลางดว้ยแม่น ้ ามาสเขา้ดว้ยกนั จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั ศาลาว่าการ
ประจ าเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซ่ึงรอดพน้จากการโดนถล่มเมืองโดยกองทพัของ

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


 

 

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท์ (Delft) (ระยะทาง 17 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองรอตเทอร์ดาม โดดเด่นด้วย
บา้นเรือนและอาคารยุคเรอแนซ็องส์มีแหล่งประวติัศาสตร์และโบราณสถาน เช่น โบสถ ์อาคาร บา้นเรือนยุค
เก่ายอ้นไปถึงศตวรรษท่ี 13 -15 หลายแห่ง มีทศันียภาพสวยงามโดยรอบ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งเซรามิกและงาน
ฝีมือขึ้นช่ือของประเทศ น าท่านเท่ียวชมเมืองและถ่ายรูปกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีขึ้นช่ือของเมืองน้ี ไม่ว่าจะเป็น 
วิหารโกธิค (Oude Kerk) โบสถ์และสุสานเก่า (Nieuwe Kerk) ศาลาว่าการเมืองโบราณ (City Hall) และ
พิพิธภณัฑพ์รินเซนฮอฟ (Museum Prinsenhof) อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่ารักโรแมนติกของเมืองเล็กๆ
แห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) (ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั HOTEL HAARLEM VAN DER VALK  **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะไดเ้น่ืองจากติดงาน Trade Fair บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน***  

 
 

16 เม.ย. 2566 กธูีร์น – ยูเทรกต์ – ฮาร์เลม็ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกีธูร์น (Giethoorn) (ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ช.ม.)  เมือง
ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัแบบกา้วกระโดดส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวจีนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.2017 เป็นตน้มา 
โดยสถิติท่ีถูกบนัทึกไวค้ือมีนกัท่องเท่ียวมาเยีย่มเยือนหมุนเวียนราว 2 แสนคนต่อปี ไดเ้วลาน าท่านล่องเรือชม
ความสวยงามของหมู่บา้นกีธูร์น ชมภูมิทัศน์อนัสวยงามและความเงียบสงบของหมู่บา้นท่ีลอ้มรอบด้วยล า
คลอง เมืองกีธูร์นเป็นเมืองไร้มลภาวะ เน่ืองจากเป็นเมืองคาร์ฟรี ซ่ึงชาวเมืองสัญจรดว้ยเรือเท่านั้น จนไดรั้บ
ขนานนามว่าเป็นนครเวนิสแห่งแดนเหนือ หรือนครเวนิสแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ มีประชากรอาศยัเพียงราว 
2600 คน (***การให้บริการล่องเรือชมหมู่บา้นมีจ านวนจ ากดัในแต่ละวนั หากบริษทัเรือไม่สามารถให้บริการ
กบัคณะได ้จะท าการคืนค่าล่องเรือใหก้บัทุกท่านและน าท่านเดินชมหมู่บา้นแทน) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองยูเทรกต์ (Utrecht) (ระยะทาง 126 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หน่ึงใน
เมืองท่องเท่ียวอนัซีนของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงมีช่ือเสียงไม่นอ้ยไปกว่าอมัสเตอร์ดมัและเดอะเฮก เมืองยู
เทรกตต์ั้งอยูใ่นตอนกลางของประเทศเนเธอร์แลนด์ และยงัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลยัอีกดว้ย ภายในเมือง
เต็มไปด้วยตึกรามบา้นช่องอนัเก่าแก่ ซ่ึงบางหลงัมีมาตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ส่วนใหญ่ได ้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน และไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอย่างดี น าท่านเดินชมความงามของตวัเมืองเก่าตลอด



 

 

สองข้างคลองเก่าท่ีทอดยาวผ่านใจกลางของตัวเมือง ได้เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม 
(Amsterdam) (ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั HOTEL HAARLEM VAN DER VALK  **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะไดเ้น่ืองจากติดงาน Trade Fair บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน***  

 

 
 

 

17 เม.ย. 2566 ฮาร์เลม็ - อมัสเตอร์ดัม  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 

นาที ) ตั้ งอยู่ ท่ีชานเมืองลิซเซ่ ซ่ึ งเป็นแหล่งปลูกทิวลิป ท่ีใหญ่และส าคัญยิ่งของฮอลแลนด์ เดิมเป็น
สวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผูส่้งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้ัวแห่งเมืองลิซเซ่ ไดใ้ชส้วนแห่งน้ี
ส่งเสริมการปลูกไมห้ัวพนัธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งท่ีให้กบับริษทัผูผ้ลิตไมห้ัวเป็นผูป้ลูกและเขา้บ ารุงรักษา ซ่ึงก็ท าให้
เกิดพนัธุ์ใหม่ๆ ขึ้นทุกปี ผูซ้ื้อทิวลิปจากทัว่โลกจะมาชมและคดัเลือกทิวลิปท่ีตอ้งการจากแปลงสาธิต ในสวน
เคอเคนฮอฟแห่งน้ี นับเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปท่ีมีมากกว่า 7 ล้านตน้ในแต่ละปี 
รวมทั้งไมห้วัอ่ืนๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซสั ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพร่ังอยู่ดูละลานตา สวนได้
ถูกออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ มีทางเดินร่มร่ืน บางตอนก็มีงานประติมากรรม
ประดบัสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน ้ าและน ้ าพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัดอกไมม้ากมาย มีการจดั



 

 

สวนตวัอย่าง การวางแผนจดัปลูกไมด้อกไมใ้บ รวมทั้งคอฟฟ่ีช็อปและร้านขายอาหาร เปิดให้เขา้ชมประมาณ
กลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี อิสระใหท้่านเดินชมสวนดอกไมต้ามอธัยาศยั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

14.30 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินอมัสเตอร์ดมั (AMS) เพื่อเตรียมตวักลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านไดท้ าคืนภาษี
และเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมายจากร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

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

18 เม.ย. 2566 กรุงเทพมหานครฯ 
 

09.30 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

 

8 วนั ฝร่ังเศส – เบลเยียม – เนเธอร์แลนด์  
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 11-18 เม.ย. 2566 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 18,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 95,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

120,000-150,000 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ (ขึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปลี่ยน) 4,500 
 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น คิด ณ วนัท่ี 9/11/2022 ** 

 
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 20 ก.ก. (AF/KL), กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 
โปรแกรมท่องเท่ียวเบเนลกัซ์ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน AF/KL (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ ท่านละ 4,500 บาท (เรียเกเก็บในอินวอยซ์) 
▪ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, ไกดไ์ทย และ คนขบัรถ ท่านละ 2,000 บาท (เรียเกเก็บในอินวอยซ์) 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 



 

 

▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 55,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการจอง 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้น)    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 45,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 45,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

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

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู

 
 
 



 

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

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

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

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



 

 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
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 ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นฝร่ังเศส 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็น

สีเทาใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- 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  

 
 
 



 

 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใช ้Bank Statement) 
 

- หนงัสือรับรองการเดินบญัชี (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น (ช่ือภาษาองักฤษตอ้งตรงกบัหนา้พาสปอร์ต) มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจาก
วนัท่ีจะยืน่วซ่ีา ตอ้งมีตราประทบัจากทางธนาคารทุกหนา้ 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 
 
 
 
 


