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8 วัน 6 คืน ฝรั่งเศส – เบลเยียม – เนเธอร์ แลนด์

***โปรโมชั่นพิเศษ...สายการบิน แอร์ ฟร้ านส์ และ เคแอลเอ็ม ***
(บินตรงสู่ ปารีส - บินตรงออกจากอัมสเตอร์ ดมั )

19 - 26 ต.ค.
65,900 บาท
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น / รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ ว)
ปารี ส – แร๊ งส์ – ดินองต์ – บรัสเซลส์- เกนท์ – บรู จส์ - แอนท์เวิร์ป
รอตเทอร์ดาม – เดลฟ์ – อัมสเตอร์ดมั – กีธูร์น – ยูเทรกต์
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แผนทีก่ ารเดินทางตามโปรแกรม

วันแรก

กรุงเทพ – ปารีส (พักค้าง 2 คืน)

07.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8
อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดิน ทางสู่ มหานครปารี ส ประเทศฝรั่ งเศส โดยสายการบิน แอร์ ฟร้านซ์ เที่ยวบิน AF165 (ใช้เวลาบิ น
ประมาณ 12.20 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ ทั้งนี้สายการบินฯ บริ การ อาหาร
กลางวัน และอาหารคํ่า บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) นครปารี ส นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

10.45 น.

18.10 น.

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั MERCURE PARIS VELIZY/ หรื อ BEST WESTERN VELIZY **** หรื อเทียบเท่า
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วันที่สอง

ปารีส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) มหาวิหารรองในคริ สตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่ง
ตั้งอยูบ่ นยอดเขาที่สูงที่สุดของกรุ งปารี ส หรื อที่เรี ยกกันว่า "มงมาทร์ " สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระหฤทัยของพระ
เยซู ปั จจุ บนั ถือเป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของกรุ งปารี ส โดยถือเป็ นอนุ สาวรี ยข์ องทั้งสองด้าน คื อ
การเมือง และวัฒนธรรม รู ปแบบทางสถาปั ต ยกรรมของโบสถ์มีความเป็ นเอกลักษณ์มากในยุค นั้น โดย
สถาปนิ ก เจ้าของโครงการ โปล อะบาดี ได้เรี ย กว่ า สถาปั ต ยกรรมแบบโรมัน -ไบแซนไทน์ (RomanoByzantine) ซึ่งจัดว่าแปลกใหม่ เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านสถาปั ตยกรรมแบบฟื้ นฟูบาโรก (Neo-Baroque)
ดั่งที่ ปรากฏที่ โ รงอุปรากรปาแลการ์ นี เยอย่างสิ้ น เชิ ง การออกแบบโบสถ์ไ ด้หยิบยกสัญ ลัก ษณ์ ข องลัท ธิ
ชาตินิยมในสมัยนั้น มาเป็ นองค์ประกอบ อาทิเช่น ประตูทางเข้า อันประกอบไปด้วยช่องโค้ง (ซุม้ ประตู) 3
ช่อง ด้านบนประดับรู ปสําริ ดของนักบุญแห่ งประเทศฝรั่งเศส คือ นักบุญโยนออฟอาร์ ค และนักบุญพระเจ้า
หลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส โดยมีระฆังหนักกว่า 19 ตัน หล่อในปี ค.ศ.1895 จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปพิพิธภัณฑ์
ลูฟว์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส เป็ นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุด
ของประเทศ ด้านหน้ามีปิระมิดแก้วช่วยกระจายแสงไปยังสนามที่รายล้อมอยู่รอบด้านกับห้องที่อยู่เบื้ องล่าง
และทําหน้าที่เป็ นประตูทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ เดิมที่นี่เป็ นพระราชวังยุคศตวรรษที่ 13 และเป็ นที่ประทับของ
กษัตริ ยม์ าจนถึงในปี ค.ศ.1793 จึงถูกเปลี่ยนให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมสิ่ งมีค่าหลายยุค
หลายสมัย โดยเฉพาะภาพเขียนผลงานชั้นยอดประมาณ 6,000 ภาพ นับได้ว่ามากที่สุดในโลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่บริ เวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็ นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณ์ของนครหลวงปารี ส
หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริ เวณแม่น้ าํ แซน ในกรุ งปารี ส หอไอเฟลเป็ นสัญลักษณ์
ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก ทั้งยังเป็ นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระ
ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านสู่ ย่านถนนแฟชัน่ ชั้นนําของปารี ส ถนน
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ชองป์ ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรู หรา สองข้างทางมี
ต้นเชสต์นตั ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรี ยงรายอย่างเป็ นระเบียบ ทําให้กลายเป็ นจุดสนใจของ
นักท่องเที่ยวที่ผา่ นไปมา ถนนสายนี้ ได้รับการขนานนามว่าเป็ นถนนที่สวยที่สุดในโลก (The most beautiful
avenue in the world) ท่านสามารถเดินตามเส้นทางถนนสายนี้ ไปสู่ประตูชยั นโปเลียนซึ่งเป็ นอนุ สรณ์สถานที่
สําคัญในกรุ งปารี ส อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งแบบเต็มๆ ตามอัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั MERCURE PARIS VELIZY/ หรื อ BEST WESTERN VELIZY **** หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

แร็งส์ – ดินองต์ – แอนท์ เวิร์ป

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแร็ งส์ (Reims) (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เป็ นเมืองที่
ตั้งอยู่ในแคว้น ช็องปาญ-อาร์ แดน แคว้น ที่ ได้รั บการยกย่องว่าเป็ นถิ่น กําเนิ ดของแชมเปญ นําท่านเข้า ชม
มหาวิหารแร็ งส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทอดามที่ถูกใช้เพื่อเป็ นสถานที่สาํ หรับการทําพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกกษัต ริ ยฝ์ รั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รับเลือกโดย
องค์ก ารยูเนสโกให้ข้ ึ นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสี ที่สร้ าง
ระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่างกุหลาบที่ได้รับการประดับด้วยกระจกสี มหาวิหารแห่งนี้ยงั
เป็ นมหาวิหารที่ ประกอบพิธีร าชาภิเษกสวมมงกุ ฎการขึ้ น เป็ นกษัต ริ ย แ์ ห่ งฝรั่ งเศสตั้งแต่สมัย ของพระเจ้า
โคลวิสในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์สาํ คัญที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือการที่โจนออฟอาร์คนํากําลังของฝรั่งเศส บุกเข้ายึด
มหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วงสงครามร้อยปี เพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ ลส์ที่ 7 ในปี ค.ศ. 1429
จากนั้นนําท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์เรมี่ (Saint Remi Basilica) ซึ่งเป็ นหนึ่ งในคริ สตจักรที่สร้างแด่ สมเด็จ
พระสันตะปาปาลีโอที่ 9 ซึ่งเริ่ มมีการก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 11 ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยท์ าง
ประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ.1841 และถูกบรรจุเป็ นหนึ่งในมรดกโลกแห่งเมืองแร็ งส์เทียบเท่ามหาวิหารแร็ งส์เมื่อ
ปี ค.ศ. 1991 ได้เวลานําท่านแวะถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมืองแร็ งส์ (City Hall) ที่มีความสวยงามยิ่ง อิสระให้
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ท่านได้เก็บภาพอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่คงความสวยงามในเมืองนี้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองดินองต์ (Dinant) (ระยะทาง 157 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) หนึ่ งใน
เมืองท่องเที่ยวอันซีนของประเทศเบลเยีย่ ม มีประชากรอาศัยเพียงไม่ถึง 15,000 คน ตั้งอยู่ในหุ บเขา Meuse อัน
สูงชันและมีแม่น้ าํ พาดผ่านกลางเมือง เป็ นทัศนี ยภาพที่สวยงามยิ่ง ก่อตั้งขึ้นราวศตวรรษที่ 10 และถูกตั้งชื่อ
เมืองจากภาษาเซลติคโบราณ ซึ่งคําว่า ดินองต์ แปลได้ว่า หุบเขาอันศักดิ์สิทธิ์ เมืองดินองต์ถูกทําลายอย่างหนัก
ในช่วงศตวรรษที่ 17 ในช่วงสงครามระหว่างฝรั่งเศสและสเปน หลังจากนั้นตัวเมืองเสี ยหายอย่างรุ นแรงอีก
ครั้งช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ช่วงปี ค.ศ.1914 นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์นอร์ ทเธอดามแห่ งดินองต์ (Notre
Dame Church of Dinant) หนึ่งในแลนด์มาร์คสําคัญอันโดดเด่นของเมืองดินองค์ เคียงคู่กบั ป้ อมปราการแห่ ง
ดินองต์ที่ต้ งั อยู่บนเขาหลังตัว โบสถ์ โบสถ์สไตล์โกธิก แห่ งนี้ ถูก สร้ างขึ้ นยุคศตวรรษที่ 13 ซึ่ งสร้างขึ้ นบน
รากฐานเดิมของโบสถ์โรมาเนสก์ยุคศตวรรษที่ 10 มีค วามสวยงามโดดเด่น ด้วยหอระฆังทรงหัวหอม เมื่อ
สะท้อนวิวแม่น้ าํ ออกมาเป็ นทัศนียภาพที่โดดเด่นของเมืองดินองต์ อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความน่ ารัก
ของเมืองนี้ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป (Antwerp) (ระยะทาง 139 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ช.ม.)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั LEOPOLD ANTWERP / OR PLAZA ANTWERP **** หรื อเทียบเท่า

AH-AFKL-8D-FR-BEL-NE

วันที่สี่

เกนท์ – บรูจส์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (Ghent) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองหลวงของ
จังหวัดในฟลานเดอร์ สตะวันออก ในบริ เวณเฟล็มมิชในเบลเยี่ยม เดิมตัวเมืองเริ่ มจากการตั้งถิ่นฐานที่ปาก
แม่น้ าํ เชลดท์และแม่น้ าํ ลิส ในยุคกลาง เกนท์ เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมัง่ คัง่ ที่สุดในตอนเหนื อของยุโรป นํา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับอาคารบ้านเรื อนสีสนั หลากหลายที่รายล้อมรอบจัตุรัสใจกลางเมือง นําท่านถ่ายรู ปกับศาลา
ว่าการเมือง และกลุ่มอาคารบ้านเรื อนที่สร้างเรี ยบริ มคลอง บ่งบอกถึงชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเมืองเกนท์ นํา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับ มหาวิหารเซนต์ บราโว (St. Bravo Cathedral) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ ลส ที่ 5 เป็ น
ศิลปะแบบโกธิ ค ภายในมหาวิหารประดับประดาด้วยกระจกสี และแท่น บูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและ
ประติมากรรมที่มีค่าหลายชิ้น ทั้งผลงานประติมากรรมหิ นอ่อนแบบบาโรค และธรรมาสน์หรื อแท่นสําหรับ
เทศนาสั่ ง สอนของนั ก บวช ศิ ล ปะแบบร็ อกโคโค่ จากนั้ นนํา ท่ า นถ่ า ยรู ปกับ ปราสาทกราเวนสตี น
(Gravensteen) หนึ่งในแลนด์มาร์ คสําคัญใจกลางเมืองเกนท์ ปราสาทหิ นที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมคลองใจ
กลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 โดยเคาน์ทฟิ ลลิปแห่งแคว้นอัลซาส เพื่อเป็ นที่พาํ นักของเหล่าอัศวินในช่วง
สงครามครู เซด ต่อมาถูกซื้อขึ้นโดยสภาเมืองเกนท์ และถูกแปลงเป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ประจําเมืองในที่สุด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองบรู จส์ (Bruges) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองที่ได้รับ
การรับรองขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 เมืองบรู จจ์เป็ นเมืองริ มชายฝั่งทะเลที่โด่งดังเมืองหนึ่ ง
ของประเทศเบลเยี่ยม เมืองนี้ ถูก ล้อมรอบด้วยคูเมืองถึงสองชั้น ซึ่งเป็ นการป้ องกันข้าศึกศัต รู ในสมัยก่อน
ปัจจุบนั บ้านเรื อน, อาคาร, และโบสถ์ยงั คงรู ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมคือสถาปั ตยกรรมเฟลมมิชและเรเน
ซองส์ที่ดูวิจิตรสวยงามดุจดัง่ มนต์ขลังตึกรามบ้านช่องดูเป็ นระเบียบ ถนนหนทางก็ดูสะอาดตา นําท่านเดินชม
จัตุรัสใจกลางเมือง (Burg Square) หอระฆังเก่าแก่ ที่มีประวัติอนั ยาวนาน และมีประติมากรรมที่งดงาม อิสระ
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ให้ท่านเก็บภาพเมืองที่มีสีสนั และความสวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ The Basilica of the
Holy Blood ซึ่งเป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 โบสถ์แห่ งนี้ ต้ งั อยู่ใจกลางเมืองบรู จส์
นําท่านเข้าชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ์ ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels)
(ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองหลวงของเบลเยี่ยม และยังเป็ นศูนย์กลางด้าน
การเมืองนานาชาติ แห่ งสหภาพยุโ รป อีก ทั้งยังเป็ นศูน ย์บัญ ชาการกลางขององค์ก ารสนธิ สัญญาป้ องกัน
แอตแลนติกเหนื อ หรื อ NATO อีกด้วย ด้วย นําท่านถ่ายรู ปกับอะตอมเมี่ยม (Atomium) ที่มีสถาปั ตยกรรม
รู ปทรงอะตอมสู ง 102 เมตร ก่อสร้างในรู ปทรงที่เป็ นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอร์ แซล เอ็กซิบิชนั่ ในปี
ค.ศ.1958 จากนั้นนําท่านเข้าสู่ จตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussels) ถือเป็ นหัวใจสําคัญของเมือง
บรัสเซลส์ (Brussels) ซึ่งชาวเบลเยีย่ มยกย่องให้ว่าเป็ น จตุรัสที่งดงามที่สุดในโลก เป็ นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมทั้งบาโรก โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็ นสถานที่ซ่ึงองค์กรยูเนสโก้ยกย่องให้เป็ นมรดกโลกตั้งแต่ปี
ค.ศ.1983 นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ แมนเนคิน พิส (Manneken Pis) หรื อหนู น้อยยืนฉี่ คือ นํ้าพุเล็กๆที่ต้ งั อยู่ตรง
หัวมุมตึกร้านขายช็อกโกแลต มีรูปปั้นทองแดงของเด็กผูช้ ายกําลังยืนฉี่ พ่นเป็ นสายนํ้าพุออกมา หน้าตาสบาย
อกสบายใจ ตํานานมีอยู่ว่า เมื่อครั้ งที่กรุ งบรัสเซลส์ยงั ตกอยู่ในการทําสงคราม และถูกฝ่ ายตรงข้ามแอบนํา
ระเบิดมาวางไว้ที่ก าํ แพงเมือง เพื่อการโจมตี แต่มีเด็ก น้อยนามว่า จูเลียนสกี (Julianske) ไปพบสายชนวน
ระเบิดที่กาํ ลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดทําให้สามารถป้องกันเมืองบรัสเซลส์ท้งั เมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงแกะสลักรู ป
ปั้นไว้เพื่อเป็ นตัวแทนในการยกย่องและระลึกถึงความกล้าหาญ
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
หลังอาหารคํ่านําท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป (Antwerp) (ระยะทาง 45 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั LEOPOLD ANTWERP / OR PLAZA ANTWERP **** หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

แอนท์เวิร์ป – รอตเทอร์ ดาม – เดลฟท์ – อัมสเตอร์ ดัม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์พระแม่ (Cathedral of Our Lady) เป็ นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในแบบโกธิค ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1352-1521 เนื้อที่กว่า 8,000 ตารางเมตร ที่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปยุคสมัยนั้น
นอกจากนี้ หอระฆังของโบสถ์พระแม่แห่ งแอนต์เวิร์ป ยังถูกบรรจุเป็ น 1 ใน 56 หอระฆังที่ข้ ึนทะเบียนเป็ น
มรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE) โดยหอฆังของโบสถ์ในประเทศเบลเยียมติดโผในลิสกว่า 33
แห่งเลยทีเดียว จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองรอตเทอร์ ดาม (Rotterdam) (ระยะทาง 97 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ มาส นับเป็ นเมือง

AH-AFKL-8D-FR-BEL-NE

ท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีความยาวของพื้นที่เทียบท่าเรื อยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลกั ษณะ
ต่างจากเมืองอื่น ๆในเนเธอร์ แลนด์คื อเป็ นเมืองที่ มีสถาปั ต ยกรรมยุค ใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รั บการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม"
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ บ้านลูกเต๋ า ไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋ า
39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิ กนาม Piet Bloem แวะ
ถ่ายรู ปกับ สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวิลเลมส์บรู ก์ (Willems Bridge) สองใน
สามสะพานซึ่งเชื่อมเมืองสองฝั่งที่ถูกคัน่ กลางด้วยแม่น้ าํ มาสเข้าด้วยกัน จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับ ศาลาว่าการ
ประจําเมืองรอตเทอร์ ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของ
อดอล์ฟ ฮิต เลอร์ ในช่วงสงครามโลกครั้ งที่ 2 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท์ (Delft) (ระยะทาง 17
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ) เมืองเล็กๆ ที่ต้ งั อยู่ไม่ไกลจากเมืองรอตเทอร์ ดาม โดดเด่น ด้วย
บ้านเรื อนและอาคารยุคเรอแนซ็องส์มีแหล่งประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ อาคาร บ้านเรื อนยุค
เก่าย้อนไปถึงศตวรรษที่ 13 -15 หลายแห่ง มีทศั นี ยภาพสวยงามโดยรอบ อีกทั้งยังเป็ นแหล่งเซรามิกและงาน
ฝี มือขึ้นชื่อของประเทศ นําท่านเที่ยวชมเมืองและถ่ายรู ปกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ข้ ึนชื่อของเมืองนี้ ไม่ว่าจะเป็ น
วิหารโกธิค (Oude Kerk) โบสถ์และสุ สานเก่า (Nieuwe Kerk) ศาลาว่าการเมืองโบราณ (City Hall) และ
พิพธิ ภัณฑ์พริ นเซนฮอฟ (Museum Prinsenhof) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ ารักโรแมนติกของเมืองเล็กๆ
แห่งนี้ ได้เวลานําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอัมสเตอร์ ดมั (Amsterdam) (ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั DUTCH DESIGN HOTEL / OR HAARLEM VAN DER VALK **** หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

กีธูร์น – ยูเทรกต์ – ฮาร์ เล็ม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกีธูร์น (Giethoorn) (ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ช.ม.) เมือง
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแบบก้าวกระโดดสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวจีนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.2017 เป็ นต้นมา
โดยสถิติที่ถูกบันทึกไว้คือมีนกั ท่องเที่ยวมาเยีย่ มเยือนหมุนเวียนราว 2 แสนคนต่อปี ได้เวลานําท่านล่องเรื อชม
ความสวยงามของหมู่บา้ นกี ธูร์น ชมภูมิทศั น์ อนั สวยงามและความเงียบสงบของหมู่บา้ นที่ลอ้ มรอบด้วยลํา
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คลอง เมืองกีธูร์นเป็ นเมืองไร้มลภาวะ เนื่ องจากเป็ นเมืองคาร์ ฟรี ซึ่งชาวเมืองสัญจรด้วยเรื อเท่านั้น จนได้รับ
ขนานนามว่าเป็ นนครเวนิสแห่งแดนเหนือ หรื อนครเวนิสแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ มีประชากรอาศัยเพียงราว
2600 คน (***การให้บริ การล่องเรื อชมหมู่บา้ นมีจาํ นวนจํากัดในแต่ละวัน หากบริ ษทั เรื อไม่สามารถให้บริ การ
กับคณะได้ จะทําการคืนค่าล่องเรื อให้กบั ทุกท่านและนําท่านเดินชมหมู่บา้ นแทน)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองยูเทรกต์ (Utrecht) (ระยะทาง 126 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หนึ่ งใน
เมืองท่องเที่ยวอันซีนของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีชื่อเสี ยงไม่น้อยไปกว่าอัมสเตอร์ ดมั และเดอะเฮก เมืองยู
เทรกต์ต้งั อยูใ่ นตอนกลางของประเทศเนเธอร์แลนด์ และยังได้ชื่อว่าเป็ นเมืองมหาวิทยาลัยอีกด้วย ภายในเมือง
เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องอันเก่าแก่ ซึ่งบางหลังมีมาตั้งแต่ยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ส่ วนใหญ่ได้ รับการขึ้ น
ทะเบียนเป็ นโบราณสถาน และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี นําท่านเดินชมความงามของตัวเมืองเก่าตลอด
สองข้า งคลองเก่ า ที่ ท อดยาวผ่า นใจกลางของตัว เมื อ ง ได้เวลานํา ท่ านเดิ น ทางต่ อ สู่ เมือ งอัมสเตอร์ ด ัม
(Amsterdam) (ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั DUTCH DESIGN HOTEL / OR HAARLEM VAN DER VALK **** หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

อัมสเตอร์ ดัม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งอัม สเตอร์ ด ัม (Amsterdam) เมื อ งหลวงของเนเธอร์ แ ลนด์ ตั้ง อยู่ริ มฝั่ ง แม่ น้ ําอัม
สเทล (Amstel) ซึ่งได้ชื่อว่ามีลาํ คลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้ เริ่ มก่อตั้งประมาณ
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คริ สตศตวรรษที่ 12 ปั จ จุบันเป็ นเมืองที่ ใหญ่ ที่สุดของเนเธอร์ แลนด์ นําท่านล่องเรื อกระจก ชมชีวิต ความ
เป็ นอยูช่ าวดัชต์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ช้ นั บนสุ ด
ของตัวอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรื อ ผ่านบ้านเรื อนที่อยู่ ริ มคลองที่มีอยู่มากถึง
2,500 หลัง จากนั้น นําท่ านเข้าชม โรงงานเจี ยระไนเพชรและอัญมณี อุต สาหกรรมจากวิทยากรผูช้ าํ นาญ
ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็ นอัญมณี ที่มีค่าสุ ดและมีชื่อเสี ยงที่สุดในโลก ได้เวลานําท่านสู่ กาล
เวอร์ สตราท (Kalver Straat) เป็ นถนนชอปปิ้ งสายสําคัญของชาวอัมสเตอร์ดมั และของนักท่องเที่ยวด้วย ถนน
สายนี้ จะคลาคลํ่าไปด้ว ยร้ านรวงขายของและสิ น ค้าของที่ ระลึก ให้เลือกซื้อหาเป็ นของขวัญ ของฝากอย่าง
มากมาย อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
14.30 น.
17.50 น.

นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดมั (AMS) เพื่อเตรี ยมตัวกลับสู่กรุ งเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทาํ คืนภาษี
และเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KL875 (บินตรง)
สายการบิน บริ การอาหารคํ่าและอาหารเช้า

วันที่แปด

กรุงเทพมหานครฯ

09.50 น

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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8 วัน 6 คืน ฝรั่งเศส – เบลเยียม – เนเธอร์ แลนด์
ราคาทัวร์ 65,900 บาท : 19-26 ต.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าตัว๋ ทั้งหมด (BKK-CDG//AMS-BKK)
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ (ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน)

19-26 ต.ค.
65,900
13,000
65,900
โปรดสอบถาม
20,000
3,500

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น คิด ณ วันที่ 25 เม.ย.2562 **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (AF/KL), กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน AF/KL (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ าํ มัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 14 ยูโร)
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 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 3,500 บาท)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดิน ทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
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ชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้า
เมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิน ทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
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 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ์ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิ จ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 7 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพือ่ ขอยืน่
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสีหน้าตรง จํานวน 2 รู ป มีรายละเอียดดังนี้
- พื้นหลังสีขาว
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
- ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
- ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
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- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา
10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู ้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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8 วัน 6 คืน ฝรั่งเศส – เบลเยียม – เนเธอร์ แลนด์
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น / รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ ว)
ราคาทัวร์ 65,900 บาท : 19-26 ต.ค.
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์
ห้องพัก
เลขที่
โทรศัพท์ (SGL/TWN/ สะสมไมล์
DBL/ TRP)

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก ้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุม่ เชงเก้น
(รบกวนเอเย่นต์ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลกู ค้าด้ วยนะค่ะ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในการยื่นวีซ่า)
ชื่ อผู้สารองที่นงั่ ........................................................................................ เอเย่นต์...........................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์......................................................
โทรศัพท์ มือถือ..............................................

*** เอเย่ นต์กรุณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่อเจ้าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

