
 HTC-WY-11D-UNSEENFRANCE 

 
10 วนั เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ 

เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยีย่ม - ฝร่ังเศส     

 
มีนาคม - พฤษภาคม 2566 

เร่ิมต้น 109,900 บาท 
(รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และรวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

แฟรงค์เฟิร์ต - โคโลญจน์ - ช้อปป้ิงเอาท์เลตโรเออร์มอน - ไนเมเคลิ - อมัสเตอร์ดัม  
หมู่บ้านกร์ีธูร์น - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - กรุงเฮก - รอตเทอร์ดาม - แอนต์เวร์ิป - เกนท์   
บรูจส์ - บรัสเซลส์ - อามิแยง็ส์ - ปารีส - หอไอเฟล - พพิธิภัณฑ์ลูฟว์ - ชองป์ส เอลเิซ่ส์ 

ช้อปป้ิงเอาท์เลต - พระราชวงัแวร์ซายส์   
ราคาทัวร์ 109,900 บาท : 24 มี.ค. – 2 เม.ย. 66 
ราคาทวัร์ 113,900 บาท : 7-16 เม.ย. 66 / 14-23 เม.ย. 66 / 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 66 
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10 วนั เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ 
เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยีย่ม - ฝร่ังเศส     
วันแรก  กรุงเทพ – แฟรงค์เฟิร์ต 
 

17.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินโอมาน แอร์ (WY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยเท่ียวบิน  WY816 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.55 ชั่วโมง) 

เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารเชา้ ระหวา่ง
เท่ียวบิน 

23.25 น. เดินทางถึงสนามบินโอมาน แวะเปล่ียนเท่ียวบิน เป็น WY115 
 
 

วันสอง  แฟรงค์เฟิร์ต - โคโลญจน์ 
 

02.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินโอมาน สู่สนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.05 ชัว่โมง) 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านสู่ จตัุรัสโรเมอร์เบิร์ก (Romerberg) อนัเป็นท่ีตั้งของศาลาว่าการเมือง บริเวณกลางจตุัรัสมี น ้ าพุแห่ง

ความยติุธรรม ตั้งตระหง่านดา้นหนา้อาคารไมล้วดลายสวยงาม ซ่ึงนับว่าเป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหน่ึงท่ี
สวยงามกลางกรุงแฟร้งคเ์ฟิร์ต ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) หรือ มหา
วิหารเซนต์บาร์โธโลมิว สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 13 ในศิลปะแบบโรมนัโกธิค และเคยใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของจกัรพรรดิโรมนั จึงรู้จกัในนาม มหาวิหารจกัรพรรดิ อีกดว้ย จากนั้นน าท่าน
แวะถ่ายรูปกบัโรงละครโบราณ (Opera House) อาคารสถาปัตยกรรมโบราณท่ีอยูคู่่เมืองแฟรงกเ์ฟิร์ตมานาน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (เมนูขาหมูเยอรมนั อนัเล่ืองช่ือ) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 190 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น า

ท่านเขา้ชมมหาวิหารโคโลญจน์ หรือท่ีรู้จกัในนาม เคิลน์โดม (Cologne Cathedral) เป็นมหาวิหารโคโลญจน์
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แห่งเดียวท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเม่ือปี 2536 จดัเป็นไฮไลทข์องเมืองท่ีนกั
เท่ียวไปเท่ียวชมมากท่ีสุด วิหารแห่งน้ี ใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 600 ปี และปัจจุบนัก็ยงัมีการบูรณะซ่อมแซม
อยูต่ลอด บริเวณใกลก้บัวิหาร จะมีสะพานสายส าคญัทอดยาวขา้มแม่น ้าไรน์ เช่ือมตวัเมืองโคโลญจน์ทั้งสอง
ฝ่ังเขา้ดว้ยกนั จากนั้นน าท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่า (Old Town) แห่งเมืองโคโลญจน์ ซ่ึงมีทั้งโบสถเ์ก่าแก่อีก
หลายหลงั เช่น Great St. Martin และ อาคารศาลาว่าการเมืองเก่าแก่ (City Hall) ตลอดจนพิพิธภณัฑ์ต่างๆ
มากมาย หรือท่านจะเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีใหเ้ลือกสรร ตลอดเส้นทางติดกบัมหาวิหาร 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Pullman Cologne Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สาม อมัสเตอร์ดัม – ช้อปป้ิงเอาท์เลต – ไนเมเคิล – อมัสเตอร์ดัม (พกัค้าง 2 คืน) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond (ระยะทาง 95 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เป็นเอาท์
เลตขนาดใหญ่ ลดราคาสินคา้ 30-70% และมีร้านคา้แบรนดเ์นมให้เลือกกว่า 120 ร้านคา้ภายในเอาทเ์ลตแห่ง
น้ี อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็ม ให้ท่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Armani, 
Burberry, Gucci, Scotch & Soda, Nike, Diesel, The Body shop และ อ่ืนๆอีกมากมาย  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัภายในเอาทเ์ลตตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองไนเมเคิล (Nijmegen) (ระยะทาง 87 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) น าท่านเท่ียว

ชมเมืองไนเมเคิล ซ่ึงเป็นเมืองและเทศบาลริมฝ่ังแม่น ้าวาล ทางตะวนัออกของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใกลก้บั

https://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%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://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
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ชายแดนประเทศเยอรมนี ถือว่าเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์ เฉลิมฉลองครบ 2,000 ปี ในปี ค.ศ. 
2005 เมืองน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวโรมนั จกัรพรรดิในราชวงศก์ารอแล็งเฌียงเคยประทบัท่ีเมืองน้ีเป็น
ช่วงเวลาหน่ึง ภายหลงัเขา้เป็นสมาชิกสันนิบาตฮนัซา เป็นสถานท่ีลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกหลายฉบบั
ระหว่าง ค.ศ. 1678-1679 เพื่อยติุสงครามระหว่างฝร่ังเศสกบัฮอลแลนด ์ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดรั้บ
ความเสียหายอย่างหนัก ฝ่ายพนัธมิตรเข้ายึดในเดือนกันยายน ค.ศ. 1944 ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง
อมัสเตอร์ดมั (ระยะทาง 115 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mercure Hotel Amsterdam City **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 

 
วันที่ส่ี อมัสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกร์ีธูรน์ – อมัสเตอร์ดัม 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกีธูร์น (Giethoorn) (ระยะทาง 119 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช.ม.)  
เมืองท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัแบบกา้วกระโดดส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวจีนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.2017 เป็น
ตน้มา โดยสถิติท่ีถูกบนัทึกไวคื้อมีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยือนหมุนเวียนราว 2 แสนคนต่อปี ไดเ้วลาน าท่าน
ล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ชมภูมิทัศน์อันสวยงามและความเงียบสงบของหมู่บ้านท่ี
ลอ้มรอบดว้ยล าคลอง เมืองกีธูร์นเป็นเมืองไร้มลภาวะ เน่ืองจากเป็นเมืองคาร์ฟรี ซ่ึงชาวเมืองสัญจรดว้ยเรือ
เท่านั้น จนได้รับขนานนามว่าเป็นนครเวนิสแห่งแดนเหนือ หรือนครเวนิสแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ มี
ประชากรอาศยัเพียงราว 2600 คน (***การให้บริการล่องเรือชมหมู่บ้านมีจ านวนจ ากัดในแต่ละวนั หาก
บริษทัเรือไม่สามารถให้บริการกบัคณะได ้จะท าการคืนค่าล่องเรือให้กบัทุกท่านและน าท่านเดินชมหมู่บา้น
แทน) 

https://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%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8C%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม จากนั้ นน าท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี 

อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูช้  านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณีท่ีมีค่าสุดและมีช่ือเสียง
ท่ีสุดในโลกจากนั้นน าท่านล่องเรือกระจก ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวดชัต์ ท่ีสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มี
เอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ชั้นบนสุดของตวัอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น 
ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบา้นเรือนท่ีอยู ่ริมคลองท่ีมีอยูม่ากถึง 2,500 หลงั น าท่านเดินทางสู่ยา่นใจกลาง
เมืองอนัเป็นท่ีตั้งของ จตัุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมือง เป็นลานกวา้งขนาดใหญ่ ท่ีมีสถานท่ี
ส าคญัๆ ตั้งอยูม่ากมาย อยา่งมุมหน่ึงเป็นท่ีตั้งของโบสถใ์หม่ ท่ีสร้างข้ึนในตอนปลายศตวรรษท่ี 14 และผ่าน
การบูรณะซ่อมแซม ปรับปรุงจนถึงสร้างใหม่หลายต่อหลายจนมีความสวยงามน่าชมเป็นอย่างยิ่ง น าท่าน
ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียแ์ห่งเสรีภาพ เป็นรูปทรงกรวยสีขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1956 เพื่อเป็น
อนุสรณ์แก่ผูท่ี้เสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ฝ่ังตรงขา้มกบัอนุสาวรียย์งัมีอาคารเก่าแก่ท่ีสวยงามและส าคญั
คือ พระราชวงัหลวง (Koninklijk Plaeis) หรือ วงัหลวง ท่ีคร้ังแรกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1655 มีจุดประสงคเ์พื่อ
ใชเ้ป็นท่ีว่าการอ าเภอ สร้างโดยสถาปนิกท่ีช่ือ ยาคอบ ฟาน กมัเปน ตรงหน้าจัว่ของตึกแห่งน้ีมีรูปปูนป้ันท่ี
สวยงาม เป็นรูปเทพีแห่งทะเล และสัตวใ์นเทพนิยายกรีก ต่อมาในปี ค.ศ. 1801 หลงัจากท่ีเนเธอร์แลนด์ตก
เป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศส พระราชวงัแห่งน้ีกลายเป็นท่ีประทบัของพระเจา้หลุยส์ โบนาปาร์ต น้องชายนโป
เลียน โบนาปาร์ต จนถึงปี ค.ศ. 1810 เม่ือฝร่ังเศสหมดอ านาจลงก็ยงัคงใช้เป็นพระราชวงัท่ีประทับของ
กษตัริยเ์นเธอร์แลนด ์และในปี ค.ศ.1967 สมเด็จพระราชินีนาถจุเลียนาไดท้รงยา้ยไปประทบัอยูท่ี่เมืองเฮก น า
ท่านแวะถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑ์แห่งชาติเนเธอร์แลนด ์(Rijksmuseum) หรือพิพิธภณัฑ์ริกจ ์สถานท่ีท่ีสามารถ
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บอกเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของดินแดนกงัหันลมไดเ้ป็นอยา่งดีโดยพิพิธภณัฑ์ท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 200 
ปีแห่งน้ีคือพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศท่ีรวบรวมวตัถุโบราณ งานศิลปะเก่าแก่และทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ไวม้ากมายกวา่ 8,000 ช้ิน 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mercure Hotel Amsterdam City **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

 
วันที่ห้า อมัสเตอร์ดัม – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – เดอะเฮก – รอตเทอร์ดาม 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 

นาที) ตั้ งอยู่ ท่ีชานเมืองลิซเซ่ ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกทิวลิปท่ีใหญ่และส าคัญยิ่งของฮอลแลนด์ เดิมเป็น
สวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผูส่้งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้ัวแห่งเมืองลิซเซ่ ไดใ้ชส้วนแห่ง
น้ีส่งเสริมการปลูกไมห้วัพนัธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งท่ีให้กบับริษทัผูผ้ลิตไมห้วัเป็นผูป้ลูกและเขา้บ ารุงรักษา ซ่ึงก็ท า
ให้เกิดพนัธุ์ใหม่ๆ ข้ึนทุกปี ผูซ้ื้อทิวลิปจากทัว่โลกจะมาชมและคดัเลือกทิวลิปท่ีตอ้งการจากแปลงสาธิต ใน
สวนเคอเคนฮอฟแห่งน้ี นบัเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ดว้ยทิวลิปท่ีมีมากกวา่ 7 ลา้นตน้ในแต่ละปี 
รวมทั้งไมห้ัวอ่ืนๆ 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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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) 

เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงอมัสเตอร์ดมัและรอตเทอร์ดาม ปัจจุบนักรุงเฮกเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลดตัช ์ 
อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองท่ีประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด ์
ถึงแมว้า่จะไม่ไดเ้ป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด ์นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและ
การพิมพ ์เป็นท่ีตั้งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลโลก หรือ พระราชวงัแห่ง
สันติภาพ (Peace Palace) ท่ีประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International Law) เป็นท่ีตั้ ง
กองบญัชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร เนติบณัฑิตยสถานระหว่าง
ประเทศแห่งกรุงเฮก และหอสมุดแห่งวงัสันติท่ีล ้าค่า นอกจากเป็นท่ีตั้งสถาบนัดงักล่าวแลว้ ท่ีวงัสันติยงัมกั
จดัเทศกาลพิเศษเก่ียวกบันโยบายระหวา่งประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ระยะทาง 24 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  เมืองท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสองของเนเธอร์แลนด ์ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ ามาส นับเป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงมีความ
ยาวของพ้ืนท่ีเทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลกัษณะต่างจากเมืองอ่ืนๆในเนเธอร์แลนด์คือ
เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็น "เมืองแห่ง
สถาปัตยกรรม" น าท่านถ่ายรูปบา้นลูกเต๋าไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาว
ทรงลูกเต๋า  39 หลงั ซ่ึงได้รับรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลงังานโดยสถาปนิกนาม Piet 
Bloem  แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดง วิลเลมส์บรูก์ (Willems 
Bridge) สองในสามสะพานซ่ึงเช่ือมเมืองสองฝ่ังท่ีถูกคัน่กลางดว้ยแม่น ้ามาสเขา้ดว้ยกนั แวะถ่ายรูปกบั  ศาลา
ว่าการประจ าเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซ่ึงรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดย
กองทพัของอดอลฟ์ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel NH Altanta Rotterdam **** หรือเทยีบเท่า 

 

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%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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วันที่หก รอตเทอร์ดาม – แอนนต์เวิร์ป – บรูจส์ – เกนส์  – บรัสเซลส์  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) (ระยะทาง 98 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)
เมืองท่าส าคญัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของเบลเยียม เมืองท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ ด้วยความท่ีเป็นเมืองท่า มีการติดต่อคา้ขายกับคนต่างชาติ เกิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรม และยงัถือต าแหน่งศูนยก์ลางการคา้เพชรระดบัโลก เท่ียวชม จตัุรัสกลางเมืองแอนต์เวิร์ป (Grote 
Markt) ศูนยก์ลางทางสถาปัตยกรรม การด าเนินงาน วฒันธรรม ตลอดจนการใชชี้วิตของคนในเมืองแห่งน้ี 
คือจัตุรัสทรงสามเหล่ียมปูด้วยหิน ท่ีแวดล้อมไปด้วยอาคารส าคัญท่ีก่อตั้ งมาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 16 ใน
สถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนซองส์ ท่ีผสานไปกบัวิธีคิดแบบเฟลมิชไดอ้ย่างลงตวั ถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง 
อาคารยคุฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) หรือจะเป็น กิลดฮ์อลล ์(Guild Hall) กลุ่มอาคารทอดยาวต่อกนั 
7 หลงัท่ีถูกใช้เป็นพ้ืนท่ีหลกัในการพบปะสังสรรค์ และด าเนินงานส าคญัของกลุ่มกิลด์ สมาคมช่างฝีมือ
เก่าแก่ของประเทศ โดยความโดดเด่นของอาคารท่ีสังเกตไดช้ดัเจนจะมีตั้งแต่หนา้จัว่ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่ง
วิจิตร และบนหลงัคาของอาคารหลายหลงัยงัมีรูปป้ันสีทองประดบัเอาไวอ้ยา่งสวยงาม น าท่านถ่ายรูปกบัรูป
ป้ันน ้ าพุบราโว่ (Brabo Fountain) ท่ีสร้างข้ึนมาในปี 1887 โดยประติมากรชาวเบลเยียมนาม เจฟย์ แลมบกัซ์ 
(Jef Lambeaux) โดยมีต านานเล่าขานว่าชายท่ีอยู่ในอิริยาบถก าลงัขวา้งมือท่ีถูกตดัน้ี คือแม่ทพัชาวโรมนัท่ี
สามารถตดัมือยกัษใ์จร้ายท่ีคอยลงโทษชาวเดินเรือซ่ึงไม่ยอมจ่ายค่าผา่นทางในการล่องแม่น ้าสเกลต ์(Scheldt 
River) เขา้มายงัเมืองแอนตเ์วิร์ป นบัเป็นประติมากรรมท่ีส่ือถึงการเปล่ียนผ่านทางการเมือง การปกครองของ
แอนต์เวิร์ปไดเ้ป็นอย่างดี น าท่านแวะถ่ายรูป ปราสาทหิน (Het Steen Castle) ปราสาทหินท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ า
สเกลต์ (Scheldt River) ด่านหน้าหลักของแนวรบในสมัยอดีต มีป้อมปราการหลักท่ีผ่านจุดเปล่ียนทาง
ประวติัศาสตร์ของเมืองแอนต์เวิร์ปมาหลากยุคสมยั โดยในปี 1520 ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่
ให้กลายมาเป็นปราสาทส าคญัของประเทศ และเคยถูกใชเ้ป็นคุกส าหรับขงันกัโทษในปี 1827 – 1846 ก่อนท่ี
ต่อมาในปี 1890 ปราสาทแห่งน้ีจะถูกปรับให้เป็นพิพิธภณัฑโ์บราณคดี และอนุสรณ์สถานจากสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจุดเด่นอีกอย่างของปราสาทคืองานประติมากรรมขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ดา้นหน้าอย่าง แลงค์ แวป
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เปอร์ (Lange Wapper) ตวัละครยกัษ์ในต านานจากนิทานพ้ืนบ้านเก่าแก่ของเมืองแอนต์เวิร์ป ซ่ึงเป็นมุม
ถ่ายรูปยอดนิยมท่ีนกัท่องเท่ียวไม่เคยพลาดเวลามาเยอืนปราสาท 

 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Bruges) เมืองท่ีไดรั้บการรับรองข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 

(ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองบรูจจเ์ป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีโด่งดงัเมือง
หน่ึงของประเทศเบลเยีย่ม เมืองน้ีถูกลอ้มรอบดว้ยคูเมืองถึงสองชั้น ซ่ึงเป็นการป้องกนัขา้ศึกศตัรูในสมยัก่อน 
ปัจจุบนับา้นเรือน, อาคาร, และโบสถย์งัคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมคือสถาปัตยกรรมเฟลมมิช และเร
เนซองส์ท่ีดูวิจิตรสวยงามดุจดัง่มนตข์ลงัตึกรามบา้นช่องดูเป็นระเบียบ ถนนหนทางก็ดูสะอาดตา  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่ าน เดินชม จัตุ รัสใจกลางเมือง (Burg Square) หอระฆังเก่าแก่  ท่ี มีประวัติอันยาวนาน และมี

ประติมากรรมท่ีงดงาม อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองท่ีมีสีสันและความสวยงามตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเขา้
ชม The Basilica of the Holy Blood ซ่ึงเป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 12 โบสถแ์ห่งน้ี
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ น าท่านเขา้ชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ์ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองเกนท์ (Ghent) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมือง
หลวงของจงัหวดัในฟลานเดอร์สตะวนัออก ในบริเวณเฟล็มมิชในเบลเยี่ยม  เดิมตวัเมืองเร่ิมจากการตั้งถ่ิน
ฐานท่ีปากแม่น ้าเชลดทแ์ละแม่น ้าลิส ในยคุกลาง เกนท ์เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดในตอนเหนือของ
ยุโรป  น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารบ้านเรือนสีสันหลากหลายท่ีรายลอ้มรอบจตุัรัสใจกลางเมือง น าท่าน
ถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง และกลุ่มอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างเรียบริมคลอง บ่งบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวเมืองเกนท์ น าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ บราโว (St. Bravo Cathedral) สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้า
ชาร์ลส ท่ี 5 เป็นศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดบัประดาดว้ยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึงงาน
จิตรกรรมและประติมากรรมท่ีมีค่าหลายช้ิน ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาโรค และธรรมาสน์
หรือแท่นส าหรับเทศนาส่ังสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค่ งดงามมาก จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ
สะพานเซนต ์มิเชล (St. Michael’s bridge) ตรงน้ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง เป็นจุดบรรจบกนัของ
แม่น ้ า 2 สาย คือ แม่น ้ าเชลดท์ และแม่น ้ าลิส ท่ีซ่ึงชาวเกนท์ตั้งถ่ินฐานเม่ือกว่าพนัปีก่อน อิสระให้ท่านได้
ถ่ายภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลล ์(Brussel)  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั NH Collection Brussels Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 
วันที่เจ็ด บรัสเซลส์ – อามีแยง็ส์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเท่ียวชม เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของเบลเยี่ยม และยงัเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง

นานาชาติแห่งสหภาพยโุรป อีกทั้งยงัเป็นศูนยบ์ญัชาการกลางขององคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติก
เหนือ หรือ NATO อีกดว้ย น าท่านถ่ายรูปกบัอะตอมเม่ียม (Atomium) ท่ีมีสถาปัตยกรรมรูปทรงอะตอมสูง 
102 เมตร ก่อสร้างในรูปทรงท่ีเป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอร์แซล เอ็กซิบิชัน่ ในปี ค.ศ.1958 จากนั้น
น าท่ านเข้าสู่  จตุ รัสกรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussels) ถือเป็นหัวใจส าคัญของเมืองบรัสเซลส์ 
(Brussels) ซ่ึงชาวเบลเยี่ยมยกย่องให้ว่าเป็น จตุ รัสท่ีงดงามท่ีสุดในโลก เป็นกลุ่มอาคารท่ีสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมทั้งบาโรก โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงองคก์รยเูนสโกย้กยอ่งให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่
ปี ค.ศ.1983 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั แมนเนคิน พิส (Manneken Pis) หรือหนูน้อยยืนฉ่ี คือ น ้ าพุเล็กๆท่ีตั้งอยู่
ตรงหัวมุมตึกร้านขายช็อกโกแลต มีรูปป้ันทองแดงของเด็กผูช้ายก าลงัยืนฉ่ี พ่นเป็นสายน ้าพุออกมา หนา้ตา
สบายอกสบายใจ ต านานมีอยูว่า่ เม่ือคร้ังท่ีกรุงบรัสเซลส์ยงัตกอยูใ่นการท าสงคราม และถูกฝ่ายตรงขา้มแอบ
น าระเบิดมาวางไวท่ี้ก าแพงเมือง เพ่ือการโจมตี แต่มีเด็กนอ้ยนามว่า จูเลียนสกี (Julianske) ไปพบสายชนวน
ระเบิดท่ีก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดท าให้สามารถป้องกนัเมืองบรัสเซลส์ทั้งเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงแกะสลกั
รูปป้ันไวเ้พ่ือเป็นตวัแทนในการยกย่องและระลึกถึงความกลา้หาญ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพ
ความสวยงามตามอธัยาศยัหรือจะเลือกซ้ือชอคโกเลตอนัเล่ืองช่ือแห่งบรัสเซลส์ 

 

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
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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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอามีแยง็ส์ (Amiens) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ช.ม.) 

เมืองหลวงของแควน้ปีการ์ดี ดินแดนแห่งชนเผ่าฟร็องก์ ชนเผ่าท่ีส าคญัของประเทศฝร่ังเศสโบราณนั่นเอง 
และยงัเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ีเตม็ไปดว้ยศิลปะต่างๆ รวมไปถึงมหาวิหารกอธิคท่ีงดงามมากแห่งหน่ึง
ของประเทศฝร่ังเศส น าท่านเขา้ชมมหาวิหารโนเทรอดามแห่งอามีแยง็ หรือท่ีเรียกกนัว่า มหาวิหารอามีแยง็ 
(Amiens Cathedral) มหาวิหารท่ีสร้างในสไตล์โกธิคแบบคลาสสิค ท่ีสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 13 ภายใน 
มหาวิหารไดรั้บการตกแต่งอย่างอลงัการ ต่ืนตาไปกบัความกลมกลืนของผงัอาคาร ความงามของรูปดา้น
ภายในท่ีท าเป็น ๓ ชั้น และความงามพิเศษของประติมากรรมบนผนังด้านหน้าอาคารและปีกทิศใต ้
นอกจากน้ียงัมีหอระฆังท่ีตกแต่งด้วยประติมากรรมหินแกะสลกัอย่างงดงาม มหาวิหารแห่งน้ีได้รับการ
รับรองจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1981 จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองเก่า (Old Town) ท่ี
เรียกไดว้า่เป็นเมืองสวยงามคลาสสิค อีกเมืองทางตอนเหนือของฝร่ังเศส 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Mercure Amiens Cathdrale**** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่แปด ปารีส - ช้อปป้ิงเอาท์เลต - พพิธิภัณฑ์ลูฟว์ – ประตูชัย – ช้อปป้ิงสมาริเทน - ถนนชองป์ เอลเิซ่ส์  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 156 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) น าท่าน
เดินทางสู่ ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย อาทิเช่น 
ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั (***หากเอาท์เลตปิดท าการในวันดงักล่าว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการสลบัโปรแกรมวันที่ ตามความเหมาะสม) 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้่านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงแบบจดัเตม็ 
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บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (Louvre Museum) อดีตพระราชวงัหลวงแห่งฝร่ังเศส เป็นพิพิธภณัฑ์
แห่งชาติท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ดา้นหนา้มีปิระมิดแกว้ช่วยกระจายแสงไปยงัสนามท่ีรายลอ้มอยู่
รอบด้านกับห้องท่ีอยู่เบ้ืองล่าง และท าหน้าท่ีเป็นประตูทางเขา้ของพิพิธภณัฑ์ เดิมท่ีน่ีเป็นพระราชวงัยุค
ศตวรรษท่ี 13 และเป็นท่ีประทบัของกษตัริยม์าจนถึงในปี ค.ศ.1793 จึงถูกเปล่ียนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก รวบรวมส่ิงมีค่าหลายยคุหลายสมยั โดยเฉพาะภาพเขียนผลงานชั้นยอดประมาณ 6,000 ภาพ นบั
ได้ว่ามากท่ีสุดในโลก น าท่านแวะถ่ายรูปกับประตูชัย (Arc de Triomphe) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ี
ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายกุวา่ 200 ปีสร้างข้ึนปีพ.ศ. 2349 หลงัจากท่ีจกัรพรรดิ นโปเลียนท่ี 1 ไดรั้บ
ชยัชนะจากยทุธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใชเ้วลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปีเสร็จส้ินในรัชสมยัพระเจา้หลุยส์-
ฟิลิปป์ พ.ศ. 2376-2379 จากนั้นน าท่านสู่ห้างสมาริแทน (Samaritaine) ห้างสรรพสินคา้อนัเป็นสถานท่ีถ่าย
ท า “Emily in Paris ภาค 2) อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านสู่ยา่นถนน
แฟชั่นชั้นน าของปารีส ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ย่านการคา้ท่ีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ 
และร้านคา้หรูหรา สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตท่ีได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็น
ระเบียบ ท าให้กลายเป็นจุดสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีผ่านไปมา ถนนสายน้ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนท่ี
สวยท่ีสุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่านสามารถเดินตามเส้นทางถนนสายน้ีไปสู่
ประตูชยันโปเลียนซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัในกรุงปารีส 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Best Western Plus Suitcase Paris La Defense**** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่เก้า ปารีส – หอไอเฟิล – จัตุรัสทรอคคาเดลโล - มหาวิหารซาเครเกอร์ - พระราชวังแวร์ซาย์ส  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงเป็นจุดชม หอไอเฟล ท่ีสวยท่ีสุด สัญลกัษณ์ของนครหลวง

ปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้ งอยู่บนชองป์เดอ มารส์  บริเวณแม่น ้ าแซน  ในกรุงปารีส  หอไอเฟล 
สัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักันทัว่โลก หน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกด้วย 
อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลตามอัธยาศยั จากนั้นน าท่านเข้าชมมหาวิหารซาเครเกอร์ 
(Basilica of Sacre Coeur) มหาวิหารรองในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของกรุง
ปารีส หรือท่ีเรียกกนัวา่มงมาทร์ สร้างข้ึนเพือ่อุทิศแก่พระหฤทยัของพระเยซู ถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียว
หลักของกรุงปารีส โดยถือเป็นอนุสาวรีย์ของทั้ งสองด้าน คือการเมืองและวัฒนธรรม  รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของโบสถมี์ความเป็นเอกลกัษณ์มากในยคุนั้น โดยสถาปนิกเจา้ของโครงการ โปล อะบาดี ได้
เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบโรมนั-ไบแซนไทน์ (Romano-Byzantine) ซ่ึงจดัว่าแปลกใหม่ เพ่ือแสดงออกถึง
การต่อตา้นสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูบาโรก (Neo-Baroque) ดัง่ท่ีปรากฏท่ีโรงอุปรากรปาแลการ์นีเยอย่าง
ส้ินเชิง การออกแบบโบสถไ์ดห้ยิบยกสัญลกัษณ์ของลทัธิชาตินิยมในสมยันั้นมาเป็นองคป์ระกอบ อาทิเช่น 
ประตูทางเข้า อันประกอบไปด้วยช่องโค้ง (ซุ้มประตู) 3 ช่อง ด้านบนประดับรูปส าริดของนักบุญแห่ง
ประเทศฝร่ังเศส คือ นักบุญโยนออฟอาร์ค และนักบุญพระเจา้หลุยส์ท่ี 9 แห่งฝร่ังเศส โดยมีระฆงัหนักกว่า 
19 ตนั หล่อในปีค.ศ.1895 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

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
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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บ่าย น าท่านเดินทางสู่พระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace) อนัเป็นพระราชวงัหลวงแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส เป็น
พระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลก เดิมทีเป็นพระต าหนกัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ช่วงปี ค.ศ.
1682 ซ่ึงภายหลงัมีการบูรณะก่อสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวทั้งหมดจนเปล่ียนเป็นพระราชวงัท่ีมีความอลงัการ
และสวยงาม โดยใช้เวลาก่อสร้างทั้ งส้ินราว 30 ปี ด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านฟรังก์ แต่งเติมด้วยงาน
สถาปัตยกรรมชั้นยอด ทั้งรูปป้ัน งานแกะสลกั ตลอดจนการจดัเรียงเฟอร์นิเจอร์และรูปวาดต่างๆไดอ้ยา่งลง
ตวัและประณีต พระราชวงัแวร์ซายส์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เม่ือปี ค.ศ.1979 
และปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวเขา้เยี่ยมชมราว 7.7 ลา้นคนต่อปี (ในกรณีหากพระราชวงัแวร์ซายส์ปิด จะน าท่าน
เขา้ชมพระราชวงัหลวง Palais Royal แทน) 

17.00 น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์สเดอโกลว ์เพ่ือเชคอินและท า TAX Refund 
21.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมสักตั โดยเท่ียวบิน WY132 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.05 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการ

อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน 

 
 
วันที่สิบ มัสกตั – กรุงเทพมหานคร  
06.40 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงมสักตั ประเทศโอมาน แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั โดยเท่ียวบิน WY815 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6.10 ชัว่โมง) 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
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10 วนั เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ 
เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยีย่ม - ฝร่ังเศส   

ราคาทัวร์ 109,900 บาท : 24 มี.ค. – 2 เม.ย. 66 
ราคาทัวร์ 113,900 บาท : 7-16 เม.ย. 66 / 14-23 เม.ย. 66 / 28 เม.ย. – 6 พ.ค. 66 
 
 อตัราค่าบริการ(บาท) มีนาคม 2566 เมษายน 2566 

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 109,900 113,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 18,000 18,000 

เด็กอาย ุ 2-12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 103,900 106,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (หกัค่าตัว๋Economy
แลว้) (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เทา่นั้น) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK- MCT-FRA//CDG-MCT -BKK หกัค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน  

28,000 28,000 

กรณีมีวีซ่าแลว้หกัคืน 3,500 3,500 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น คิด ณ วนัท่ี 29/10/2022 ** 

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

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก., กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 
โปรแกรมท่องเท่ียว(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน โอมานแอร์ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนัวงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูอ้ายเุกิน 80 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศ 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
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▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 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 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 
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▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

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

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

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตั๋วเคร่ืองบนิ 
▪ 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 โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

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

( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ 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 ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

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

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีทา่นไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้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 ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
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 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นเนเธอร์แลนด์ 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ) 

สถานทตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพ่ือขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

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

เป็นสีเทาใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทตูมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคย
ได)้  

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) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับคุคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

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

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (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  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใช ้Bank Statement) 

 
- หนงัสือรับรองการเดินบญัชี (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น (ช่ือภาษาองักฤษตอ้งตรงกบัหนา้พาสปอร์ต) มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจาก
วนัท่ีจะยืน่วีซ่า ตอ้งมีตราประทบัจากทางธนาคารทุกหนา้ 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 
10 วนั เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ 
เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยีย่ม – ฝร่ังเศส   

ราคาทัวร์ 109,900 บาท   24 มี.ค. – 2 เม.ย. 66 
ราคาทัวร์ 113,900 บาท    7-16 เม.ย. 66   14-23 เม.ย. 66   28 เม.ย. – 6 พ.ค. 66 
   

 


 

 

 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์
มือถือ ลูกคา้ 
(ตอ้งกรอกใน
ฟอร์มวีซ่า) 

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายน้ิวมือใน
การยืน่วีซ่าเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       
       

       

       

       

       


