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MAGIC WINTER OF BENELUX 8 วนั 5 คนื 

เยอรมนั เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝร ัง่เศส 

เยอรมนั  เชค็อนิแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ จัตรัุสโรเมอร ์มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ 

  เทีย่วชมสถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีง เมอืงโคโลญ มหาวหิารโคโลญ สะพานโฮเอนิซอลเลริน์ 

เนเธอรแ์ลนด ์ น่ังเรอืเทีย่วชมหมูบ่า้นกโีธรน์ เวนสินอ้ยเนเธอรแ์ลนด ์ชมหมูบ่า้นกงัหันลมซานสส์คันส ์

  ลอ่งเรอืเทีย่วรอบคลอง สมัผัสกบัความสวยงามแหง่สายน ้าเมอืงอมัสเตอรด์ัม 

  ตามสถานทีย่อดฮติ พระราชวังอมัสเตอรด์ัม จัตรัุสดัมสแควร ์ชอ้ปป้ิง ยา่นคาลเวอรส์ตรัส 

เบลเยยีม  เยอืนไฮไลท ์เมอืงบรกูส ์ เวนสิแหง่ยโุรปเหนอื ทีเ่ต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องยคุกลาง 

เมอืงบรัสเซลส ์เมอืงแหง่มรดกโลกทางวัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรมอนัล ่าคา่ 

เยีย่มชมเมอืงเกนต ์เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยเอกลักษณ์ดา้นประวัตศิาสตรอ์นัเกา่แก ่

ฝร่ังเศส  เทีย่วชมสถานทีโ่ดง่ดังระดับโลก พระราชวังแวรซ์าย หอไอเฟล จตรัุสคองคอรด์ พพิธิภณัฑล์ฟูร ์

ลอ่งเรอืชมเมอืงปารสีตลอดทัง้สายผา่นแมน่ ้าแซน โดยเรอืชือ่ดัง บาโต มชู  

ชอ้ปป้ิงแบบจใุจที ่ถนนฌ็องเซลเิซ ่หา้งชือ่ดังใจกลางปารสี หา้งปลดภาษี และ หา้งลาฟาแยตต ์  



Page 2 of 23 

 

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก 

(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

(บาท) 

พักเดีย่ว

เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

31 ธันวาคม 65 – 07 มกราคม 

66 (เต็ม) 

59,888  

ไมม่รีาคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 

2 ปี ราคา 

14,500 บาท) 

54,388 12,500 25  

25 กมุภาพันธ ์– 04 มนีาคม 66 56,888 51,388 12,500 25  

04 – 11 มนีาคม 66 56,888 51,388 12,500 25  

18 – 25 มนีาคม 66 56,888 51,388 12,500 25  

>> ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

 

 FLIGHT:  

 DEPARTURE:     WY816    BKK - MCT  20.05-23.25 

      WY115    MCT - FRA 02.45-07.05 

 RETURN     :        WY132    CDG - MCT 21.10-07.10 

   WY815    MCT - BKK 09.00-17.45 

 

 

 

 

17.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการ

บนิ OMAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

 

20.05 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY816 

 

23:25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั 
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02:45 น. น าทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั เทีย่วบนิที ่WY115 

07:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิี

การทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และพธิกีารทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ระยะทาง 14 กม. / 30 นาท)ี 

เป็นเมอืงขนาดใหญต่ดิหนึง่ในหา้ของประเทศเยอรมนั มคีวามเจรญิและทันสมยัสมกบัเป็นศูนยก์ลางของ

ทัง้การบนิและเศรษฐกจิ เขตเมอืงเกา่ของเมอืงมขีนาดเล็ก ถกูหอ้มลอ้มดว้ยตกึระฟ้า ความเจรญิรอบดา้น  

 

น าท่านเดนิชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) เป็น

จัตุรัสกลางใจเมอืงที่มคีวามสวยงาม เป็นจัตุรัสที่

คงความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที ่14-

15 ไวใ้หค้นรุ่นหลังไดช้ื่นชม ที่นี่เป็นที่ตั ้งของ

ศาลาว่าการกลางเมอืง สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ

ที่เคยรุ่งเรืองในยุคนัน้ แต่ส ิง่ที่เห็นในปัจจุบันคือ

การสรา้งขึน้ใหม่เพราะอาคารเดมิถูกท าลายสิน้

ซากตัง้แต่ครัง้สงครามโลกครัง้ที่ 2 ศลิปะเก่าแม ้

ถูกสรา้งใหมแ่ต่คงเสน่หค์วามงดงามเอาไว ้มนี ้าพุ

สวยงามอยูต่รงกลางของจัตุรัส เป็นทีรู่จ้ักในนามน ้าพุแห่งความยตุธิรรม ประตมิากรรมรูปเทพธดิา ทีม่อื

ซา้ยถอืตาชัง่ แตม่อืขวาถอืดาบ เป็นสญัญาณใหรู้ถ้งึมคีวามเทีย่งตรงแตก่็เด็ดขาดอยูใ่นตัวเอง  

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) เป็น

โบสถเ์กา่แกต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงแฟรงเฟิรต์ วหิารแห่งนี้เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์

ความสามัคคขีองคนในชาต ิมลีักษณะทรงสูงใชส้นี ้าตาลแดง มคีวามสูงถงึ

ยอดประมาณ 95 เมตร จงึโดดเด่นอยู่ท่ามกลางอาคารอืน่ๆ ความงดงาม

พเิศษอยูท่ีอ่าคารทรงสงูเยีย่งสถาปัตยกรรมในยคุเดยีวกนั  

 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์-เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์-จตัรุสัโรเมอร-์ มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์-สถานรีถไฟ

หลกัแฟรงกเ์ฟิรต์ - Zeil Street-เมอืงโคโลญ-มหาวหิารโคโลญ -สะพานโฮเอนิซอลเลริน์ - Stadt Koln   

         อาหารเทีย่ง, เย็น                                                                                                                    



Page 4 of 23 

 

 

 

น าทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับ สถานีรถไฟหลักแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Main station) เป็น

สถานีรถไฟทีม่ผีูโ้ดยสารมากทีสุ่ดในเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ จัดเป็นสถานีรถไฟทีม่ผีูโ้ดยสารมากทีสุ่ดเป็น

อนัดับสองในประเทศ  

 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที ่Zeil Street เป็นย่านการคา้ใจกลางเมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีม่อีาคาร

หรูหรา เด่นสะดุดตาดว้ยการออกแบบทันสมัยมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสนิคา้แบรนดด์ังทีเ่ป็นทีน่ยิม

ของนักทอ่งเทีย่ว 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 217 กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเป็น

อันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเมอืงเบอร์ลนิ แฮมเบริ์ก และมวินิค เมอืงโคโลญตัง้อยู่ทาง

ตะวันตกของประเทศในเขตลุม่แมน่ ้าไรน ์จงึมสีภาพภมูปิระเทศเป็นพืน้ทีร่าบลุม่แมน่ ้า เป็นเมอืงทีอ่ยูแ่ถบ

ลุม่แมน่ ้าไรนจ์งึมกัเกดิปัญหาน ้าทว่มอยูบ่อ่ยครัง้ในชว่งน ้าขึน้และชว่งมพีายฝุนฟ้าคะนอง จงึท าใหเ้มอืงมี

ระบบป้องกนัน ้าทว่มอยา่งจรงิจัง มกีารสรา้งก าแพงกัน้น ้าอยา่งถาวรไวบ้รเิวณอาคารทีใ่กลก้ับแมน่ ้า นอก

นากนีย้งัมรีะบบคาดคะเนและแจง้เตอืนระดับน ้า และมสีถานสีบูน ้าเตรยีมพรอ้มอยูเ่สมอ  

 

พาท่ า น เ ดินท า งสู่  มห า วิห า ร โค โลญ 

(Cologne Cathedral) มหาวหิารแห่งพลัง

ศรัทธาทีส่รา้งอยา่งยิง่ใหญด่ว้ยสถาปัตยกรรม

แบบโกธิก โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ความสูง 

157.38 เมตรทีต่ัง้ตระหง่านเป็นแลนดม์ารค์

แหง่เมอืงโคโลญคูก่บัสะพานโฮเอนิซอลเลริน์

ที่ทอดขา้มแม่น ้าไรน์ เป็นที่ประดษิฐานของ

หีบสามกษัตริย์อันล ้าค่าตามความเชื่อของ

ศาสนาครสิต ์รวมถงึเป็นแหล่งเก็บสะสมและ

จัดแสดงผลงานประตมิากรรม โบราณวัตถ ุและศลิปะเกา่แกท่างศาสนา  

 

น าทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจที ่

สะพานโฮเอินซอลเลิร์น  (Hohenzollern 

Bridge) เป็นสะพานประจ าเมอืงโคโลญคู่กับ

มหาวหิารโคโลญ เป็นสะพานขา้มแมน่ ้าไรน์ที่

มทีัง้ทางรถไฟและทางเดนิเทา้ โดยบรเิวณรัว้

ทีก่ัน้ระหวา่งทางเดนิและทางรถไฟเป็นบรเิวณ
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ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาคลอ้งกญุแจแห่งความรัก เป็นอกีหนึง่สสีันหนึง่ของการท่องเทีย่วเมอืงโคโลญใน

ปัจจบุนั อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยที ่Stadt Koln หรอื ยา่นเมอืง

โคโลญ  

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

ทีพ่ัก:   Mercure Hotel Koln West 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกโีธรน์ (Giethoorn) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ (ระยะทาง 271 กม. / 4 ชม.) เป็น

หมูบ่า้นแหง่สายน ้าอนัแสนเงยีบสงบ ตัง้อยูร่ะหวา่งเมอืงซโวลเลอ และสตนีวกิ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) 

 

จากนั้นน าท่านน่ังเรือเที่ยวชมหมู่บา้นใช ้

ระยะเวลาประมาณ 1 ชม. เป็นหนึ่งใน

สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็น เว

นิสเนเธอร์แลนด์ (Venice of the 

Netherlands) ทีน่ี่เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ผูค้น

ใชช้วีติแบบเรยีบง่าย ไมม่เีสน้ทางการเดนิ

รถ เนน้การสัญจรดว้ยเรือเป็นส่วนใหญ ่

เหมาะส าหรับการสัมผัสบรรยากาศการใช ้

ชวีติของผูค้นในพืน้ทีแ่บบไมเ่ร่งรบีท่ามกลางธรรมชาตทิีเ่งยีบสงบ เสน้ทางการล่องเรอืจะขับไปตามตัว

หมูบ่า้น จากนัน้จะเลีย้วไปยงัพืน้ทีอ่นุรักษ์ธรรมชาตซิ ึง่มทีะเลสาบขนาดใหญ่ มองเห็นเกาะตรงกลางทีม่ี

บา้นประมาณสองถงึสามหลัง และอกีดา้นของทะเลสาบยังเป็นพืน้ทีแ่คมป์ป้ิง มจีุดกางเตน้ท ์รวมไปถงึ

บา้นพักเป็นหลังๆ เต็มไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วทีม่าแคมป์ป้ิงในชว่งหนา้รอ้นเชน่กนั  

 

วนัทีส่าม      เมอืงโคโลญ - หมูบ่า้นกโีธรน์ -เมอืงอมัสเตอรด์มั -โบสถ ์New church-พระราชวงัหลวง

อมัสเตอรด์มั- จตัรุสัดมัสแควร ์- The Old Church-  ยา่นคาลเวอรส์ตรสั                     

      อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                    
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) (ระยะทาง 118 กม. / 1.30 ชม.) เป็นเมอืงหลวง

ของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิแมน่ ้า Amstel ปัจจุบันอัมสเตอรด์ัมยังเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และ

เศรษฐกจิและยงัเป็นหนึง่ในเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุในประเทศและมชีือ่เสยีงโดง่ดังระดับโลกดว้ย  

 

จ า ก นั้ น น า ท่ า นท่ อ ง เ ที่ ย ว ร อ บ เ มื อ ง

อมัสเตอรด์ัม เริม่ที ่โบสถ ์New church เป็น

โบสถ์  ศตวรรษที่ 15 ในอัมสเตอร์ดัมที่

ตั ้งอยู่บน Dam Square ถัดจาก

พระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นเขตปกครอง

ของโบสถ์ Dutch Reformed Church

ปัจจุบันเป็นของครสิตจักรโปรเตสแตนตใ์น

เนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันถูกใชเ้ป็นพื้นที่จัด

แสดงนทิรรศการ  

 

ถา่ยภาพความสวยงามดา้นนอกกบั พระราชวังหลวงอมัสเตอรด์ัม (Royal Palace) อาคารทีห่รหูราและโอ่

อา่ทีส่ดุของเนเธอแลนด ์สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่17 โดยพระเจา้หลุยส ์ในอดตีอาคารนี้เคยมบีทบาท

เป็นศาลาวา่การมากอ่น ปัจจบุนัถกูใชส้ าหรับกจิกรรมในพระราชส านักและกจิกรรมระดับประเทศ  

 

จัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) เป็น

สัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปดว้ย

กลิ่นอายของประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ตัง้

ของอนุสาวรยีแ์หง่ชาตเิพือ่เป็นการระลกึถงึผู ้

ทีต่กเป็นเหยือ่ของสงครามโลกครัง้ที ่2 และ

เป็นยา่นทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก ่ศูนย์

รวมหา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่   

 

The Oude  Church เป็นอาคารทีเ่กา่แก่ทีส่ดุ ในอัมสเตอรด์ัมและเป็นสถาบันศลิปะทีอ่ายนุอ้ยทีสุ่ด 

(ตัง้แต่ปี 2012) อาคารนี้กอ่ตัง้ประมาณปี 1213 และถวายในปี 1306 โดยบชิอปแห่งอูเทรคต ์โดยมี

นักบญุนโิคลัสเป็นนักบญุอปุถัมภ ์หลังจากการปฏริูปในปี ค.ศ. 1578 ก็กลายเป็น โบสถค์าลวนิซึง่ยังคง

อยูม่าจนถงึทุกวันนี้ตัง้อยูใ่นDe Wallen ซึง่ปัจจุบันเป็นยา่นโคมแดงหลัก ของอัมสเตอรด์ัม จัตุรัสรอบๆ 

โบสถค์อื Oudekerksplein  

 

ใหท้่านไดอ้ ิสระชอ้ปป้ิง ย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat เป็นถนนชอ้ปป้ิงที่พลุกพล่านใน

อัมสเตอรด์ัม เป็นสนิคา้แฟชัน่แนวไฮสตรที รองเทา้และกระเป๋า เชน่ H&M, Zara, Lady Sting, Björn 
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Borg, กางเกงยนีส ์Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยงัมรีา้นบตูกิ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่น ้าหอม 

ของขวัญและของทีร่ะลกึพเิศษมากมายใหท้กุทา่นไดซ้ือ้เป็นของฝากอกีดว้ย 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) 

ทีพ่ัก:   Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

 

น าทา่นเยีย่มชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory ในเมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด์

มโีรงงานเพชรอยูห่ลายโรงงานและหนึง่ในผูท้ีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดก็คอืทีน่ี้ สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1852 เพชรทีม่ี

ชือ่เสยีงของทีน่ี้คอื "Kokhinur" ถูกดัดแปลงเป็นสมบัตขิองอังกฤษ นัน้ก็คอืมงกฎุและปัจจุบันเก็บไวใ้น

หอคอยลอนดอน  

 

น าท่าน ล่องเรอืท่องเทีย่วรอบคลองในอัมสเตอรด์ัม(Amsterdam Canal Cruise) เป็นอกีหนึง่กจิกรรม

ท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิม ใหท้่านสัมผัส

กับความสวยงามแห่งสายน ้ าของเมือง

อั มส เ ตอ ร์ดั ม อย่ า ง ใ กล ้ช ิด  โดย เ รื อ

ท่องเที่ยวเหล่านี้จะล่องไปบนผืนน ้ าตาม

คลองเฮเรนกราทช ์(Herengracht), ไคเซ

อรก์ราทช ์(Keizersgracht) และ พรนิเซนก

ราทช ์(Prinsengracht) ซึง่เป็นคลองที่มี

ชือ่เสยีงของอัมสเตอรด์ัม และลอดผ่านใต ้

สะพานที่สวยงามหลายแห่งซึง่ทอดยาว

ผา่นเสน้ทางน ้ารอบๆ เมอืง  

 

 

 

วนัทีส่ ี ่           เมอืงอมัสเตอรด์มั-โรงงานเพชร-ลอ่งเรอืทอ่งเทีย่วรอบคลองในอมัเตอรด์มั-หมูบ่า้นกงัหนัลม

ซานสค์นัส-์World of Wildmills- โรงงานท ารองเทา้ไม-้โรงงานท าชสี-เมอืงแอนตเ์วริป์ ประเทศเบลเยยีม-เมอื

งบรกูส ์- Church of our lady bruges-หอระฆงัแหง่บรจูส-์วหิาร Basilica of the Holy Blood- Grote 

Market-เมอืงบรสัเซลส ์                                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                    



Page 8 of 23 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกังหันลม

ซานสส์คันส ์(Zaanse Schans) (ระยะทาง 

22 กม. / 30 นาที)  แลนด์มาร์คแห่ง

เนเธอร์แลนด์ เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่

ส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ในของประเทศ มกีังหัน

ลมนับรอ้ยแห่งซึง่ชาวดัชท์ใชก้ังหันลมมา

ตัง้แต่ศตวรรษที ่16 ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งนี้

ไดถู้กจัดตัง้เป็นพพิธิภัณฑ ์รา้นขายของที่

ระลกึ และศนูยฝึ์กอบรม ใหท้า่นเยีย่มชมสถานทีส่ าคัญในหมูบ่า้น  

น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับ World of wildmills กังหันลมนับรอ้ยรอบๆหมูบ่า้นกังหัมลม 

สามารถขึน้ไปชมววิไดแ้บบพาโนรามา รับลมเย็นๆแบบโรแมนตกิทุง่หญา้สเีขยีวกวา้งสดุลกูหลูกูตา  

 

โรงงานท ารองเทา้ไม ้(Wooden shoe workshop) มกีารจ าลองโรงงานรองเทา้ไม ้ทีเ่ป็นสัญลักษณ์อกี

อยา่งหนึง่ทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมาอยา่งยาวนาน  สมยักอ่นรองเทา้เป็นสิง่ทีห่ายาก แพง เป็นของส าหรับคนมฐีานะ

ชาวนาผูห้่างไกลความเจรญิจงึตอ้งสรา้งรองเทา้ขึน้มาเอง โดยท ามาจากไมท้ีพ่เิศษทีส่ามารถกันน ้าได ้

เพราะพืน้ทีส่่วนใหญ่ของเนเธอรแ์ลนดเ์ป็นทีร่าบลุ่มรมิฝ่ังทีน่ ้าท่วมถงึ ท่านสามารถซือ้รองเทา้ไมส้สีัน

สดใสเป็นของฝากได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงานท าชสี (Catharina Hoeve Cheese) โรงงานมกีารสาธติการท าชสี  ฟังบรรยายทุกขัน้ตอน น า

ทา่นเดนิชมแตล่ะจดุพรอ้มชมิชสีทีม่หีลายชนดิรสชาตทิีแ่ตกตา่งกนัไปและสามารถซือ้เป็นของฝาก 
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เทีย่ง        รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแอนต์เวริ์ป (Antwerp) ประเทศเบลเยยีม (ระยะทาง 158 กม. / 2.30 

ชม.) เป็นเมอืงทา่ส าคัญทางตอนเหนอืของประเทศเบลเยยีมทีม่ขีนาดจ านวนประชากรเยอะเป็นอันดับ 2 

ถอืเป็นเมอืงท่องเทีย่วส าคัญแห่งหนึง่เพราะสถานทีท่่องเทีย่วจะตัง้อยู่บรเิวณตัวใจกลางเมอืงรมิแม่น ้า 

Scheldt  

 

พาทา่นไปเชค็อนิเก็บภาพความประทับใจที ่

Church of our lady bruges โบสถข์นาด

ใหญ่ เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมทีส่รา้งจาก

อฐิอนังดงาม มหีอคอยทีส่งูถงึ 122.3 เมตร 

นับเป็นหอคอยอฐิที่สูงเป็นอันดับสองของ

โลก สามารถมองเห็นไดไ้กลจากทั่วทั ้ง

เมือง ดา้นหลังของโบสถ์จะมีคลองขนาด

เล็กทีเ่งยีบสงบ บา้นเรอืนฝ่ังตรงขา้มคลอง

นัน้งดงามเต็มไปดว้ยเสน่หข์องยคุกลาง  

 

หอระฆังแห่งบรูจส ์(Belfry of Bruges) หอคอยทีส่งูเด่นกลางจัตุรัส Market Square มคีวามสงูถงึ 83 

เมตร เป็นสญัลักษณ์แหง่อ านาจและอสิรภาพของชาวบรกูสใ์นชว่งยคุกลาง สามารถชมววิรอบเมอืงบรูกส์

จากดา้นบนไดถ้งึ 360 องศา  

 

วหิาร Basilica of the Holy Blood เป็น

โบสถ์สไตล์โรมันและโกธคิ  และเป็นหนึ่ง

ในไมก่ีส่ถานทีใ่นโลกทีอ่า้งวา่มเีสือ้ผา้เป้ือน

เลอืด รวมถงึเลอืดทีบ่รรจอุยูใ่นหลอดแกว้ที่

คงรักษาไวจ้ากเลอืดเนื้อและชวีติของพระ

เยซูคริสต์ ใหท้่านไดอ้ ิสระพักผ่อนตาม

อัธยาศัย Grote Market หนึง่ในสถานที่

ท่องเทีย่วยอดนยิมเต็มไปดว้ยรา้นอาหารที่

หลากหลายพรอ้มสมัผัสบรรยากาศทีค่รกึครืน้ของผูค้นในยา่นกลางเมอืง 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่) 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรัสเซลส ์(Brussels) (ระยะทาง 52 กม. / 1 ชม.) เมอืงหลวงประเทศเบล

เยีย่ม เป็นเมอืงที่มคีวามใหญ่โต เเละสวยงามเป็นอย่างมาก ที่ส าคัญยังเป็นที่ตัง้ขององค์กรระหว่าง

ประเทศอยา่งคณะมนตรแีหง่สหภาพยโุรป (EU) เเละส านักงานใหญข่องนาโต (NATO) อกีดว้ย ถงึแมจ้ะ

เป็นเมอืงหลวงขนาดเล็ก แต่ดว้ยความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเมอืงหลวงแห่งนี้ ไดด้งึดูดเหล่า

นักทอ่งเทีย่วใหม้าคน้หาอยา่งไมข่าดสาย 

 

ทีพ่ัก:   Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

 

น าทา่นเทีย่วแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญของเมอืงแห่งนี้ที ่อะ

โตเมยีม(Atomium sculpture) ถอืเป็นสถาปัตยกรรม

ล ้ายคุทีต่ัง้อยูก่ลางกรงุบรัสเซลล ์อะโตเมยีม มรีูปทรง

ล ้ าสมัย โดยไดรั้บเเรงบันดาลใจจากรูปทรงของ

อะตอมในเชงิวทิยาศาสตร ์สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่

จัดนทิรรศการ งานเอ็กซโ์ป เมอืปี 1958 โดยลูกบอล 

จ านวน 9 ลูก มเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 18 เมตร เเต่ละลูก

จะมกีารเชือ่มต่อกัน มคีวามสงู 108 เมตร มนี ้าหนักรวมถงึ 2,400 ตัน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งเกอืบ 2 ปี 

ซึง่กลายเป็นเครือ่งหมายทีส่ะทอ้นการ  กา้วกระโดดของเบลเยีย่มสูเ่ทคโนโลยยีคุใหมห่ลังสงครามโลก

ครัง้ที ่2  

 

รูปปั้นแมนเิกนพสี (Manneken Pis fountain) 

ตัง้อยู่บรเิวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนน

แซน รูปปั้นแมนิเกนพีส มคีวามสวยงามเเละมี

ความเก่าเเก่มาก ค าว่า Manneken Pis มี

ค ว า ม ห ม า ย ว่ า  เ ด็ ก ช า ย ก า ลั ง ฉี่  เ ป็ น

ประตมิากรรมมลีักษณะเป็นน ้าพุขนาดเล็ก ตัว

วนัทีห่า้      เมอืงบรสัเซลส-์ อะโตเมยีม-รปูปัน้แมนเิกนพสี-พระราชวงัหลวงแหง่บรสัเซลล ์-จตัรุสักร็องปลสั  -

ถนน Avenue Louise -เมอืงเกนต-์ปราสาทเกรเวนสตนี-หอระฆงัแหง่เกนต-์อาสนวหิารเซนตบ์าโว-ถนน 

Graslei Notable street-เมอืงปารสี         

 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                    
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ประตมิากรรมหลอ่ดว้ยทองเเดงเป็นรปูเด็กผูช้ายเปลอืยกาย ก าลังยนืฉี่ลงอา่ง โดยมคีวามสงูประมาณ 60 

เซนตเิมตร โดยในเทศกาลทีส่ าคัญ จะมกีารน าชดุตา่งๆ มาสวมใหก้บัรปูปัน้ตัวนีด้ว้ย เพือ่สรา้งบรรยากาศ

ใหเ้ขา้กบัแตล่ะเทศกาล  

 

ไปเก็บภาพความประทับใจดา้นนอกต่อกันที่

สถาปัตยกรรมงดงามอาคารที่สวยที่สุดใน

บรัสเซลล์หลังหนึ่งก็คือ พระราชวังหลวงแห่

งบรัสเซลล ์(Royal Palace of Brussels) ซึง่

ตัง้อยูด่า้นหนา้สวนสาธารณะบรัสเซลลต์รงขา้ม

กบัอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแหง่นี้ถอืเป็น

สัญลั กษณ์ส าคัญของระบบ รัฐบาลของ

เบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิป

ไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ พระราชวังแห่งนี้เป็น

สถานที่ที่กษัตรยิเ์บลเยีย่มใชเ้ป็นที่ประทับทรงงานและปฏบิัตพิระราชกรณียกจิต่างๆ ทรงใชส้ าหรับ

ตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง รวมถงึยังทรงเปิดใหเ้ป็นทีพั่กส าหรับอาคันตุกะระดับผูน้ าประเทศในระหว่าง

ทีม่าเยอืนอกีดว้ย  

 

เก็บภาพความประทับใจที่ จัตุ รัสกร็องปลัส  

(Grand Place) คอืจัตุรัสกลางเมอืงบรัสเซลส ์

เป็นศนูยก์ลางดา้นประวัตศิาสตร ์สถาปัตยกรรม 

วัฒนธรรม ประจ าเมอืงทีไ่ดรั้บการยอมรับว่าเป็น

จัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และ

ไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปัจจุบัน

สถาปัตยกรรมทีม่ชี ือ่เสยีงของจัตรัุสแหง่นีก้็มทีัง้

ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส ์(Brussels Town Hall)  อาคารของพธิภัณฑส์ถานแห่งชาต ิ(Brussels City 

Museum) ประตมิากรรมล ้าคา่ รา้นอาหาร รา้นหนังสอื รา้นแผน่เสยีง บาร ์งานกราฟฟิตี ้ฯลฯ  

 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยที ่ถนน Avenue Louise เป็นถนนทีม่ชี ือ่เสยีงและมรีาคาแพงทีส่ดุแห่ง

หนึง่ในบรัสเซลส ์เรยีงรายไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ระดับไฮเอนดแ์ละรา้นบตูกิ นอกจากนี้ยังมสีถานทูต

และส านักงานหลายแหง่ดว้ยกนั  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกนต ์(Ghent) ประเทศเบลเยีย่ม (ระยะทาง 55 กม. / 1 ชม.) เมอืงลูกผสม

ระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ที่มเีอกลักษณ์ และความน่าสนใจทางประวัตศิาสตร์และการวางผังเมอืงที่

https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_mission
https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_mission
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รอบคอบ ท าใหทุ้กอย่างอยู่ในระยะเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกสบาย ท าใหนั้กท่องเทีย่วไดช้มทวิทัศน์ที่

งดงามของสายน ้าทีต่ัดกบัสถาปัตยกรรมของเมอืงไดอ้ยา่งลงตัว 

 

เทีย่ง        รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

 

น าทา่นถา่ยภาพดา้นหนา้กบัแลนดม์ารค์ส าคญัของ

เมอืง ปราสาทเกรเวนสตนี 

The Gravensteen (Castle of the Counts)  เป็น

ทีอ่ยูอ่าศัยของเคานตแ์หง่แฟลนเดอรส์จนถงึปี 

1353 ตอ่มาไดม้กีารปรับเปลีย่นวัตถปุระสงคใ์หม่

ใหเ้ป็นศาล เรอืนจ า โรงกษาปณ์ และแมก้ระทั่งใน

ฐานะโรงงานฝ้าย ไดรั้บการบรูณะในชว่งปี พ.ศ. 

2436-2446 และปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละ

สถานทีส่ าคญัในเมอืง  

 

ถ่ายภาพกับ หอระฆังแห่งเกนต ์(Het Belfort van Gent) เป็นหอ

ระฆังสูง 95 เมตรใจกลางเมอืงเกนตข์องเบลเยยีม หอคอยนี้เป็น

หอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent ที่มชี ือ่เสยีง หอระฆังของ 

Ghent ร่วมกับ Cloth Hall และMammelokker เป็นสว่นหนึง่ของ

มรดกโลกของ UNESCO ตัง้แตปี่ 2542  

 

 

 

ชม อาสนวหิารเซนตบ์าโว St. Bavo's Cathedral เป็นอาสนวหิารของโบสถค์าทอลกิในเมอืงเกนต์

ประเทศเบลเยยีม อาคารสไตลโ์กธกิ สงู 89 เมตรนี้เป็นทีน่ั่งของสังฆมณฑลเกนตแ์ละตัง้ชือ่ตามนักบญุ

บาโวแหง่เกนต ์อกีทัง้มหาวหิารแหง่นีย้งัเป็นทีเ่ก็บผลงานของศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงคนของประเทศอกีดว้ย  

 

ถนน Graslei Notable street  เดนิเลน่ไปตามถนนจะมรีา้นอาหาร คาเฟ่ บสิโตร รา้นของฝากใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ตามอธัยาศัย  

 

น าทกุทา่นเดนิทางไปสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทาง 295 กม. / 4.30 ชม.)  เป็นเมอืงหลวงและเมอืง

ใหญท่ีส่ดุของประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน บรเิวณตอนเหนอืของประเทศฝร่ังเศส  

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่1) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Counts_of_Flanders
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belfort_(toren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belfort_(toren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mammelokker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghent
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghent
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Diocese_of_Ghent
https://en.wikipedia.org/wiki/Bavo_of_Ghent
https://en.wikipedia.org/wiki/Bavo_of_Ghent
https://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
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_communes_in_France_with_over_20,000_inhabitants&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_communes_in_France_with_over_20,000_inhabitants&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%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%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
https://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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ทีพ่ัก:   Best Western Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

 

พาท่านไปเยีย่มชมดา้นนอกของ พพิธิภัณฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง

ทีส่ดุของเมอืงปารสี จากผลงานทีจ่ัด  แสดงไป

จนถงึความเกา่แกแ่ละยิง่ใหญข่องสถานทีท่ าให ้

เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่คีวามส าคัญระดับโลก กอ่ตัง้

ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที ่2 กอ่นทีจ่ะถูกขยายให ้

เป็นพระราชวังหลวง  

ในปัจจุบันพพิธิภัณฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) 

เป็นสถานทีเ่ก็บรักษาผลงานศลิปพทีท่รงคุณค่า

ไวม้ากกว่า 400,000 ชิน้ แต่น ามาจัดแสดงให ้

ชมเพยีง 40,000 ชิน้เท่านัน้ ซึง้แน่นอนว่าผลงานศลิปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบัตจิากการที่

ฝร่ังเศสน ามาจากประเทศทีต่นชนะสงคราม  

 

พาทกุทา่นอสิระชอ้ปป้ิงกนัที ่หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นหา้งชือ่ดังใจกลางกรงุปารสี 

ซึง่คณุจะไดพ้บกบัสนิคา้แบรนดช์ัน้น าตา่งๆจากทั่วโลก ในราคาทีไ่มแ่พงและบรรยากาศทีห่รูหราตระการ

ตา ทีด่เีดน่ตอ่นักทอ่งเทีย่วไทย เพราะมพีนักงานและขอ้ความภาษาไทยในหา้งนีด้ว้ย  

 

หา้ง La Samaritaine เป็นหา้งสรรพสนิคา้ ขนาดใหญ ่ในกรงุปารสี เริม่ตน้จากรา้นเสือ้ผา้เล็กๆ และขยาย

ไปสูส่ ิง่ทีก่ลายเป็นชดุของอาคารหา้งสรรพสนิคา้ทีม่แีผนกต่างๆ ทัง้หมด 90 แผนก เป็นสมาชกิสมาคม

หา้งสรรพสนิคา้นานาชาตติัง้แตปี่ 2528 ถงึ 2535  

 

 

 

 

วนัทีห่ก     เมอืงปารสี-พพิธิภณัฑล์ฟูร-์หา้งปลอดภาษ ีBenlux Louvre duty free และ หา้ง La Samaritaine 

- จตัรุสัคองคอรด์ – ถนนฌ็องเซลเิซ-่ ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน โดย บาโต มชู-พระราชวงัแวรซ์าย                                             

  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                    
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จัตรัุสคองคอรด์ (Place de la Concorde) เป็น

สถานทีแ่ห่งความทรงจ าทางประวัตศิาสตรใ์น

กรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลาง

เมืองและการปฏวิัตกิารปกครองของฝร่ังเศส 

จัตุรัสคองคอรด์ถูกสรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้

หลุยสท์ี ่15 โดยสถาปนกิชือ่ Jacques Ange 

Gabriel และสรา้งเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1755 เพือ่

ประดิษฐานพระบรมรูปทรงมา้แต่ถูกท าลาย

โดยพระเจา้หลยุสท์ี ่16  

 

ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs Elysees)  เป็น

หนึง่ในถนนทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังในฝร่ังเศส ยา่น

ศูนยก์ารคา้ระดับพรีเมยีม แหล่งรวมสนิคา้แบ

รนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ รา้นอาหารที่มี

ความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกจิที่

ส าคัญของกรุงปารีส ย่านการคา้ที่มีค่าเช่าที่

แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับใหแ้ป็น

ถนนทีส่วยทีสุ่ดในโลก ตกึสว่นใหญ่บนถนนฌ็

องเซลเิซเ่ป็นสถาปัตยกรรมทีม่กีารผสมผสาน

ศลิปะ Art Deco กบัการตกแตง่สไตล ์Art Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตัว  

 

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ ้าแซน โดย บาโต 

มชู (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) 

มกีารบรรยายเกีย่วกับประวัตเิมอืงปารสีตลอด

ทัง้สายการเดนิทางระหวา่งสองขา้งทางทีเ่ต็ม

ไปดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไมว่่าจะเป็น มหา

วหิารน็อทร-์ดาม, หอไอเฟล พพิธิภัณฑล์ูฟร ์

เป็นตน้  

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่3) 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากของฝร่ังเศส นั้นก็คือ พระราชวังแวร์ซาย 

(Versailles Palace)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ
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ของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวังที่มีความยิง่ใหญ่และงดงามอลังการมาก จนตดิ 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลก อกีทัง้ยงัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม  

พระราชวังสรา้งในรปูแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์รสิตศ์ตวรรษที ่17 และ 18 ภายในประกอบดว้ย

หอ้งถงึ 700 หอ้ง รปูภาพทรงคณุคา่ 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศลิปินชัน้เอก 15,034 ชิน้ ควราม

กวา้งขวางวัดไดจ้ากขนาดพืน้ทีข่องพระราชวัง ทัง้หมด 800 เฮกการ ์(5,000 ไร่) โดยแบง่ออกเป็นสว่น

ใหญ่ๆ  ดว้ยกนั ไดแ้ก ่ 

The Palace หรอืดา้นในของพระราชวัง มหีอ้งมากมายถงึ 700 หอ้ง ไมว่่าจะเป็น หอ้งบรรทม, 

หอ้งเสวย, หอ้งส าราญ และหอ้งพ านักอืน่ๆ แตไ่มม่หีอ้งน ้าแมแ้ตเ่พยีงหอ้งเดยีว ,  

หอ้งกระจก หรอื The Hall of Mirrors เป็นหอ้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในพระราชวัง และมชีือ่เสยีงโด่งดัง

มากทีส่ดุ ถูกกอ่สรา้งดว้ยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจยีรไนสดุวบิวับทัง้หมด 17 บาน เมือ่เปิดออกมาจะพบ

เห็นมมุทีส่วยทีส่ดุของสวนแวรซ์าย  

The Gardens สวนทีต่กแตง่ใหม้ลีวดลายเหมอืนเขาวงกต ประดับประดาดว้ยตน้ไม ้สวนดอกไม ้

แบบเรขาคณติ มปีระตมิากรรมและหนิออ่นโดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเทพนยิายกรกีโรมนั,  

The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมาร ีอองตัวเนต และสวนดอกไม ้

สว่นตัว ท่ามกลางหมู่บา้นชนบททีเ่งยีบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดทีจ่ะมาพักผ่อนและใชช้วีติเรยีบง่าย

แบบคนธรรมดาทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่4) 

ทีพ่ัก:   Best Western Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) 

 

พ า ท่ า น น เ ช็ ค อิ น  ห อ ไ อ เ ฟ ล  ( Eiffel 

Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของ

ประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสรา้งโดยโครง

เหล็กทัง้หมด มคีวามสูงประมาณ 300 เมตร  

(เทียบกับตกึประมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็น

รูปแบบหอคอย โดยถูกตั ้งตามชื่อของ

สถาปนิกที่คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอ

เฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนกิชือ่ดังของ

ฝร่ังเศสในยุคนั้น ซึ่ง เชี่ยวชาญดา้นการ

กอ่สรา้งงานเหล็กโดยเฉพาะ  

หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏวิัติ

ประเทศฝร่ังเศส และเพือ่แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ ่รวมถงึความส าเร็จในยคุอตุสาหกรรมของประเทศ

ในขณะนัน้ดว้ยหนึง่ ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลทีด่ทีีส่ดุคอืลานตรงขา้งหนา้ปราสาท Palais de Chaillot ที่

อยูใ่กล ้ๆ กับสถานีของ Trocadéro ทีเ่ราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมมุถ่ายแลว้จะเห็นหอไอเฟล

แบบไมม่อีะไรมาบงัความสวยงามแน่นอน  

 

ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงาน

สถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง 

มอีายุกว่า 200 ปีสรา้งขึน้ปี พ.ศ. 2349 มี

ความสูง 49.5 เมตร มคีวามกวา้ง 45 เมตร

และมคีวามลกึถงึ 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็น

ประตูชัยทีใ่หญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่

จักรพรรด ินโปเลยีนที ่1 ไดรั้บชัยชนะจาก

ยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใชเ้วลาก่อสรา้ง

ยาวนานกวา่สามสบิปี ใชศ้ลิปะคลาสสคิใหมท่ี่

ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ

โดยการใชรู้ปปั้นแกะสลักจากชา่งแกะสลักคนส าคัญแห่งยคุ มรีูปแกะสลักทีเ่ป็นสัญลักษณ์แห่งชยัชนะ 

การปลุกใจ รวมทัง้สดุดีการเสยีสละแก่วีรชนทหารกลา้ที่ท าเพือ่ประเทศฝร่ังเศส ต่อมาถูกตัง้ใหเ้ป็น

วนัทีเ่จ็ด     เมอืงปารสี-หอไอเฟล-ประตชูยัฝร ัง่เศส-หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต-์เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล-่ทา่อากาศ

ยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล - ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั   อาหาร เชา้,เทีย่ง  
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อนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 ซึง่ในปัจจุบันยังเป็นสสุานของทหารนรินามทีท่ า

เพือ่ประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย  

 

หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของปารสี 

ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เปิด

ใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นที่

จะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าของโลก

อย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่รา้นขายเสื้อผา้

เล็กๆ ทีห่ัวมมุถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่

นานไดม้กีารขยับขยายพื้นทีเ่พื่อใหเ้พยีงพอ

ต่อจ านวนพนักงานและลูกคา้ที่มาจับจ่ายใช ้

สอย มบีนัทกึวา่เป็นปีทีม่ยีอดขายสงูสดุ ซึง่ใน

ปัจจุบันมสีาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทัง้ใน

ประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แหง่  

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่6)  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La 

Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 41 ก.ม. / 

1 ชม.)   เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรนด์

เนมชือ่ดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่า

ราคาปกตอิยา่งนอ้ย 30 เปอรเ์ซ็นต ์และมบีาง

ชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาลตา่งๆทีอ่าจลด

ราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นตด์ว้ยกัน ท าใหเ้ป็น

สถานที่ที่ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากจาก

นักท่องเที่ยวที่ช ืน่ชอบการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ

รนดเ์นม โดยปัจจบุนั เอาทเ์ล็ทลาวัลเลม่สีนิคา้แบรนดเ์นมจ าหน่ายอยูห่ลาย 10 แบรนด ์VERSACE หนึง่

ในแบรนดท์ีไ่ดรั้บความนยิมในไทย และยังม ีGUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรอื BACCARAT 

ก็มเีชน่กนั  

 

17.00น.   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพือ่เดนิทาง

กลับสูก่รงุเทพ 

21.10 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY132 
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07.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

09.00 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศโดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY815 

17.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

*********************************************** 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 กรกฎาคม 2565 ) 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนั ( update 11 มถินุายน 2565 ) 

 

ประกาศมาตรการลา่สดุ ณ วนัที ่11 มถินุายน 2565 ยกเลกิเงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนัทัง้หมด สง่ผลใหผู้ ้

เดนิทางจากประเทศไทย ทีม่วีัตปุระสงคป์ระสงคส์ าหรับการทอ่งเทีย่ว สามารถเดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนัได ้โดยไม่

ตอ้งแสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซนีครบถว้น มผีลบงัคับใชถ้งึวันที ่31 ส.ค. 65 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรับรอง ม ีดังนี ้

1. CoronaVac (Sinovac) 

2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 

3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 

4. Moderna 

5. COVILO (Sinopharm) 

6. Janssen (Johnson & Johnson) 

7. Sputnik V 

8. Covaxin 

9. Novavax / Covavax 

10. Medigen 

วนัทีแ่ปด     ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะเปลีย่นเครือ่ง – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ 
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11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 

► ส าหรับผูเ้ดนิทางทีไ่มไ่ดรั้บวัคซนี หรอืไดรั้บวคัซนีไมค่รบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรอื RT-PCR ภายใน 72 ชม. 

กอ่นเดนิทางมาถงึประเทศไทย (มผีลบงัคับใช ้1 กรกฎาคม 2565) 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 26,000 บาท + คา่บรกิารท าวซีา่ 5,500 บาท (31,500) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออก

ใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ

และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้

ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามที ่เกดิขึน้จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วซีา่  หรอือืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัวเครือ่งบนิ  คา่มดัจ าโรงแรม หรอือืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทัวรท์ีต่ามระบใุนโปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธรุกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นักทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจัดน าเทีย่ว ใหน้ ามาหักจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที่เขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มี

ค่าใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้น

โปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพั่กสว่นใหญ่

ในยโุรปไม่มเีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจากสภาพภมูอิากาศ

หนาวเย็นเกอืบทัง้ปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไม่

สามารถเลือ่นวันได ้ใน กรณีทีท่า่นตอ้งการแยกวันเดนิทางกลบัหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่

สอบถามราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไม่

สามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี

คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 

FWD INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณี

ลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรืออุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาใน

โรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง่

สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความ

คุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  

ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พรบ ธุรกจิน าเทีย่ว   ที่

บงัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไข

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์FWD INSURANCE ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครอง

เพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
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9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บรกิารและ ยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศเยอรมนั) 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR หรอื ประมาณ 2,300 บาท/ทา่น ส าหรับหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-

19 หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการ

รักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณี

ลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม 

พรบ ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษา

เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์FWD INSURANCE ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครอง

เพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญา

ใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน 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 ์
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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 
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 

 


