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 8 วนั 6 คืน ฝร่ังเศส – เบลเยยีม – เนเธอร์แลนด์  
 

 
 

***โปรโมช่ันพเิศษ...สายการบิน แอร์ฟร้านส์ และ เคแอลเอม็ *** 
(บินตรงสู่ปารีส - บินตรงออกจากอัมสเตอร์ดมั) 

19 - 26 ต.ค. 
65,900 บาท 

     (ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทปิหัวหน้าทวัร์และคนขับรถแล้ว)  
ปารีส – แร๊งส์ – ดินองต ์– บรัสเซลส์- เกนท ์– บรูจส์ - แอนทเ์วิร์ป 

รอตเทอร์ดาม – เดลฟ์ – อมัสเตอร์ดมั – กีธูร์น – ยูเทรกต ์ 
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 แผนทีก่ารเดนิทางตามโปรแกรม 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ – ปารีส (พกัค้าง 2 คืน) 
 

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

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

18.10 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) นครปารีส นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั MERCURE PARIS VELIZY/ หรือ BEST WESTERN VELIZY **** หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สอง ปารีส 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) มหาวิหารรองในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของกรุงปารีส หรือท่ีเรียกกนัว่า "มงมาทร์" สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศแก่พระหฤทยัของพระ
เยซู ปัจจุบนัถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของกรุงปารีส โดยถือเป็นอนุสาวรียข์องทั้งสองดา้น คือ
การเมือง และวฒันธรรม รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบสถมี์ความเป็นเอกลกัษณ์มากในยุคนั้น โดย
สถาปนิกเจ้าของโครงการ โปล อะบาดี ได้เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบโรมัน -ไบแซนไทน์ (Romano-
Byzantine) ซ่ึงจดัว่าแปลกใหม่ เพ่ือแสดงออกถึงการต่อตา้นสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูบาโรก (Neo-Baroque) 
ดั่งท่ีปรากฏท่ีโรงอุปรากรปาแลการ์นีเยอย่างส้ินเชิง การออกแบบโบสถ์ได้หยิบยกสัญลักษณ์ของลทัธิ
ชาตินิยมในสมยันั้นมาเป็นองค์ประกอบ อาทิเช่น ประตูทางเขา้ อนัประกอบไปดว้ยช่องโคง้ (ซุม้ประตู) 3 
ช่อง ดา้นบนประดบัรูปสาํริดของนักบุญแห่งประเทศฝร่ังเศส คือ นักบุญโยนออฟอาร์ค และนักบุญพระเจา้
หลุยส์ท่ี 9 แห่งฝร่ังเศส โดยมีระฆงัหนกักว่า 19 ตนั หล่อในปีค.ศ.1895 จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปพิพิธภณัฑ์
ลูฟว ์(LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวงัหลวงแห่งฝร่ังเศส เป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศ ดา้นหนา้มีปิระมิดแกว้ช่วยกระจายแสงไปยงัสนามท่ีรายลอ้มอยู่รอบดา้นกบัห้องท่ีอยู่เบ้ืองล่าง 
และทาํหนา้ท่ีเป็นประตูทางเขา้ของพิพิธภณัฑ ์เดิมท่ีน่ีเป็นพระราชวงัยุคศตวรรษท่ี 13 และเป็นท่ีประทบัของ
กษตัริยม์าจนถึงในปี ค.ศ.1793 จึงถูกเปล่ียนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รวบรวมส่ิงมีค่าหลายยุค
หลายสมยั โดยเฉพาะภาพเขียนผลงานชั้นยอดประมาณ 6,000 ภาพ นบัไดว้่ามากท่ีสุดในโลก  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงเป็นจุดชมหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด สญัลกัษณ์ของนครหลวงปารีส 
หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่นํ้ าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์
ของประเทศฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย อิสระ
ใหท่้านเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟลตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านสู่ย่านถนนแฟชัน่ชั้นนาํของปารีส ถนน

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%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%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%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
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
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
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ชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ยา่นการคา้ท่ีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมี
ตน้เชสตน์ตัท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ทาํให้กลายเป็นจุดสนใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีผา่นไปมา ถนนสายน้ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก (The most beautiful 
avenue in the world) ท่านสามารถเดินตามเสน้ทางถนนสายน้ีไปสู่ประตูชยันโปเลียนซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานท่ี
สาํคญัในกรุงปารีส อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงแบบเต็มๆ ตามอธัยาศยั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั MERCURE PARIS VELIZY/ หรือ BEST WESTERN VELIZY **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัที่สาม แร็งส์ – ดินองต์ – แอนท์เวร์ิป 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่เมืองแร็งส์ (Reims) (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยู่ในแควน้ช็องปาญ-อาร์แดน แควน้ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นถ่ินกาํเนิดของแชมเปญ นําท่านเข้าชม       
มหาวิหารแร็งส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทอดามท่ีถูกใชเ้พื่อเป็นสถานท่ีสาํหรับการทาํพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกกษตัริยฝ์ร่ังเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และไดรั้บเลือกโดย
องค์การยูเนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดบักระจกสีท่ีสร้าง
ระหว่างคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถึง 20 ประดบัหนา้ต่างกุหลาบท่ีไดรั้บการประดบัดว้ยกระจกสี มหาวิหารแห่งน้ียงั
เป็นมหาวิหารท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการข้ึนเป็นกษัตริยแ์ห่งฝร่ังเศสตั้งแต่สมยัของพระเจ้า       
โคลวิสในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึนท่ีน่ีก็คือการท่ีโจนออฟอาร์คนาํกาํลงัของฝร่ังเศส บุกเขา้ยดึ
มหาวิหารคืนจากองักฤษในช่วงสงครามร้อยปีเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 7 ในปีค.ศ. 1429  
จากนั้นนาํท่านเขา้ชมมหาวิหารเซนต์เรมี่ (Saint Remi Basilica) ซ่ึงเป็นหน่ึงในคริสตจกัรท่ีสร้างแด่ สมเด็จ
พระสนัตะปาปาลีโอท่ี 9 ซ่ึงเร่ิมมีการก่อตั้งข้ึนในศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงต่อมาไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียท์าง
ประวติัศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ.1841 และถูกบรรจุเป็นหน่ึงในมรดกโลกแห่งเมืองแร็งส์เทียบเท่ามหาวิหารแร็งส์เมื่อ
ปี ค.ศ. 1991 ไดเ้วลานาํท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมืองแร็งส์ (City Hall) ท่ีมีความสวยงามยิ่ง อิสระให้
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ท่านไดเ้ก็บภาพอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีคงความสวยงามในเมืองน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองดินองต ์(Dinant) (ระยะทาง 157 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) หน่ึงใน
เมืองท่องเท่ียวอนัซีนของประเทศเบลเยีย่ม มีประชากรอาศยัเพียงไม่ถึง 15,000 คน ตั้งอยู่ในหุบเขา Meuse อนั
สูงชนัและมีแม่นํ้ าพาดผ่านกลางเมือง เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามยิ่ง ก่อตั้งข้ึนราวศตวรรษท่ี 10 และถูกตั้งช่ือ
เมืองจากภาษาเซลติคโบราณ ซ่ึงคาํว่า ดินองต ์แปลไดว้่า หุบเขาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เมืองดินองตถู์กทาํลายอย่างหนัก
ในช่วงศตวรรษท่ี 17 ในช่วงสงครามระหว่างฝร่ังเศสและสเปน หลงัจากนั้นตวัเมืองเสียหายอย่างรุนแรงอีก
คร้ังช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ช่วงปี ค.ศ.1914 นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถน์อร์ทเธอดามแห่งดินองต์ (Notre 
Dame Church of Dinant) หน่ึงในแลนดม์าร์คสาํคญัอนัโดดเด่นของเมืองดินองค์ เคียงคู่กบัป้อมปราการแห่ง
ดินองต์ท่ีตั้ งอยู่บนเขาหลงัตวัโบสถ์ โบสถส์ไตล์โกธิกแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนยุคศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงสร้างข้ึนบน
รากฐานเดิมของโบสถโ์รมาเนสก์ยุคศตวรรษท่ี 10 มีความสวยงามโดดเด่นดว้ยหอระฆงัทรงหัวหอม  เมื่อ
สะทอ้นวิวแม่นํ้ าออกมาเป็นทศันียภาพท่ีโดดเด่นของเมืองดินองต์ อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความน่ารัก
ของเมืองน้ีตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองแอนทเ์วิร์ป (Antwerp) (ระยะทาง 139 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2 ช.ม.) 

 

 ค ํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั LEOPOLD ANTWERP / OR PLAZA ANTWERP **** หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ส่ี เกนท์ – บรูจส์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวร์ิป 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท ์(Ghent) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองหลวงของ
จงัหวดัในฟลานเดอร์สตะวนัออก ในบริเวณเฟล็มมิชในเบลเยี่ยม  เดิมตวัเมืองเร่ิมจากการตั้งถ่ินฐานท่ีปาก
แม่นํ้ าเชลดทแ์ละแม่นํ้ าลิส ในยคุกลาง เกนท ์เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดในตอนเหนือของยุโรป  นาํ
ท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารบา้นเรือนสีสนัหลากหลายท่ีรายลอ้มรอบจตุัรัสใจกลางเมือง นาํท่านถ่ายรูปกบัศาลา
ว่าการเมือง และกลุ่มอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างเรียบริมคลอง บ่งบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองเกนท์ นาํ
ท่านแวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซนต์ บราโว (St. Bravo Cathedral) สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส ท่ี 5 เป็น
ศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับประดาด้วยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและ
ประติมากรรมท่ีมีค่าหลายช้ิน ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาโรค และธรรมาสน์หรือแท่นสาํหรับ
เทศนาสั่งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค่ จากนั้ นนําท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทกราเวนสตีน 
(Gravensteen) หน่ึงในแลนด์มาร์คสาํคญัใจกลางเมืองเกนท์ ปราสาทหินท่ีมีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมคลองใจ
กลางเมือง สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1180 โดยเคาน์ทฟิลลิปแห่งแควน้อลัซาส เพื่อเป็นท่ีพาํนกัของเหล่าอศัวินในช่วง
สงครามครูเซด ต่อมาถูกซ้ือข้ึนโดยสภาเมืองเกนท ์และถูกแปลงเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑป์ระจาํเมืองในท่ีสุด  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Bruges) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองท่ีไดรั้บ
การรับรองข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 เมืองบรูจจเ์ป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีโด่งดงัเมืองหน่ึง
ของประเทศเบลเยี่ยม เมืองน้ีถูกลอ้มรอบดว้ยคูเมืองถึงสองชั้น ซ่ึงเป็นการป้องกนัขา้ศึกศตัรูในสมยัก่อน 
ปัจจุบนับา้นเรือน, อาคาร, และโบสถย์งัคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมคือสถาปัตยกรรมเฟลมมิชและเรเน
ซองส์ท่ีดูวิจิตรสวยงามดุจดัง่มนตข์ลงัตึกรามบา้นช่องดูเป็นระเบียบ ถนนหนทางก็ดูสะอาดตา นาํท่านเดินชม 
จตุัรัสใจกลางเมือง (Burg Square) หอระฆงัเก่าแก่ ท่ีมีประวติัอนัยาวนาน และมีประติมากรรมท่ีงดงาม อิสระ
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ใหท่้านเก็บภาพเมืองท่ีมีสีสนัและความสวยงามตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั The Basilica of the 
Holy Blood ซ่ึงเป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 12 โบสถแ์ห่งน้ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ 
นาํท่านเขา้ชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ ์ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) 
(ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองหลวงของเบลเยี่ยม และยงัเป็นศูนยก์ลางดา้น
การเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยงัเป็นศูนยบ์ัญชาการกลางขององค์การสนธิสัญญาป้องกัน
แอตแลนติกเหนือ หรือ NATO อีกดว้ย ดว้ย นาํท่านถ่ายรูปกบัอะตอมเมี่ยม (Atomium) ท่ีมีสถาปัตยกรรม
รูปทรงอะตอมสูง 102 เมตร ก่อสร้างในรูปทรงท่ีเป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอร์แซล เอ็กซิบิชัน่ ในปี 
ค.ศ.1958 จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ จตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussels) ถือเป็นหัวใจสาํคญัของเมือง
บรัสเซลส์ (Brussels) ซ่ึงชาวเบลเยีย่มยกยอ่งใหว้่าเป็น จตุรัสท่ีงดงามท่ีสุดในโลก เป็นกลุ่มอาคารท่ีสร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมทั้งบาโรก โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงองคก์รยเูนสโกย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1983 นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั แมนเนคิน พิส (Manneken Pis) หรือหนูน้อยยืนฉ่ี คือ นํ้ าพุเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตรง
หวัมุมตึกร้านขายช็อกโกแลต มีรูปป้ันทองแดงของเด็กผูช้ายกาํลงัยืนฉ่ี พ่นเป็นสายนํ้ าพุออกมา หน้าตาสบาย
อกสบายใจ ตาํนานมีอยู่ว่า เม่ือคร้ังท่ีกรุงบรัสเซลส์ยงัตกอยู่ในการทาํสงคราม และถูกฝ่ายตรงขา้มแอบนํา
ระเบิดมาวางไวท่ี้กาํแพงเมือง เพื่อการโจมตี แต่มีเด็กน้อยนามว่า  จูเลียนสกี (Julianske) ไปพบสายชนวน
ระเบิดท่ีกาํลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดทาํใหส้ามารถป้องกนัเมืองบรัสเซลส์ทั้งเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงแกะสลกัรูป
ป้ันไวเ้พ่ือเป็นตวัแทนในการยกยอ่งและระลึกถึงความกลา้หาญ  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 หลงัอาหารคํ่านาํท่านเดินทางสู่ เมืองแอนทเ์วิร์ป (Antwerp) (ระยะทาง 45 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั LEOPOLD ANTWERP / OR PLAZA ANTWERP **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า แอนท์เวร์ิป – รอตเทอร์ดาม – เดลฟท์ – อมัสเตอร์ดัม 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถพ์ระแม่ (Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถท่ี์สร้างข้ึนในแบบโกธิค ถูกสร้างข้ึน
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1352-1521 เน้ือท่ีกว่า 8,000 ตารางเมตร ท่ีถือไดว้่ามีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรปยุคสมยันั้น 
นอกจากน้ี หอระฆงัของโบสถพ์ระแม่แห่งแอนต์เวิร์ป ยงัถูกบรรจุเป็น 1 ใน 56 หอระฆงัท่ีข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE) โดยหอฆงัของโบสถใ์นประเทศเบลเยียมติดโผในลิสกว่า 33 
แห่งเลยทีเดียว จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ระยะทาง 97 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)  เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของเนเธอร์แลนด ์ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ ามาส นับเป็นเมือง

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
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
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ท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงมีความยาวของพ้ืนท่ีเทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลกัษณะ
ต่างจากเมืองอ่ืนๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม"  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั บา้นลูกเต๋า ไคกคู์มูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า  
39 หลงั ซ่ึงได้รับรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลงังานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  แวะ
ถ่ายรูปกบั สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวิลเลมส์บรูก์ (Willems Bridge) สองใน
สามสะพานซ่ึงเช่ือมเมืองสองฝ่ังท่ีถูกคัน่กลางดว้ยแม่นํ้ ามาสเขา้ดว้ยกนั จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั ศาลาว่าการ
ประจาํเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซ่ึงรอดพน้จากการโดนถล่มเมืองโดยกองทพัของ
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท์ (Delft) (ระยะทาง 17 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองรอตเทอร์ดาม โดดเด่นดว้ย
บา้นเรือนและอาคารยคุเรอแนซ็องส์มีแหล่งประวติัศาสตร์และโบราณสถาน เช่น โบสถ ์อาคาร บา้นเรือนยุค
เก่ายอ้นไปถึงศตวรรษท่ี 13 -15 หลายแห่ง มีทศันียภาพสวยงามโดยรอบ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งเซรามิกและงาน
ฝีมือข้ึนช่ือของประเทศ นาํท่านเท่ียวชมเมืองและถ่ายรูปกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือของเมืองน้ี ไม่ว่าจะเป็น 
วิหารโกธิค (Oude Kerk) โบสถ์และสุสานเก่า (Nieuwe Kerk) ศาลาว่าการเมืองโบราณ (City Hall) และ
พิพธิภณัฑพ์รินเซนฮอฟ (Museum Prinsenhof) อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความน่ารักโรแมนติกของเมืองเล็กๆ
แห่งน้ี ไดเ้วลานาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) (ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั DUTCH DESIGN HOTEL  / OR HAARLEM VAN DER VALK  **** หรือเทียบเท่า  
 

 

วนัที่หก กธูีร์น – ยูเทรกต์ – ฮาร์เลม็ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกีธูร์น (Giethoorn) (ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ช.ม.)  เมือง
ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัแบบกา้วกระโดดสาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวจีนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.2017 เป็นตน้มา 
โดยสถิติท่ีถูกบนัทึกไวคื้อมีนกัท่องเท่ียวมาเยีย่มเยอืนหมุนเวียนราว 2 แสนคนต่อปี ไดเ้วลานาํท่านล่องเรือชม
ความสวยงามของหมู่บา้นกีธูร์น ชมภูมิทศัน์อนัสวยงามและความเงียบสงบของหมู่บา้นท่ีลอ้มรอบด้วยลาํ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2007
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คลอง เมืองกีธูร์นเป็นเมืองไร้มลภาวะ เน่ืองจากเป็นเมืองคาร์ฟรี ซ่ึงชาวเมืองสัญจรดว้ยเรือเท่านั้น จนไดรั้บ
ขนานนามว่าเป็นนครเวนิสแห่งแดนเหนือ หรือนครเวนิสแห่งประเทศเนเธอร์แลนด ์มีประชากรอาศยัเพียงราว 
2600 คน (***การใหบ้ริการล่องเรือชมหมู่บา้นมีจาํนวนจาํกดัในแต่ละวนั หากบริษทัเรือไม่สามารถให้บริการ
กบัคณะได ้จะทาํการคืนค่าล่องเรือใหก้บัทุกท่านและนาํท่านเดินชมหมู่บา้นแทน) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองยูเทรกต์ (Utrecht) (ระยะทาง 126 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หน่ึงใน
เมืองท่องเท่ียวอนัซีนของประเทศเนเธอร์แลนด ์ซ่ึงมีช่ือเสียงไม่น้อยไปกว่าอมัสเตอร์ดมัและเดอะเฮก เมืองยู
เทรกตต์ั้งอยูใ่นตอนกลางของประเทศเนเธอร์แลนด ์และยงัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลยัอีกดว้ย ภายในเมือง
เต็มไปดว้ยตึกรามบา้นช่องอนัเก่าแก่ ซ่ึงบางหลงัมีมาตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ส่วนใหญ่ได ้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน และไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี นาํท่านเดินชมความงามของตวัเมืองเก่าตลอด
สองข้างคลองเก่าท่ีทอดยาวผ่านใจกลางของตัวเมือง ได้เวลานําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม 
(Amsterdam) (ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั DUTCH DESIGN HOTEL  / OR HAARLEM VAN DER VALK  **** หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่เจด็ อมัสเตอร์ดัม  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าอัม

สเทล (Amstel) ซ่ึงไดช่ื้อว่ามีลาํคลองลดเล้ียวไปรอบเมืองถึง 165 คลองดว้ยกนั เมืองน้ีเร่ิมก่อตั้งประมาณ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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คริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ นําท่านล่องเรือกระจก ชมชีวิตความ
เป็นอยูช่าวดชัต ์ท่ีสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ชั้นบนสุด
ของตวัอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น ระหว่างเสน้ทางล่องเรือ ผา่นบา้นเรือนท่ีอยู่ ริมคลองท่ีมีอยู่มากถึง 
2,500 หลงั จากนั้นนําท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชรและอญัมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูช้าํนาญ
ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณีท่ีมีค่าสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก ไดเ้วลานาํท่านสู่ กาล
เวอร์ สตราท (Kalver Straat) เป็นถนนชอปป้ิงสายสาํคญัของชาวอมัสเตอร์ดมั และของนกัท่องเท่ียวดว้ย ถนน
สายน้ีจะคลาคลํ่าไปด้วยร้านรวงขายของและสินคา้ของท่ีระลึกให้เลือกซ้ือหาเป็นของขวญัของฝากอย่าง
มากมาย อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  

 

***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 
 

14.30 น. นาํทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินอมัสเตอร์ดมั (AMS) เพื่อเตรียมตวักลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านไดท้าํคืนภาษี
และเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมายจากร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

17.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี KL875 (บินตรง) 
 สายการบิน บริการอาหารคํ่าและอาหารเชา้ 
 

วนัที่แปด กรุงเทพมหานครฯ 
 

09.50 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
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 8 วนั 6 คืน ฝร่ังเศส – เบลเยยีม – เนเธอร์แลนด์  
ราคาทวัร์ 65,900 บาท  : 19-26 ต.ค. 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 19-26 ต.ค. 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 65,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 13,000 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 65,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

โปรดสอบถาม 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าตัว๋ทั้งหมด (BKK-CDG//AMS-BKK) 20,000 
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ (ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน) 3,500 

 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น คิด ณ วนัท่ี 25 เม.ย.2562 ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 
 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (AF/KL), กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง นํ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน AF/KL (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ้ ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 14 ยโูร) 
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 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 16 ยโูร) 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ (ประมาณ 3,500 บาท) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดม้ีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึน)    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)   
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
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ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

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

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

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

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดงันั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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 เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ประเทศฝร่ังเศส 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 7 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพ่ือขอยืน่
วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง จาํนวน 2 รูป มีรายละเอียดดงัน้ี  

- พ้ืนหลงัสีขาว 
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 
- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน) 
- ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่งชดัเจน
สาํเนาบตัรประชาชน  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมกีารเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
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- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 

 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ต ํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

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

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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 8 วนั 6 คืน ฝร่ังเศส – เบลเยยีม – เนเธอร์แลนด์  
     (ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทปิหัวหน้าทวัร์และคนขับรถแล้ว)  

ราคาทวัร์ 65,900 บาท  :   19-26 ต.ค. 
 

 

ลาํดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยื่น 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       
       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่า เป็นการทาํวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 
(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลกูค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

ช่ือผู้ส ารองที่นัง่........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 635 1415 


