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Code: IH14-DEU+NLD+BEL+FRA-Kurkenhof-10WY-Mar-May-109-113-A221110 

 

10 วนั เทศกาลดอกไมเ้คอรเ์คนฮอฟ 

เยอรมน–ี เนเธอรแ์ลนด–์ เบลเยีย่ม – ฝร ัง่เศส    

  

 

 

มนีาคม - พฤษภาคม 2566 

เร ิม่ตน้ 109,900 บาท 

(รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และรวมทปิทกุอยา่งแลว้) 

แฟรงคเ์ฟิรต์ – โคโลญจน ์– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตโรเออรม์อน – ไนเมเคลิ – อมัสเตอรด์มั  

หมูบ่า้นกรีธ์ูรน์ – สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – กรงุเฮก – รอตเทอรด์าม – แอนตเ์วริป์ – เกนท ์  

บรจูส ์– บรสัเซลส ์– อามแิย็งส ์– ปารสี – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑล์ฟูว ์– ชองป์ส เอลเิซส่ ์

ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต – พระราชวงัแวรซ์ายส ์  

 

ราคาทวัร ์109,900 บาท : 24 ม.ีค. – 2 เม.ย. 66 

ราคาทวัร ์113,900 บาท : 7-16 เม.ย. 66 / 14-23 เม.ย. 66 / 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 66 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – มสักตั - แฟรงคเ์ฟิรต์ 

 

17.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิโอมาน แอร ์(WY) ณ สนามบนิสวุรรณ

ภมู ิ

20.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยเที่ยวบนิ WY816 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.55 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่น่ัง และสายการบนิฯ มีบรกิาร อาหารเชา้ 

ระหวา่งเทีย่วบนิ 

23.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิโอมาน แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ เป็น WY115 

 

วนัสอง  แฟรงคเ์ฟิรต์ - โคโลญจน ์

 

02.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโอมาน สูส่นามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7.05 ชัว่โมง) 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

  

 น าทา่นสู ่จัตรัุสโรเมอรเ์บริก์ (Romerberg) อนัเป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการเมอืง บรเิวณกลางจัตุรัสม ีน ้าพุแห่ง

ความยตุธิรรม ตัง้ตระหงา่นดา้นหนา้อาคารไมล้วดลายสวยงาม ซึง่นับว่าเป็นอกีสถาปัตยกรรมอกีแห่งหนึง่ที่

สวยงามกลางกรงุแฟรง้คเ์ฟิรต์  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมมหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) หรอื มหาวหิารเซนตบ์ารโ์ธโลมวิ สรา้ง

ขึน้ในสมัยศตวรรษที ่13 ในศลิปะแบบโรมันโกธคิ และเคยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิบีรมราชาภเิษกของ

จักรพรรดโิรมนั จงึรูจ้ักในนาม มหาวหิารจักรพรรด ิอกีดว้ย  

 

 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับโรงละครโบราณ (Opera House) อาคารสถาปัตยกรรมโบราณทีอ่ยู่คู่เมอืง

แฟรงกเ์ฟิรต์มานาน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (เมนูขาหมเูยอรมนั อนัเลือ่งชือ่) 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคโลญจน ์(Cologne) (ระยะทาง 190 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  

 

น าท่านเขา้ชมมหาวหิารโคโลญจน์ หรอืทีรู่จ้ักในนาม เคลิน์โดม (Cologne Cathedral) เป็นมหาวหิาร

โคโลญจน์แห่งเดยีวทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี 2536 จัดเป็นไฮไลท์

ของเมอืงทีนั่กเทีย่วไปเทีย่วชมมากทีส่ดุ วหิารแหง่นี ้ใชเ้วลาสรา้งยาวนานถงึ 600 ปี และปัจจุบันก็ยังมกีาร

บรูณะซอ่มแซมอยูต่ลอด บรเิวณใกลก้ับวหิาร จะมสีะพานสายส าคัญทอดยาวขา้มแมน่ ้าไรน์ เชือ่มตัวเมอืง

โคโลญจนท์ัง้สองฝ่ังเขา้ดว้ยกนั  

 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) แห่งเมอืงโคโลญจน์ ซึง่มทีัง้โบสถเ์กา่แกอ่กีหลายหลัง 

เชน่ Great St. Martin และ อาคารศาลาว่าการเมอืงเกา่แก ่(City Hall) ตลอดจนพพิธิภัณฑต์่างๆมากมาย 

หรอืทา่นจะเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ใีหเ้ลอืกสรร ตลอดเสน้ทางตดิกบัมหาวหิาร 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Pullman Cologne Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม อมัสเตอรด์มั – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต – ไนเมเคลิ – อมัสเตอรด์มั (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่Designer Outlet Roermond (ระยะทาง 95 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) เป็น

เอาทเ์ลตขนาดใหญ ่ลดราคาสนิคา้ 30-70% และมรีา้นคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกกว่า 120 รา้นคา้ภายในเอาท์

เลตแห่งนี้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็ม ใหท้่านไดม้เีวลาเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ไมว่่าจะเป็น 

Armani, Burberry, Gucci, Scotch & Soda, Nike, Diesel, The Body shop และ อืน่ๆอกีมากมาย  

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัภายในเอาทเ์ลตตามอธัยาศยั 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไนเมเคลิ (Nijmegen) (ระยะทาง 87 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.)  

  

 น าท่านเที่ยวชมเมืองไนเมเคลิ ซึง่เป็นเมืองและเทศบาลริมฝ่ังแม่น ้ าวาล ทางตะวันออกของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ใกลก้ับชายแดนประเทศเยอรมนี ถอืว่าเป็นเมอืงทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในเนเธอรแ์ลนด ์เฉลมิฉลอง

ครบ 2,000 ปี ในปี ค.ศ. 2005  

   เมอืงนี้เคยเป็นทีต่ัง้ของชมุชนชาวโรมัน จักรพรรดใินราชวงศก์ารอแล็งเฌยีงเคยประทับทีเ่มอืงนี้เป็น

ชว่งเวลาหนึง่ ภายหลังเขา้เป็นสมาชกิสันนบิาตฮันซา เป็นสถานทีล่งนามในสนธสิัญญาสงบศกึหลายฉบับ

ระหวา่ง ค.ศ. 1678-1679 เพือ่ยตุสิงครามระหวา่งฝร่ังเศสกบัฮอลแลนด ์ในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่องไดรั้บ

ความเสยีหายอยา่งหนัก ฝ่ายพันธมติรเขา้ยดึในเดอืนกนัยายน ค.ศ. 1944  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอมัสเตอรด์ัม (ระยะทาง 115 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช.ม.) 

 

 

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
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
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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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Hotel Amsterdam City **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่ ี ่ อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกรีธ์ูรน ์– อมัสเตอรด์มั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกธีูรน์ (Giethoorn) (ระยะทาง 119 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ช.ม.)  

เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังแบบกา้วกระโดดส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวจนีตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ.2017 

เป็นตน้มา โดยสถติทิีถ่กูบนัทกึไวค้อืมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยีย่มเยอืนหมนุเวยีนราว 2 แสนคนตอ่ปี  

 

ไดเ้วลาน าท่านล่องเรอืชมความสวยงามของหมูบ่า้นกธีูรน์ ชมภูมทิัศน์อันสวยงามและความเงยีบสงบของ

หมูบ่า้นทีล่อ้มรอบดว้ยล าคลอง เมอืงกธีรูน์เป็นเมอืงไรม้ลภาวะ เนือ่งจากเป็นเมอืงคารฟ์ร ีซึง่ชาวเมอืงสญัจร

ดว้ยเรอืเทา่นัน้ จนไดรั้บขนานนามวา่เป็นนครเวนสิแหง่แดนเหนอื หรอืนครเวนสิแหง่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์มี

ประชากรอาศัยเพยีงราว 2600 คน (***การใหบ้รกิารล่องเรอืชมหมู่บา้นมจี านวนจ ากัดในแต่ละวัน หาก

บรษัิทเรอืไมส่ามารถใหบ้รกิารกับคณะได ้จะท าการคนืค่าล่องเรอืใหก้ับทุกท่านและน าท่านเดนิชมหมูบ่า้น

แทน) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุอมัสเตอรด์ัม  

จากนัน้น าท่านเขา้ชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี อุตสาหกรรมจากวทิยากรผูช้ านาญตลอดจน

ขัน้ตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีทีม่คีา่สดุและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในโลก 

 

จากนัน้น าท่านล่องเรือกระจก ชมชวีติความเป็นอยู่ชาวดัชต์ ที่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17 มเีอกลักษณ์

พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มตีะขออยู่ชัน้บนสุดของตัวอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น ระหว่าง

เสน้ทางลอ่งเรอื ผา่นบา้นเรอืนทีอ่ยู ่รมิคลองทีม่อียูม่ากถงึ 2,500 หลัง  

 

น าท่านเดนิทางสูย่า่นใจกลางเมอืงอันเป็นทีต่ัง้ของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลางเมอืง เป็น

ลานกวา้งขนาดใหญ่ ทีม่สีถานทีส่ าคัญๆ ตัง้อยูม่ากมาย อยา่งมมุหนึง่เป็นทีต่ัง้ของโบสถใ์หม ่ทีส่รา้งขึน้ใน

ตอนปลายศตวรรษที ่14 และผ่านการบูรณะซอ่มแซม ปรับปรุงจนถงึสรา้งใหม่หลายต่อหลายจนมคีวาม

สวยงามน่าชมเป็นอยา่งยิง่  

 

น าทา่นถา่ยรปูกับอนุสาวรยีแ์ห่งเสรภีาพ เป็นรูปทรงกรวยสขีาวสงูประมาณ 70 ฟตุ สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1956 

เพือ่เป็นอนุสรณ์แกผู่ท้ีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2  

ฝ่ังตรงขา้มกบัอนุสาวรยีย์งัมอีาคารเกา่แกท่ีส่วยงามและส าคัญคอื พระราชวังหลวง (Koninklijk Plaeis) 

หรอื วังหลวง ทีค่รัง้แรกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1655 มจีดุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นทีว่่าการอ าเภอ สรา้งโดยสถาปนกิ

ทีช่ ือ่ ยาคอบ ฟาน กมัเปน ตรงหนา้จ่ัวของตกึแห่งนี้มรีูปปนูปั้นทีส่วยงาม เป็นรูปเทพแีห่งทะเล และสัตวใ์น

เทพนยิายกรกี  

ตอ่มาในปี ค.ศ. 1801 หลังจากทีเ่นเธอรแ์ลนดต์กเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศส พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นที่

ประทับของพระเจา้หลยุส ์โบนาปารต์ นอ้งชายนโปเลยีน โบนาปารต์ จนถงึปี ค.ศ. 1810 เมือ่ฝร่ังเศสหมด

อ านาจลงก็ยงัคงใชเ้ป็นพระราชวังทีป่ระทับของกษัตรยิเ์นเธอรแ์ลนด ์และในปี ค.ศ.1967 สมเด็จพระราชนิี

นาถจเุลยีนาไดท้รงยา้ยไปประทับอยูท่ีเ่มอืงเฮก  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับพพิธิภัณฑแ์ห่งชาตเินเธอรแ์ลนด ์(Rijksmuseum) หรอืพพิธิภัณฑร์กิจ์ สถานที่ที่

สามารถบอกเลา่เรือ่งราวทางประวัตศิาสตรข์องดนิแดนกงัหันลมไดเ้ป็นอยา่งดโีดยพพิธิภัณฑท์ีม่อีายเุกา่แก่

กว่า 200 ปีแห่งนี้คือพพิธิภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่รวบรวมวัตถุโบราณ งานศลิปะเก่าแก่และ

ทรงคณุคา่ทางประวัตศิาสตรไ์วม้ากมายกวา่ 8,000 ชิน้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Hotel Amsterdam City **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีห่า้ อมัสเตอรด์มั – สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – เดอะเฮก – รอตเทอรด์าม   

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 50 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

45 นาท)ี ตัง้อยูท่ีช่านเมอืงลซิเซซ่ ึง่เป็นแหลง่ปลกูทวิลปิทีใ่หญแ่ละส าคัญยิง่ของฮอลแลนด ์ 

  เดมิเป็นสวนสาธารณะมากอ่น ต่อมาสมาคมผูส้ง่เสรมิการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้ัวแห่งเมอืงลซิเซ ่ได ้

ใชส้วนแห่งนี้ส่งเสรมิการปลูกไมห้ัวพันธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งที่ใหก้ับบรษัิทผูผ้ลิตไมห้ัวเป็นผูป้ลูกและเขา้

บ ารงุรักษา ซึง่ก็ท าใหเ้กดิพันธุใ์หม่ๆ  ขึน้ทกุปี ผูซ้ ือ้ทวิลปิจากทั่วโลกจะมาชมและคัดเลอืกทวิลปิทีต่อ้งการ

จากแปลงสาธติ ในสวนเคอเคนฮอฟแหง่นี้  

  นับเป็นสวนทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก ดว้ยทวิลปิทีม่มีากกว่า 7 ลา้นตน้ในแต่ละปี รวมทัง้ไมห้ัวอืน่ๆ 

เชน่ ลลิลี ่แดฟโฟดลิ หรอืนาซสิซสั ไฮยาซนิธ ์ออกดอกบานสะพร่ังอยูด่ลูะลานตา  

  สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ มทีางเดนิร่มรืน่ บางตอนก็มงีาน

ประตมิากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน ้าและน ้าพุ มศีาลาจัดแสดงกจิกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม ้

มากมาย มกีารจัดสวนตัวอยา่ง การวางแผนจัดปลกูไมด้อกไมใ้บ รวมทัง้คอฟฟ่ีชอ็ปและรา้นขายอาหาร เปิด

ใหเ้ขา้ชมประมาณกลางเดอืนมนีาคม ไปจนถงึปลายเดอืนพฤษภาคมของทกุปี  

  อสิระใหท้า่นเดนิชมสวนดอกไมต้ามอธัยาศัย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดอะเฮก (The Hague) (ระยะทาง 23 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท)ี 

เมอืงใหญเ่ป็นอนัดับ 3 รองจากกรงุอมัสเตอรด์ัมและรอตเทอรด์าม ปัจจุบันกรุงเฮกเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลดัตช ์ 

อาคารรัฐสภา ศาลฎกีา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถงึเป็นเมอืงทีป่ระทับของพระราชนิีแห่งเนเธอร์แลนด ์

ถงึแมว้า่จะไมไ่ดเ้ป็นเมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์นอกจากนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารและ

การพมิพ ์เป็นทีต่ัง้ของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับศาลโลก หรอื พระราชวังแห่งสันตภิาพ (Peace Palace) ที่ประดษิฐานกฎหมาย

ระหว่างประเทศ (Seat of International Law) เป็นทีต่ัง้กองบัญชาการของศาลยตุธิรรมระหว่างประเทศ 

ศาลอนุญาโตตลุาการถาวร เนตบิณัฑติยสถานระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮก และหอสมดุแห่งวังสันตทิีล่ ้าค่า 

นอกจากเป็นทีต่ัง้สถาบนัดังกลา่วแลว้ ทีว่ังสนัตยิงัมกัจัดเทศกาลพเิศษเกีย่วกบันโยบายระหวา่งประเทศและ

กฎหมายระหวา่งประเทศดว้ย  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ระยะทาง 24 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 20 นาท)ี  เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ามาส นับเป็นเมอืงทา่ใหญ่

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ซึง่มคีวามยาวของพืน้ทีเ่ทยีบท่าเรอืยาวถงึ 40 กโิลเมตร รอตเทอรด์ามมลีักษณะ

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
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ต่างจากเมอืงอืน่ๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมอืงที่มสีถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี  ค.ศ. 2007 ไดรั้บการ

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเป็น "เมอืงแหง่สถาปัตยกรรม"  

 

น าท่านถ่ายรูปบา้นลูกเต๋าไคกค์ูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลอืงขาวทรง

ลกูเตา๋  39 หลัง ซึง่ไดรั้บรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยดัพลังงานโดยสถาปนกินาม Piet Bloem   

 

แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาว อรีาสมสู (Erasmus Bridge) และสะพานแดง วลิเลมสบ์รูก ์(Willems Bridge) 

สองในสามสะพานซึง่เชือ่มเมอืงสองฝ่ังทีถ่กูคั่นกลางดว้ยแมน่ ้ามาสเขา้ดว้ยกนั  

 

แวะถา่ยรปูกบั  ศาลาวา่การประจ าเมอืงรอตเทอรด์าม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึง่รอดพน้จากการ

โดนถลม่เมอืงโดยกองทัพของอดอลฟ์ ฮติเลอร ์ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel NH Altanta Rotterdam **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2007
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วนัทีห่ก รอตเทอรด์าม – แอนนตเ์วริป์ – บรจูส ์– เกนส ์ – บรสัเซลส ์ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) (ระยะทาง 98 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช.

ม.)เมืองท่าส าคัญที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเบลเยียม เมืองที่เต็มเป่ียมไปดว้ยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ดว้ยความทีเ่ป็นเมอืงท่า มกีารตดิต่อคา้ขายกับคนต่างชาต ิเกดิเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวาม

หลากหลายทางวัฒนธรรม และยงัถอืต าแหน่งศนูยก์ลางการคา้เพชรระดับโลก  

 

เที่ยวชม จัตุรัสกลางเมืองแอนต์เวริ์ป (Grote Markt) ศูนย์กลางทางสถาปัตยกรรม การด าเนินงาน 

วัฒนธรรม ตลอดจนการใชช้วีติของคนในเมอืงแห่งนี้ คอืจัตุรัสทรงสามเหลีย่มปดูว้ยหนิ ทีแ่วดลอ้มไปดว้ย

อาคารส าคัญทีก่่อตัง้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 ในสถาปัตยกรรมสไตลเ์รอเนซองส ์ทีผ่สานไปกับวธิคีดิแบบ

เฟลมชิไดอ้ยา่งลงตัว  

 

ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมอืง อาคารยคุฟ้ืนฟศูลิปะวทิยาการ (Renaissance) หรอืจะเป็น กลิดฮ์อลล ์(Guild 

Hall) กลุ่มอาคารทอดยาวต่อกัน 7 หลังทีถู่กใชเ้ป็นพืน้ทีห่ลักในการพบปะสังสรรค ์และด าเนนิงานส าคัญ

ของกลุม่กลิด ์สมาคมชา่งฝีมอืเกา่แกข่องประเทศ โดยความโดดเดน่ของอาคารทีส่งัเกตไดช้ดัเจนจะมตีัง้แต่

หนา้จ่ัวทีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติร และบนหลังคาของอาคารหลายหลังยังมรีูปปั้นสทีองประดับเอาไว ้

อยา่งสวยงาม  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบัรปูปัน้น ้าพบุราโว ่(Brabo Fountain) ทีส่รา้งขึน้มาในปี 1887 โดยประตมิากรชาวเบลเยยีม

นาม เจฟย ์แลมบกัซ ์(Jef Lambeaux) โดยมตี านานเลา่ขานวา่ชายทีอ่ยูใ่นอริยิาบถก าลังขวา้งมอืทีถู่กตัดนี ้

คอืแมท่ัพชาวโรมันทีส่ามารถตัดมอืยักษ์ใจรา้ยทีค่อยลงโทษชาวเดนิเรอืซึง่ไมย่อมจ่ายค่าผ่านทางในการ

ล่องแมน่ ้าสเกลต ์(Scheldt River) เขา้มายังเมอืงแอนตเ์วริป์ นับเป็นประตมิากรรมทีส่ือ่ถงึการเปลีย่นผ่าน

ทางการเมอืง การปกครองของแอนตเ์วริป์ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 

น าท่านแวะถ่ายรูป ปราสาทหนิ (Het Steen Castle) ปราสาทหนิทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้าสเกลต ์(Scheldt River) 

ดา่นหนา้หลักของแนวรบในสมยัอดตี มป้ีอมปราการหลักทีผ่่านจุดเปลีย่นทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงแอนต์

เวริป์มาหลากยคุสมยั  

โดยในปี 1520 ปราสาทแห่งนี้ไดรั้บการบรูณะขึน้ใหมใ่หก้ลายมาเป็นปราสาทส าคัญของประเทศ และ

เคยถูกใชเ้ป็นคุกส าหรับขังนักโทษในปี 1827 – 1846 กอ่นทีต่่อมาในปี 1890 ปราสาทแห่งนี้จะถูกปรับให ้

เป็นพพิธิภณัฑโ์บราณคด ีและอนุสรณ์สถานจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่จดุเดน่อกีอยา่งของปราสาทคอืงาน

ประตมิากรรมขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้อยา่ง แลงค ์แวปเปอร ์(Lange Wapper) ตัวละครยักษ์ในต านาน
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จากนทิานพืน้บา้นเกา่แกข่องเมอืงแอนตเ์วริป์ ซึง่เป็นมมุถา่ยรปูยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วไมเ่คยพลาดเวลามา

เยอืนปราสาท 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรจูส ์(Bruges) เมอืงทีไ่ดรั้บการรับรองขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 

(ระยะทาง 90 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เมอืงบรูจจเ์ป็นเมอืงรมิชายฝ่ังทะเลทีโ่ด่งดัง

เมอืงหนึง่ของประเทศเบลเยีย่ม เมอืงนี้ถูกลอ้มรอบดว้ยคูเมอืงถงึสองชัน้ ซึง่เป็นการป้องกันขา้ศกึศัตรูใน

สมัยกอ่น ปัจจุบันบา้นเรอืน, อาคาร, และโบสถย์ังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดมิคอืสถาปัตยกรรมเฟลม

มชิ และเรเนซองสท์ีด่วูจิติรสวยงามดจุดั่งมนตข์ลังตกึรามบา้นชอ่งดเูป็นระเบยีบ ถนนหนทางก็ดสูะอาดตา  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดินชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Burg Square) หอระฆังเก่าแก่ ที่มีประวัติอันยาวนาน และมี

ประตมิากรรมทีง่ดงาม อสิระใหท้า่นเก็บภาพเมอืงทีม่สีสีนัและความสวยงามตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม The Basilica of the Holy Blood ซึง่เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิ สรา้งขึน้ในสมัย

ศตวรรษที ่12 โบสถแ์หง่นีต้ัง้อยูใ่จกลางเมอืงบรจูส ์น าทา่นเขา้ชมความสวยงามและความเกา่แกข่องโบสถ ์ 

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกนท ์(Ghent) (ระยะทาง 56 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) 

เมอืงที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดในฟลานเดอร์สตะวันออก  ในบรเิวณเฟล็มมชิในเบล

เยีย่ม  เดมิตัวเมอืงเริม่จากการตัง้ถิน่ฐานทีป่ากแมน่ ้าเชลดทแ์ละแม่น ้าลิส ในยคุกลาง เกนท ์เป็นเมอืงที่

ใหญท่ีส่ดุและมัง่คั่งทีส่ดุในตอนเหนอืของยโุรป   

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัอาคารบา้นเรอืนสสีนัหลากหลายทีร่ายลอ้มรอบจัตรัุสใจกลางเมอืง  
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น าท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมอืง และกลุ่มอาคารบา้นเรือนที่สรา้งเรียบรมิคลอง บ่งบอกถงึชวีติความ

เป็นอยูข่องชาวเมอืงเกนท ์ 

 

น าท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารเซนต ์บราโว (St. Bravo Cathedral) สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ชารล์ส ที ่5 เป็น

ศลิปะแบบโกธคิ ภายในมหาวหิารประดับประดาดว้ยกระจกสแีละแท่นบูชารวมไปถงึงานจติรกรรมและ

ประตมิากรรมทีม่คี่าหลายชิน้ ทัง้ผลงานประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบาโรค และธรรมาสน์หรอืแท่นส าหรับ

เทศนาสัง่สอนของนักบวช ศลิปะแบบร็อกโคโค ่งดงามมาก  

 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับสะพานเซนต ์มเิชล (St. Michael’s bridge) ตรงนี้จะเป็นจุดชมววิทีส่วยงามอกีจุด

หนึง่ เป็นจุดบรรจบกันของแมน่ ้า 2 สาย คอื แมน่ ้าเชลดท ์และแมน่ ้าลสิ ทีซ่ ึง่ชาวเกนทต์ัง้ถิน่ฐานเมือ่กว่า

พันปีกอ่น อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพตามอธัยาศัย  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูก่รงุบรัสเซลล ์(Brussel)  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Collection Brussels Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีเ่จ็ด บรสัเซลส ์– อามแีย็งส ์

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

น าท่านเทีย่วชม เมอืงบรัสเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของเบลเยีย่ม และยังเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง

นานาชาตแิหง่สหภาพยโุรป อกีทัง้ยังเป็นศูนยบ์ัญชาการกลางขององคก์ารสนธสิัญญาป้องกันแอตแลนตกิ

เหนอื หรอื NATO อกีดว้ย  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบัอะตอมเมีย่ม (Atomium) ทีม่สีถาปัตยกรรมรปูทรงอะตอมสงู 102 เมตร กอ่สรา้งในรูปทรง

ทีเ่ป็นโมเลกลุเหล็กใสจากงานยนูเิวอรแ์ซล เอ็กซบิชิัน่ ในปี ค.ศ.1958  

 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่จตรัุสกรองดป์ลาซ (Grand Place of Brussels) ถอืเป็นหัวใจส าคัญของเมอืงบรัสเซลส ์

(Brussels) ซึง่ชาวเบลเยี่ยมยกย่องใหว้่าเป็น จตุรัสที่งดงามที่สุดในโลก เป็นกลุ่มอาคารที่สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมทัง้บาโรก โกธคิ นโีอ-โกธคิ และเป็นสถานทีซ่ ึง่องคก์รยเูนสโกย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกตัง้แต่

ปี ค.ศ.1983  

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั แมนเนคนิ พสิ (Manneken Pis) หรอืหนูนอ้ยยนืฉี่ คอื น ้าพเุล็กๆทีต่ัง้อยูต่รงหัวมมุตกึ

รา้นขายช็อกโกแลต มรีูปปั้นทองแดงของเด็กผูช้ายก าลังยนืฉ่ี พ่นเป็นสายน ้าพุออกมา หนา้ตาสบายอก

สบายใจ  

ต านานมอียูว่่า เมือ่ครัง้ทีก่รุงบรัสเซลสย์ังตกอยูใ่นการท าสงคราม และถูกฝ่ายตรงขา้มแอบน าระเบดิมา

วางไวท้ีก่ าแพงเมอืง เพือ่การโจมต ีแต่มเีด็กนอ้ยนามว่า จูเลยีนสก ี(Julianske) ไปพบสายชนวนระเบดิที่

ก าลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดท าใหส้ามารถป้องกนัเมอืงบรัสเซลสท์ัง้เมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึแกะสลักรูปปั้นไว ้

เพือ่เป็นตัวแทนในการยกยอ่งและระลกึถงึความกลา้หาญ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพความสวยงาม

ตามอธัยาศัยหรอืจะเลอืกซือ้ชอคโกเลตอนัเลือ่งชือ่แหง่บรัสเซลส ์

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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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอามแีย็งส ์(Amiens) (ระยะทาง 240 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ช.ม.) 

เมอืงหลวงของแควน้ปีการด์ ีดนิแดนแห่งชนเผ่าฟร็องก ์ชนเผ่าทีส่ าคัญของประเทศฝร่ังเศสโบราณน่ันเอง 

และยงัเป็นเมอืงแหง่ประวัตศิาสตรท์ีเ่ต็มไปดว้ยศลิปะต่างๆ รวมไปถงึมหาวหิารกอธคิทีง่ดงามมากแห่งหนึง่

ของประเทศฝร่ังเศส  

 

 น าท่านเขา้ชมมหาวิหารโนเทรอดามแห่งอามีแย็ง หรือที่เรียกกันว่า  มหาวิหารอามีแย็ง (Amiens 

Cathedral) มหาวหิารทีส่รา้งในสไตลโ์กธคิแบบคลาสสคิ ทีส่รา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่13  

  ภายใน มหาวหิารไดรั้บการตกแตง่อยา่งอลังการ ตืน่ตาไปกบัความกลมกลนืของผังอาคาร ความงามของ

รูปดา้นภายในทีท่ าเป็น ๓ ชัน้ และความงามพเิศษของประตมิากรรมบนผนังดา้นหนา้อาคารและปีกทศิใต ้

นอกจากนีย้งัมหีอระฆงัทีต่กแตง่ดว้ยประตมิากรรมหนิแกะสลักอยา่งงดงาม มหาวหิารแห่งนี้ไดรั้บการรับรอง

จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  

 

 จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงเก่า (Old Town) ทีเ่รยีกไดว้่าเป็นเมอืงสวยงามคลาสสคิ อกีเมอืงทางตอน

เหนอืของฝร่ังเศส 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Mercure Amiens Cathdrale**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด ปารสี - ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต - พพิธิภณัฑล์ฟูว ์– ประตชูยั – ชอ้ปป้ิงสมารเิทน - ถนนชองป์ เอลเิซส่ ์ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุปารสี (Paris) (ระยะทาง 156 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ช.ม.)  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ ่La Velle Village Outlet ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย 

อาทเิชน่ ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และอืน่ๆอกีมากมาย 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย (***หากเอาทเ์ลตปิดท าการในวนัดงักลา่ว ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมวนัที ่ตามความเหมาะสม) 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็ม 
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บา่ย น าท่านแวะถ่ายรูปพพิธิภัณฑล์ูฟว ์(Louvre Museum) อดตีพระราชวังหลวงแห่งฝร่ังเศส เป็นพพิธิภัณฑ์

แหง่ชาตทิีเ่กา่แกแ่ละใหญท่ีส่ดุของประเทศ ดา้นหนา้มปิีระมดิแกว้ชว่ยกระจายแสงไปยงัสนามทีร่ายลอ้มอยู่

รอบดา้นกับหอ้งทีอ่ยู่เบือ้งล่าง และท าหนา้ทีเ่ป็นประตูทางเขา้ของพพิธิภัณฑ ์เดมิทีน่ี่เป็นพระราชวังยุค

ศตวรรษที ่13 และเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิม์าจนถงึในปี ค.ศ.1793 จงึถูกเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก รวบรวมสิง่มคี่าหลายยคุหลายสมัย โดยเฉพาะภาพเขยีนผลงานชัน้ยอดประมาณ 6,000 ภาพ 

นับไดว้า่มากทีส่ดุในโลก  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับประตูชยั (Arc de Triomphe) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบโดย ฌ็อง ชาล

แกร็ง มอีายกุวา่ 200 ปีสรา้งขึน้ปีพ.ศ. 2349 หลังจากทีจ่ักรพรรด ินโปเลยีนที ่1 ไดรั้บชยัชนะจากยทุธการ

เอาสเตอรล์ทิซ ์ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานกว่าสามสบิปีเสร็จสิน้ในรัชสมัยพระเจา้หลุยส-์ฟิลปิป์ พ.ศ. 2376-

2379  

 

จากนัน้น าทา่นสูห่า้งสมารแิทน (Samaritaine) หา้งสรรพสนิคา้อนัเป็นสถานทีถ่่ายท า “Emily in Paris ภาค 

2) อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมไดต้ามอธัยาศัย  

 

ไดเ้วลาน าท่านสูย่่านถนนแฟชั่นชัน้น าของปารสี ถนนชองป์ส เอลเิซส่ ์(Champs Elysee) ยา่นการคา้ที่

ประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และรา้นคา้หรูหรา สองขา้งทางมตีน้เชสตนั์ตทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม 

และปลกูเรยีงรายอยา่งเป็นระเบยีบ ท าใหก้ลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเทีย่วทีผ่่านไปมา ถนนสายนี้ไดรั้บ

การขนานนามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก (The most beautiful avenue in the world) ทา่นสามารถเดนิ

ตามเสน้ทางถนนสายนีไ้ปสูป่ระตชูยันโปเลยีนซึง่เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญในกรงุปารสี  



Page 17 of 24 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Best Western Plus Suitcase Paris La Defense**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ ปารสี – หอไอเฟิล – จตัรุสัทรอคคาเดลโล - มหาวหิารซาเครเกอร ์- พระราชวงัแวรซ์ายส์ - มสักตั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

น าท่านเดนิทางสูบ่รเิวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึง่เป็นจุดชม หอไอเฟล ทีส่วยทีส่ดุ สัญลักษณ์ของนครหลวง

ปารีส หอคอยโครงสรา้งเหล็กตั ้งอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่น ้ าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟล 

สัญลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็นทีรู่จั้กกันทั่วโลก หนึ่งในสิง่ก่อสรา้งที่มชี ือ่เสยีงที่สุดในโลกอกีดว้ย 

อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจกบัหอไอเฟลตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวหิารซาเครเกอร ์(Basilica of Sacre Coeur) มหาวหิารรองในครสิตจักร

โรมนัคาทอลกิ ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของกรุงปารสี หรอืทีเ่รยีกกันว่ามงมาทร ์สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแก่

พระหฤทัยของพระเยซ ูถอืเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วหลักของกรงุปารสี โดยถอืเป็นอนุสาวรยีข์องทัง้สอง

ดา้น คอืการเมอืงและวัฒนธรรม รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบสถม์คีวามเป็นเอกลักษณ์มากในยุคนัน้ 

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%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
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โดยสถาปนกิเจา้ของโครงการ โปล อะบาด ีไดเ้รยีกว่า สถาปัตยกรรมแบบโรมัน-ไบแซนไทน์ (Romano-

Byzantine) ซึง่จัดว่าแปลกใหม่ เพื่อแสดงออกถงึการต่อตา้นสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูบาโรก (Neo-

Baroque) ดั่งทีป่รากฏทีโ่รงอปุรากรปาแลการน์เียอยา่งสิน้เชงิ การออกแบบโบสถไ์ดห้ยบิยกสญัลักษณ์ของ

ลัทธชิาตนิยิมในสมยันัน้มาเป็นองคป์ระกอบ อาทเิชน่ ประตทูางเขา้ อันประกอบไปดว้ยชอ่งโคง้ (ซุม้ประตู) 

3 ชอ่ง ดา้นบนประดับรปูส ารดิของนักบญุแหง่ประเทศฝร่ังเศส คอื นักบญุโยนออฟอารค์ และนักบญุพระเจา้

หลยุสท์ี ่9 แหง่ฝร่ังเศส โดยมรีะฆงัหนักกวา่ 19 ตัน หลอ่ในปีค.ศ.1895 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวังแวรซ์ายส ์(Verseille Palace) อนัเป็นพระราชวังหลวงแหง่หนึง่ของฝร่ังเศส เป็น

พระราชวังทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงามแหง่หนึง่ของโลก  

  เดมิทเีป็นพระต าหนักของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ชว่งปี ค.ศ.1682 ซึง่ภายหลังมกีารบรูณะกอ่สรา้งดว้ยหนิ

ออ่นสขีาวทัง้หมดจนเปลีย่นเป็นพระราชวังทีม่คีวามอลังการและสวยงาม โดยใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ราว 30 

ปี ดว้ยงบประมาณกว่า 500 ลา้นฟรังก ์แต่งเตมิดว้ยงานสถาปัตยกรรมชัน้ยอด ทัง้รูปปั้น งานแกะสลัก 

ตลอดจนการจัดเรยีงเฟอรน์เิจอรแ์ละรูปวาดต่างๆไดอ้ยา่งลงตัวและประณีต พระราชวังแวรซ์ายสไ์ดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เมือ่ปี ค.ศ.1979 และปัจจุบันมนัีกท่องเทีย่วเขา้เยีย่มชมราว 7.7 

ลา้นคนตอ่ปี (ในกรณีหากพระราชวังแวรซ์ายส์ปิด จะน าทา่นเขา้ชมพระราชวังหลวง Palais Royal แทน) 

 

17.00 น.  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชารส์เดอโกลว ์เพือ่เชคอนิและท า TAX Refund 

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
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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21.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิมสักตั โดยเทีย่วบนิ WY132 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7.05 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิาร

อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

 

 

วนัทีส่บิ มสักตั – กรงุเทพมหานคร  

 

06.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิกรงุมสักตั ประเทศโอมาน แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

08.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมสักตั โดยเทีย่วบนิ WY815 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6.10 ชัว่โมง) 

18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ราคาทวัร ์109,900 บาท : 24 ม.ีค. – 2 เม.ย. 66 

ราคาทวัร ์113,900 บาท : 7-16 เม.ย. 66 / 14-23 เม.ย. 66 / 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 66 

 

 อตัราคา่บรกิาร(บาท) มนีาคม 2566 เมษายน 2566 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่ 1 

ทา่น 

109,900 113,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 18,000 18,000 

เด็กอาย ุ 2-12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 103,900 106,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ (หักคา่ตัว๋ 90,000 – 120,000 
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Economyแลว้) (ราคาสามารถยืนยันไดก้็ต่อเมื่อที่น่ัง 

confirm เทา่นัน้) 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK- MCT-FRA//CDG-MCT -BKK 

หักคา่ตั๋วเครือ่งบนิ  

28,000 28,000 

กรณีมวีซีา่แลว้หกัคนื 3,500 3,500 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ คดิ ณ วันที ่29/10/2022 ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่านเปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก., กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ โอมานแอร ์(กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วันวงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูอ้ายเุกนิ 80 

ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 
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กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ   วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 
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ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง               

( TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
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 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อื่นในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
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10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


