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10 วนั เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ 

เยอรมนี– เนเธอร์แลนด์– เบลเยยีม – ฝรังเศส     

 
7-16 เมษายน 2566 

99,900 บาท 
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิป) 

แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลญจน์ – ช้อปปิงเอาท์เลตโรเออร์มอน – ไนเมเคลิ – อัมสเตอร์ดัม  

หมู่บ้านกร์ีธูร์น – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – กรุงเฮก – รอตเทอร์ดาม – แอนต์เวร์ิป – เกนท์   

บรูจส์ – บรัสเซลส์ – อามิแย็งส์ – ปารีส – หอไอเฟล – พพิธิภัณฑ์ลูฟว์ – ชองป์ส เอลเิซ่ส์ 

ช้อปปิงเอาท์เลตแบบจุใจในปารีส 
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10 วนั เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ 

เยอรมนี– เนเธอร์แลนด์– เบลเยยีม – ฝรังเศส     
7 เม.ย. 2566  กรุงเทพ – แฟรงค์เฟิร์ต 
 

17.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดที้ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินโอมาน แอร์ (WY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยเทียวบิน WY816 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.55 ชัวโมง) 

เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีนงั และสายการบินฯ มีบริการ อาหารเชา้ ระหวา่ง

เทียวบิน 

23.25 น. เดินทางถึงสนามบินโอมาน แวะเปลียนเทียวบิน เป็น WY115 
 

 

8 เม.ย. 2566   แฟรงค์เฟิร์ต - โคโลญจน์ 
 

02.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินโอมาน สู่สนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต (ใช้เวลาบินประมาณ 7.05 ชวัโมง) 

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 นําท่านสู่ จตัุรัสโรเมอร์เบิร์ก (Romerberg) อนัเป็นทีตงัของศาลาว่าการเมือง บริเวณกลางจตัุรัสมี นาํพุแห่ง

ความยติุธรรม ตงัตระหง่านดา้นหนา้อาคารไมล้วดลายสวยงาม ซึงนบัวา่เป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึงที

สวยงามกลางกรุงแฟร้งคเ์ฟิร์ต ไดเ้วลานําท่านเขา้ชมมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) หรือ มหา

วิหารเซนต์บาร์โธโลมิว สร้างขึนในสมยัศตวรรษที 13 ในศิลปะแบบโรมันโกธิค และเคยใช้เป็นสถานที

ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของจกัรพรรดิโรมนั จึงรู้จักในนาม มหาวิหารจกัรพรรดิ อีกดว้ย จากนันนาํท่าน

แวะถ่ายรูปกบัโรงละครโบราณ (Opera House) อาคารสถาปัตยกรรมโบราณทีอยูคู่่เมืองแฟรงกเ์ฟิร์ตมานาน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน (เมนูขาหมูเยอรมนั อนัเลืองชือ) 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 190 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) นํา

ท่านเขา้ชมมหาวิหารโคโลญจน์ หรือทีรู้จกัในนาม เคิล์นโดม (Cologne Cathedral) เป็นมหาวิหารโคโลญจน์

แห่งเดียวทีไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเมือปี 2536 จดัเป็นไฮไลทข์องเมืองทีนกั

เทียวไปเทียวชมมากทีสุด วิหารแห่งนี ใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 600 ปี และปัจจุบนัก็ยงัมีการบูรณะซ่อมแซม

อยูต่ลอด บริเวณใกลก้บัวิหาร จะมีสะพานสายสําคญัทอดยาวขา้มแม่นาํไรน์ เชือมตวัเมืองโคโลญจน์ทงัสอง

ฝังเขา้ดว้ยกนั จากนนันาํท่านเทียวชมย่านเมืองเก่า (Old Town) แห่งเมืองโคโลญจน์ ซึงมีทงัโบสถเ์ก่าแก่อีก

หลายหลงั เช่น Great St. Martin และ อาคารศาลาว่าการเมืองเก่าแก่ (City Hall) ตลอดจนพิพิธภณัฑ์ต่างๆ

มากมาย หรือทา่นจะเลือกชอ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นมทีมีให้เลือกสรร ตลอดเส้นทางติดกบัมหาวิหาร 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Mercure Cologne Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 

9 เม.ย. 2566  อมัสเตอร์ดัม – ช้อปปิงเอาท์เลต – ไนเมเคิล – อมัสเตอร์ดัม (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond (ระยะทาง 95 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เป็นเอาท์

เลตขนาดใหญ่ ลดราคาสินคา้ 30-70% และมีร้านคา้แบรนด์เนมให้เลือกกว่า 120 ร้านคา้ภายในเอาทเ์ลตแห่ง

นี อิสระให้ท่านชอ้ปปิงแบบจดัเต็ม ให้ท่านไดม้ีเวลาเลือกซือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Armani, 

Burberry, Gucci, Scotch & Soda, Nike, Diesel, The Body shop และ อืนๆอีกมากมาย  
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กลางวนั อสิระอาหารกลางวันภายในเอาท์เลตตามอัธยาศัย 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองไนเมเคิล (Nijmegen) (ระยะทาง 87 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) นาํท่านเทียว

ชมเมืองไนเมเคิล ซึงเป็นเมืองและเทศบาลริมฝังแม่นาํวาล ทางตะวนัออกของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใกลก้บั

ชายแดนประเทศเยอรมนี ถือว่าเป็นเมืองทีเก่าแก่ทีสุดในเนเธอร์แลนด์ เฉลิมฉลองครบ 2,000 ปี ในปี ค.ศ. 

2005 เมืองนีเคยเป็นทีตงัของชุมชนชาวโรมนั จกัรพรรดิในราชวงศก์ารอแล็งเฌียงเคยประทบัทีเมืองนีเป็น

ช่วงเวลาหนึง ภายหลงัเขา้เป็นสมาชิกสันนิบาตฮนัซา เป็นสถานทีลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกหลายฉบบั

ระหว่าง ค.ศ. 1678-1679 เพือยุติสงครามระหว่างฝรังเศสกบัฮอลแลนด์ ในช่วงสงครามโลกครังทีสองไดรั้บ

ความเสียหายอย่างหนัก ฝ่ายพนัธมิตรเข้ายึดในเดือนกันยายน ค.ศ. 1944 ได้เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง

อมัสเตอร์ดมั (ระยะทาง 115 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hotel Amsterdam Airport Schipol **** หรือเทียบเท่า (คืนท ี1) 

 

10 เม.ย. 2566  อมัสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีร์ธูรน์ – อมัสเตอร์ดัม 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองกีธูร์น (Giethoorn) (ระยะทาง 119 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช.ม.)  

เมืองทีมีชือเสียงโด่งดงัแบบก้าวกระโดดสําหรับนักท่องเทียวชาวไทยและชาวจีนตงัแต่ช่วงปี ค.ศ.2017 เป็น

ต้นมา โดยสถิติทีถูกบนัทึกไวคื้อมีนักท่องเทียวมาเยียมเยือนหมุนเวียนราว 2 แสนคนต่อปี ไดเ้วลานาํท่าน

ล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ชมภูมิทัศน์อันสวยงามและความเงียบสงบของหมู่บ้านที

ลอ้มรอบดว้ยลาํคลอง เมืองกีธูร์นเป็นเมืองไร้มลภาวะ เนืองจากเป็นเมืองคาร์ฟรี ซึงชาวเมืองสัญจรดว้ยเรือ

เท่านัน จนได้รับขนานนามว่าเป็นนครเวนิสแห่งแดนเหนือ หรือนครเวนิสแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ มี
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ประชากรอาศัยเพียงราว 2600 คน (***การให้บริการล่องเรือชมหมู่บ้านมีจาํนวนจาํกัดในแต่ละวนั หาก

บริษทัเรือไม่สามารถให้บริการกบัคณะได ้จะทาํการคืนค่าล่องเรือให้กบัทุกท่านและนาํท่านเดินชมหมู่บา้น

แทน) 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

บ่าย นําท่ านเดินทางกลับ สู่กรุงอัมสเตอร์ดัม  จากนันนําท่ านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี 

อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูช้าํนาญตลอดจนขนัตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณีทีมีค่าสุดและมีชือเสียง

ทีสุดในโลกจากนันนําท่านล่องเรือกระจก ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ ทีสร้างมาตงัแต่ศตวรรษที  มี

เอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ทีมีตะขออยู่ชนับนสุดของตวัอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น 

ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบา้นเรือนทีอยู่ ริมคลองทีมีอยู่มากถึง ,  หลงั นาํท่านเดินทางสู่ยา่นใจกลาง

เมืองอนัเป็นทีตงัของ จตัุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมือง เป็นลานกวา้งขนาดใหญ่ ทีมีสถานที

สําคญัๆ ตงัอยูม่ากมาย อย่างมุมหนึงเป็นทีตงัของโบสถใ์หม่ ทีสร้างขึนในตอนปลายศตวรรษที 14 และผ่าน

การบูรณะซ่อมแซม ปรับปรุงจนถึงสร้างใหม่หลายต่อหลายจนมีความสวยงามน่าชมเป็นอย่างยิง นาํท่าน

ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียแ์ห่งเสรีภาพ เป็นรูปทรงกรวยสีขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึนในปีค.ศ. 1956 เพือเป็น

อนุสรณ์แก่ผูท้ีเสียชีวิตในสงครามโลกครังที 2 ฝังตรงขา้มกบัอนุสาวรียย์งัมีอาคารเก่าแก่ทีสวยงามและสาํคญั

คือ พระราชวงัหลวง (Koninklijk Plaeis) หรือ วงัหลวง ทีครังแรกสร้างขึนในปี ค.ศ. 1655 มีจุดประสงค์เพือ

ใช้เป็นทีว่าการอาํเภอ สร้างโดยสถาปนิกทีชือ ยาคอบ ฟาน กมัเปน ตรงหน้าจวัของตึกแห่งนีมีรูปปูนปันที

สวยงาม เป็นรูปเทพีแห่งทะเล และสัตวใ์นเทพนิยายกรีก ต่อมาในปี ค.ศ. 1801 หลงัจากทีเนเธอร์แลนด์ตก

เป็นเมืองขึนของฝรังเศส พระราชวงัแห่งนีกลายเป็นทีประทบัของพระเจา้หลุยส์ โบนาปาร์ต น้องชายนโป

เลียน โบนาปาร์ต จนถึงปี ค.ศ. 1810 เมือฝรังเศสหมดอาํนาจลงก็ยงัคงใช้เป็นพระราชวงัทีประทับของ

กษตัริยเ์นเธอร์แลนด ์และในปี ค.ศ.1967 สมเด็จพระราชินีนาถจุเลียนาไดท้รงยา้ยไปประทบัอยูที่เมืองเฮก นาํ
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ท่านแวะถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑ์แห่งชาติเนเธอร์แลนด์ (Rijksmuseum) หรือพิพิธภณัฑ์ริกจ ์สถานทีทีสามารถ

บอกเล่าเรืองราวทางประวติัศาสตร์ของดินแดนกงัหันลมไดเ้ป็นอย่างดีโดยพิพิธภณัฑ์ทีมีอายุเก่าแก่กว่า 200 

ปีแห่งนีคือพิพิธภณัฑ์ทีใหญ่ทีสุดของประเทศทีรวบรวมวตัถุโบราณ งานศิลปะเก่าแก่และทรงคุณค่าทาง

ประวตัิศาสตร์ไวม้ากมายกวา่ 8,000 ชิน 
 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hotel Amsterdam Airport Schipol **** หรือเทียบเท่า (คืนท ี2) 

 

11 เม.ย. 2566  อมัสเตอร์ดัม – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – เดอะเฮก – รอตเทอร์ดาม   
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 

นาที ) ตังอยู่ทีชานเมืองลิซเซ่ ซึงเป็นแหล่งปลูกทิวลิปทีใหญ่และสําคัญยิงของฮอลแลนด์ เดิมเป็น

สวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผูส่้งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้ัวแห่งเมืองลิซเซ่ ไดใ้ชส้วนแห่ง

นีส่งเสริมการปลูกไมห้วัพนัธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งทีใหก้บับริษทัผูผ้ลิตไมห้วัเป็นผูป้ลูกและเขา้บาํรุงรักษา ซึงก็ทาํ

ให้เกิดพนัธุ์ใหม่ๆ ขึนทุกปี ผูซื้อทิวลิปจากทวัโลกจะมาชมและคดัเลือกทิวลิปทีตอ้งการจากแปลงสาธิต ใน

สวนเคอเคนฮอฟแห่งนี นบัเป็นสวนทีมีชือเสียงโด่งดงัไปทวัโลก ดว้ยทิวลิปทีมีมากกว่า 7 ลา้นตน้ในแต่ละปี 

รวมทงัไมห้ัวอืนๆ เช่น ลิลลี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรังอยู่ดูละลานตา สวน

ได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่  มีทางเดินร่มรืน บางตอนก็มีงาน

ประติมากรรมประดบัสวนอยู่เป็นระยะ มีสระนําและนําพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เกียวกับดอกไม้

มากมาย มีการจดัสวนตวัอย่าง การวางแผนจดัปลูกไมด้อกไมใ้บ รวมทงัคอฟฟีช็อปและร้านขายอาหาร เปิด
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ให้เขา้ชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี อิสระให้ท่านเดินชมสวน

ดอกไมต้ามอธัยาศยั  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) 

เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงอมัสเตอร์ดมัและรอตเทอร์ดาม ปัจจุบนักรุงเฮกเป็นทีตงัของรัฐบาลดตัช ์ 

อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองทีประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด ์

ถึงแมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ นอกจากนียงัเป็นทีตงัของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและ

การพิมพ์ เป็นทีตงัของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นําท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลโลก หรือ พระราชวงัแห่ง

สันติภาพ (Peace Palace) ทีประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International Law) เป็นทีตัง

กองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร เนติบัณฑิตยสถานระหว่าง

ประเทศแห่งกรุงเฮก และหอสมุดแห่งวงัสันติทีลาํค่า นอกจากเป็นทีตงัสถาบนัดงักล่าวแลว้ ทีวงัสันติยงัมกั

จดัเทศกาลพิเศษเกียวกบันโยบายระหวา่งประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศดว้ย จากนนันาํท่านเดินทางสู่

เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ระยะทาง 24 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  เมืองทีใหญ่เป็น

อนัดบัสองของเนเธอร์แลนด์ ตงัอยู่ริมฝังแม่นาํมาส นับเป็นเมืองท่าใหญ่ทีสุดแห่งหนึงของโลก ซึงมีความ

ยาวของพืนทีเทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลกัษณะต่างจากเมืองอืนๆในเนเธอร์แลนด์คือ

เป็นเมืองทีมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเทียวเป็น "เมืองแห่ง

สถาปัตยกรรม" นาํท่านถ่ายรูปบา้นลูกเต๋าไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาว

ทรงลูกเต๋า  39 หลัง ซึงได้รับรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet 

Bloem  แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดง วิลเลมส์บรูก์ (Willems 
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Bridge) สองในสามสะพานซึงเชือมเมืองสองฝังทีถูกคนักลางดว้ยแม่นาํมาสเขา้ดว้ยกนั แวะถ่ายรูปกบั  ศาลา

ว่าการประจําเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึงรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดย

กองทพัของอดอลฟ์ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครังที 2 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hotel NH Altanta Rotterdam **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

12 เม.ย. 2566  รอตเทอร์ดาม – แอนนต์เวิร์ป – บรูจส์ – เกนส์  – บรัสเซลส์  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) (ระยะทาง 98 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)

เมืองท่าสําคญัทีใหญ่เป็นอนัดับสองของเบลเยียม เมืองทีเต็มเปียมไปดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรม

เก่าแก่ ด้วยความทีเป็นเมืองท่า มีการติดต่อคา้ขายกับคนต่างชาติ เกิดเป็นพืนทีทีมีความหลากหลายทาง

วฒันธรรม และยงัถือตาํแหน่งศูนยก์ลางการคา้เพชรระดบัโลก เทียวชม จตัุรัสกลางเมืองแอนต์เวิร์ป (Grote 

Markt) ศูนยก์ลางทางสถาปัตยกรรม การดาํเนินงาน วฒันธรรม ตลอดจนการใช้ชีวิตของคนในเมืองแห่งนี 

คือจัตุรัสทรงสามเหลียมปูด้วยหิน ทีแวดล้อมไปด้วยอาคารสําคัญทีก่อตังมาตังแต่ศตวรรษที 16 ใน

สถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนซองส์ ทีผสานไปกบัวิธีคิดแบบเฟลมิชไดอ้ย่างลงตวั ถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง 

อาคารยุคฟืนฟูศิลปะวทิยาการ (Renaissance) หรือจะเป็น กิลดฮ์อลล์ (Guild Hall) กลุ่มอาคารทอดยาวต่อกนั 

7 หลงัทีถูกใช้เป็นพืนทีหลักในการพบปะสังสรรค์ และดาํเนินงานสําคญัของกลุ่มกิลด์ สมาคมช่างฝีมือ

เก่าแก่ของประเทศ โดยความโดดเด่นของอาคารทีสังเกตไดช้ดัเจนจะมีตงัแต่หน้าจวัทีไดรั้บการตกแต่งอย่าง
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วิจิตร และบนหลงัคาของอาคารหลายหลงัยงัมีรูปปันสีทองประดบัเอาไวอ้ย่างสวยงาม นาํท่านถ่ายรูปกบัรูป

ปันนาํพุบราโว่ (Brabo Fountain) ทีสร้างขึนมาในปี 1887 โดยประติมากรชาวเบลเยียมนาม เจฟย ์แลมบกัซ์ 

(Jef Lambeaux) โดยมีตาํนานเล่าขานว่าชายทีอยู่ในอิริยาบถกาํลงัขวา้งมือทีถูกตดันี คือแม่ทพัชาวโรมนัที

สามารถตดัมือยกัษใ์จร้ายทีคอยลงโทษชาวเดินเรือซึงไม่ยอมจ่ายค่าผ่านทางในการล่องแม่นาํสเกลต ์(Scheldt 

River) เขา้มายงัเมืองแอนตเ์วิร์ป นบัเป็นประติมากรรมทีสือถึงการเปลียนผ่านทางการเมือง การปกครองของ

แอนต์เวิร์ปได้เป็นอย่างดี นําท่านแวะถ่ายรูป ปราสาทหิน (Het Steen Castle) ปราสาทหินทีตงัอยู่ริมแม่นํา

สเกลต์ (Scheldt River) ด่านหน้าหลักของแนวรบในสมัยอดีต มีป้อมปราการหลักทีผ่านจุดเปลียนทาง

ประวติัศาสตร์ของเมืองแอนต์เวิร์ปมาหลากยุคสมยั โดยในปี 1520 ปราสาทแห่งนีไดรั้บการบูรณะขึนใหม่

ให้กลายมาเป็นปราสาทสาํคญัของประเทศ และเคยถูกใชเ้ป็นคุกสําหรับขงันักโทษในปี 1827 – 1846 ก่อนที

ต่อมาในปี 1890 ปราสาทแห่งนีจะถูกปรับให้เป็นพิพิธภณัฑ์โบราณคดี และอนุสรณ์สถานจากสงครามโลก

ครังที 2 ซึงจุดเด่นอีกอย่างของปราสาทคืองานประติมากรรมขนาดใหญ่ทีตงัอยู่ด้านหน้าอย่าง แลงค์ แวป

เปอร์ (Lange Wapper) ตัวละครยกัษ์ในตาํนานจากนิทานพืนบ้านเก่าแก่ของเมืองแอนต์เวิร์ป ซึงเป็นมุม

ถ่ายรูปยอดนิยมทีนกัท่องเทียวไม่เคยพลาดเวลามาเยอืนปราสาท 

 
 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Bruges) เมืองทีไดรั้บการรับรองขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 

(ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองบรูจจ์เป็นเมืองริมชายฝังทะเลทีโด่งดงัเมือง

หนึงของประเทศเบลเยยีม เมืองนีถูกลอ้มรอบดว้ยคูเมืองถึงสองชนั ซึงเป็นการป้องกนัขา้ศึกศตัรูในสมยัก่อน 

ปัจจุบนับา้นเรือน, อาคาร, และโบสถย์งัคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมคือสถาปัตยกรรมเฟลมมิช และเร

เนซองส์ทีดูวิจิตรสวยงามดุจดงัมนตข์ลงัตึกรามบา้นช่องดูเป็นระเบียบ ถนนหนทางก็ดูสะอาดตา  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่ าน เดิน ชม จัตุรัสใจกล างเมื อง (Burg Square) ห อระฆังเก่ าแก่  ที มีประ วัติอันยาวน าน และมี

ประติมากรรมทีงดงาม อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองทีมีสีสันและความสวยงามตามอธัยาศยั จากนนันาํท่านเขา้

ชม The Basilica of the Holy Blood ซึงเป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก สร้างขึนในสมยัศตวรรษที 12 โบสถแ์ห่งนี

ตงัอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ นําท่านเขา้ชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ์ ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ 

เมืองเกนท์ (Ghent) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองทีใหญ่ทีสุดและเป็นเมือง
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หลวงของจงัหวดัในฟลานเดอร์สตะวนัออก ในบริเวณเฟล็มมิชในเบลเยียม  เดิมตวัเมืองเริมจากการตงัถิน

ฐานทีปากแม่นาํเชลดทแ์ละแม่นาํลิส ในยคุกลาง เกนท์ เป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดและมงัคงัทีสุดในตอนเหนือของ

ยุโรป  นําท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารบา้นเรือนสีสันหลากหลายทีรายลอ้มรอบจัตุรัสใจกลางเมือง นําท่าน

ถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง และกลุ่มอาคารบา้นเรือนทีสร้างเรียบริมคลอง บ่งบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวเมืองเกนท์ นําท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ บราโว (St. Bravo Cathedral) สร้างขึนในสมัยพระเจ้า

ชาร์ลส ที 5 เป็นศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดบัประดาดว้ยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึงงาน

จิตรกรรมและประติมากรรมทีมีค่าหลายชิน ทังผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาโรค และธรรมาสน์

หรือแท่นสําหรับเทศนาสังสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค่ งดงามมาก จากนันนําท่านถ่ายรูปกับ

สะพานเซนต ์มิเชล (St. Michael’s bridge) ตรงนีจะเป็นจุดชมวิวทีสวยงามอีกจุดหนึง เป็นจุดบรรจบกนัของ

แม่นํา 2 สาย คือ แม่นาํเชลดท์ และแม่นําลิส ทีซึงชาวเกนท์ตงัถินฐานเมือกว่าพนัปีก่อน อิสระให้ท่านได้

ถ่ายภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลล ์(Brussel)  

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
   

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก NH Brussels Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 

13 เม.ย. 2566  บรัสเซลส์ – อามีแย็งส์ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นําท่านเทียวชม เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของเบลเยียม และยงัเป็นศูนยก์ลางด้านการเมือง

นานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทงัยงัเป็นศูนยบ์ญัชาการกลางขององค์การสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติก

เหนือ หรือ NATO อีกดว้ย นาํท่านถ่ายรูปกับอะตอมเมียม (Atomium) ทีมีสถาปัตยกรรมรูปทรงอะตอมสูง 

 เมตร ก่อสร้างในรูปทรงทีเป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอร์แซล เอ็กซิบิชนั ในปี ค.ศ.  จากนนั

นําท่ านเข้าสู่  จตุ รัสกรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussels) ถือเป็นหัวใจสําคัญของเมืองบรัส เซล ส์ 

(Brussels) ซึงชาวเบลเยียมยกย่องให้ว่าเป็น จตุ รัสทีงดงามทีสุดในโลก เป็นกลุ่มอาคารทีสร้างด้วย
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สถาปัตยกรรมทงับาโรก โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานทีซึงองค์กรยเูนสโกย้กย่องให้เป็นมรดกโลกตงัแต่

ปี ค.ศ.1983 นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั แมนเนคิน พิส (Manneken Pis) หรือหนูน้อยยืนฉี คือ นาํพุเล็กๆทีตงัอยู่

ตรงหัวมุมตึกร้านขายช็อกโกแลต มีรูปปันทองแดงของเด็กผูช้ายกาํลงัยืนฉี พ่นเป็นสายนาํพุออกมา หนา้ตา

สบายอกสบายใจ ตาํนานมีอยู่ว่า เมือครังทีกรุงบรัสเซลส์ยงัตกอยู่ในการทาํสงคราม และถูกฝ่ายตรงขา้มแอบ

นาํระเบิดมาวางไวที้กาํแพงเมือง เพือการโจมตี แต่มีเด็กนอ้ยนามว่า จูเลียนสกี (Julianske) ไปพบสายชนวน

ระเบิดทีกาํลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดทาํให้สามารถป้องกนัเมืองบรัสเซลส์ทงัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงแกะสลกั

รูปปันไวเ้พือเป็นตวัแทนในการยกย่องและระลึกถึงความกลา้หาญ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพ

ความสวยงามตามอธัยาศยัหรือจะเลือกซือชอคโกเลตอนัเลืองชือแห่งบรัสเซลส์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองอามีแย็งส์ (Amiens) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ช.ม.) 

เมืองหลวงของแควน้ปีการ์ดี ดินแดนแห่งชนเผ่าฟร็องก์ ชนเผ่าทีสําคญัของประเทศฝรังเศสโบราณนันเอง 

และยงัเป็นเมืองแห่งประวตัิศาสตร์ทีเต็มไปดว้ยศิลปะต่างๆ รวมไปถึงมหาวิหารกอธิคทีงดงามมากแห่งหนึง

ของประเทศฝรังเศส นําท่านเขา้ชมมหาวิหารโนเทรอดามแห่งอามีแยง็ หรือทีเรียกกนัว่า มหาวิหารอามีแยง็ 

(Amiens Cathedral) มหาวิหารทีสร้างในสไตล์โกธิคแบบคลาสสิค ทีสร้างขึนในช่วงศตวรรษที 13 ภายใน 

มหาวิหารได้รับการตกแต่งอย่างอลังการ ตืนตาไปกับความกลมกลืนของผงัอาคาร ความงามของรูปดา้น

ภายในทีทําเป็น ๓ ชัน และความงามพิเศษของประติมากรรมบนผนังด้านหน้าอาคารและปีกทิศใต ้

นอกจากนียงัมีหอระฆังทีตกแต่งด้วยประติมากรรมหินแกะสลักอย่างงดงาม มหาวิหารแห่งนีได้รับการ

รับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1981 จากนนันาํท่านเทียวชมเมืองเก่า (Old Town) ที

เรียกไดว้า่เป็นเมืองสวยงามคลาสสิค อีกเมืองทางตอนเหนือของฝรังเศส 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hotel Mercure Amiens Cathdrale**** หรือเทียบเท่า 
 

 

14 เม.ย. 2566  ปารีส - ช้อปปิงเอาท์เลต - พิพธิภัณฑ์ลูฟว์ – ประตูชัย – ช้อปปิงสมาริเทน - ถนนชองป์ เอลิเซ่ส์  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 156 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) นาํท่าน

เดินทางสู่ ชอ้ปปิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet ซึงมีสินคา้แบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิเช่น 

ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และอืนๆอีกมากมาย อิสระให้

ท่านไดช้อ้ปปิง เลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั (***หากเอาท์เลตปิดทําการในวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิในการสลบัโปรแกรมวันที ตามความเหมาะสม) 
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือใหท้่านไดมี้เวลาชอ้ปปิงแบบจดัเตม็ 
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บ่าย นําท่านแวะถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (Louvre Museum) อดีตพระราชวงัหลวงแห่งฝรังเศส เป็นพิพิธภัณฑ์

แห่งชาติทีเก่าแก่และใหญ่ทีสุดของประเทศ ดา้นหนา้มีปิระมิดแกว้ช่วยกระจายแสงไปยงัสนามทีรายลอ้มอยู่

รอบด้านกับห้องทีอยู่เบืองล่าง และทาํหน้าทีเป็นประตูทางเขา้ของพิพิธภัณฑ์ เดิมทีนีเป็นพระราชวงัยุค

ศตวรรษที 13 และเป็นทีประทบัของกษตัริยม์าจนถึงในปี ค.ศ.1793 จึงถูกเปลียนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ทีใหญ่

ทีสุดในโลก รวบรวมสิงมีค่าหลายยคุหลายสมยั โดยเฉพาะภาพเขียนผลงานชนัยอดประมาณ 6,000 ภาพ นับ

ได้ว่ามากทีสุดในโลก นําท่านแวะถ่ายรูปกับประตูชัย (Arc de Triomphe) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที

ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายกุว่า 200 ปีสร้างขึนปีพ.ศ. 2349 หลงัจากทีจกัรพรรดิ นโปเลียนที 1 ไดรั้บ

ชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใชเ้วลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปีเสร็จสินในรัชสมยัพระเจา้หลุยส์-

ฟิลิปป์ พ.ศ. 2376-2379 ได้เวลานําท่านสู่ย่านถนนแฟชันชันนําของปารีส ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs 

Elysee) ย่านการคา้ทีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมีตน้เชสต์นัตทีไดรั้บการ

ตกแต่งอยา่งงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ทาํให้กลายเป็นจุดสนใจของนกัท่องเทียวทีผา่นไปมา 

ถนนสายนีไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนทีสวยทีสุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่าน

สามารถเดินตามเส้นทางถนนสายนีไปสู่ประตูชยันโปเลียนซึงเป็นอนุสรณ์สถานทีสาํคญัในกรุงปารีส 

 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Best Western Plus Suitcase Paris La Defense**** หรือเทียบเท่า 

 

15 เม.ย. 2566  ปารีส – หอไอเฟิล – จัตุรัสทรอคคาเดลโล - มหาวิหารซาเครเกอร์  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึงเป็นจุดชม หอไอเฟล ทีสวยทีสุด สัญลกัษณ์ของนครหลวง

ปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กตังอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่นําแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟล 
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สัญลักษณ์ของประเทศฝรังเศสทีเป็นทีรู้จกักันทวัโลก หนึงในสิงก่อสร้างทีมีชือเสียงทีสุดในโลกอีกด้วย 

อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลตามอัธยาศัย จากนันนําท่านเข้าชมมหาวิหารซาเครเกอร์ 

(Basilica of Sacre Coeur) มหาวิหารรองในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ซึงตงัอยู่บนยอดเขาทีสูงทีสุดของกรุง

ปารีส หรือทีเรียกกนัว่ามงมาทร์ สร้างขึนเพืออุทิศแก่พระหฤทยัของพระเยซู ถือเป็นหนึงในสถานทีท่องเทียว

หลักของกรุงปารีส โดยถือเป็นอนุสาวรีย์ของทังสองด้าน คือการเมืองและวัฒนธรรม รูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมของโบสถม์ีความเป็นเอกลกัษณ์มากในยุคนนั โดยสถาปนิกเจา้ของโครงการ โปล อะบาดี ได้

เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบโรมนั-ไบแซนไทน์ (Romano-Byzantine) ซึงจดัว่าแปลกใหม่ เพือแสดงออกถึง

การต่อตา้นสถาปัตยกรรมแบบฟืนฟูบาโรก (Neo-Baroque) ดังทีปรากฏทีโรงอุปรากรปาแลการ์นีเยอย่าง

สินเชิง การออกแบบโบสถไ์ด้หยิบยกสัญลกัษณ์ของลทัธิชาตินิยมในสมยันันมาเป็นองค์ประกอบ อาทิเช่น 

ประตูทางเข้า อันประกอบไปด้วยช่องโค้ง (ซุ้มประตู) 3 ช่อง ด้านบนประดับรูปสําริดของนักบุญแห่ง

ประเทศฝรังเศส คือ นักบุญโยนออฟอาร์ค และนักบุญพระเจ้าหลุยส์ที 9 แห่งฝรังเศส โดยมีระฆงัหนักกว่า 

19 ตนั หล่อในปีค.ศ.1895 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย จากนนันาํท่านสู่ห้างสมาริแทน (Samaritaine) ห้างสรรพสินคา้อนัเป็นสถานทีถ่ายทาํ “Emily in Paris ภาค 2) 

อิสระให้ท่านชอ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นมไดต้ามอธัยาศยั  



2304-0802-KEUKENHOF                                                          www.smileytour.com                                                                   Page 15 of 21 

 

17.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์สเดอโกลว ์เพือเชคอนิและทาํ TAX Refund 

21.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมสักตั โดยเทียวบิน WY132 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.05 ชวัโมง) สายการบินมีบริการ

อาหารคาํ และ อาหารเชา้ ระหวา่งเทียวบิน 

 

16 เม.ย. 2566  มัสกตั – กรุงเทพมหานคร  
 

06.40 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงมสักตั ประเทศโอมาน แวะเปลียนเทียวบิน 

08.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั โดยเทียวบิน WY815 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6.10 ชวัโมง) 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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10 วนั เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ 

เยอรมนี– เนเธอร์แลนด์– เบลเยยีม – ฝรังเศส   
 อตัราค่าบริการ(บาท) เมษายน 2566 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 18,000 

เด็กอาย ุ 2-12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 99,900 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์เริมตน้ทีท่านละ (หักค่าตวัEconomyแลว้) (ราคา

สามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

100,000 - 140,000 

ไม่เอาตวัเครืองบิน BKK- MCT-FRA//CDG-MCT -BKK หักค่าตวัเครืองบิน  28,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั คิด ณ วนัที 26/1/2023 ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลดท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 30 กก., กระเป๋าถือขึนเครือง นาํหนักไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเทียว(ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัทอ่งเทียวโดยสายการบิน โอมานแอร์ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนาํมนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน ,5 ,  บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนัวงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูอ้ายุเกิน 80 ปี) 

 ค่าภาษีในประเทศ 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, คา่เขา้ชมสถานที 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ ท่านละ 4,500 บาท(เรียกเก็บจากอินวอยซ์) 

 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ คนขบันรถและไกดท์อ้งถิน รวมเป็นเงิน 2,500 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์) 
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 ค่าเจา้หนา้ทียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพอืป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด คา่โทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กรณียกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่นมัดจาํตวัเครืองบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยนืวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเข้าชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที

ท่องเทียวอืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและ

รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้อง

เงินคืน ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้

ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้

เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 
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 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัวเครืองบนิ 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนตา่งทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนั

วา่ทวัร์นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์

นนัยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง               

( TRIPLE ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึงอาจจะทาํใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ

ในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถ้ือขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับ

ผูโ้ดยสารชนัประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็น

สิทธิของสายการบินทีทา่นไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐาน

ได ้ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

นาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทเีช็คไปกบัเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนาํหนกักระเป๋าจริง 

ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) 

ดงันนัจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันัน

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นเนเธอร์แลนด์ 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วนัทาํการ) 

สถานทตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพือขอยืนวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้วา่งอย่างน้อย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จาํนวน 2 รูป พืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพืน

เป็นสีเทาใชไ้ม่ได)้ ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าทีเคย

ได)้  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหย่า (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หย่าและหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบรูณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยนืเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้

ระบุว่า บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษยีณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใช ้Bank Statement) 
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- หนงัสือรับรองการเดินบญัชี (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น (ชือภาษาองักฤษตอ้งตรงกบัหนา้พาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วนันบัจาก

วนัทจีะยนืวีซ่า ตอ้งมีตราประทบัจากทางธนาคารทุกหนา้ 

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายุไม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุชือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 

 


