
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 1148 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

                                  
 

 8 วนั 5 คนื เนเธอรแ์ลนด ์– เบลเยีย่ม – ฝร ัง่เศส 
 

 
 

ราคา...62,900 บาท (ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่): 20 – 27 ม.ีค. 62 
ราคา...65,900 บาท (ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่): 30 เม.ย. – 7 พ.ค. 62 

 
 

 บนิดว้ยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์     สายการบนิระดบั 5 ดาว 
 ลอ่งเรอืชม หมูบ่า้นกรธีูรน์  
 เขา้ชมสวนเคอเคนฮอฟ ศนูยพ์ฒันาพนัธุด์อกทวิลปิ และศนูยร์วมไมด้อก  
 ชมเมอืงอมัสเตอรด์มั เมอืงหลวงประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
 ชมเมอืงเดลฟ์ท เมอืงแหง่ประวตัศิาสตร ์ 
 ชมเมอืงบรจูจ ์เวนสิแหง่เบลเยีย่ม 
 ชมเมอืงเกนท ์เมอืงสวยทีค่ณุไมค่วรพลาด 
 ชมเมอืงบรสัเซลล ์เมอืงหลวงประเทศเบลเยีย่ม 
 ชมเมอืงดนิองต ์มนตเ์สนห่แ์หง่ดนตรแีจส๊ (UNSEEN) 
 ชมเมอืงแรงส ์ 
 ชมกรงุปารสี เมอืงหลวงแหง่แฟนช ัน่  
 เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายน ์
 ชอ้ปจใุจ ณ ลาวลัเล ่เอา้เลท และแกลลอรี ่ลาฟาแยต 

 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อรอ่ยกบัอาหารพืน้เมอืง ไทย และจนี ตลอดการเดนิทาง 

อพัเดทลา่สดุ 27 พ.ย. 61 TOUR CODE: AZQR11 



 
 

พเิศษ!! ลอ่งเรอืทอ้งกระจก 
พเิศษ!!! ลิม้ลองเมนหูอยเอสคาโก ้

 

แผนทีก่ารเดนิทาง 
 

 
 
 



 
 

  

วนัแรก กรงุเทพ  

22.30 น.  พบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคเุทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรส์ายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์ (QR)  แถว P (Row P)  
ประตทูางเขา้ที ่7- 8  อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

วนัทีส่อง โดฮา – กรธีูรน์  

01.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ดว้ยเทีย่วบนิ QR837 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 
ชั่วโมง)  เพลดิเพลนิกับความบันเทงิ อาท ิภาพยนตร ์และเพลง ผ่านจอทวีสีว่นตัวทุกทีน่ั่ง และ
สายการบนิฯ มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ ระหวา่งเทีย่วบนิสูก่รงุโดฮา 

05.25 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์เพือ่ตอ่เครือ่งไปยังเมอืงอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ดว้ยเทีย่วบนิ QR273 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 7.15 ชัว่โมง) 
13.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สนามบนิอัมสเตอรด์ัมสคปิโฮล (Amsterdam Airport Schiphol) น าท่าน

เดนิทางผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูห่มู่บา้นกธีูร์น (Giethoorn Village) (ระยะทางประมาณ 129 ก.ม. ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ตัง้อยู่ระหว่างเมือง Zwolle และ 
Steenwiik ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยไดรั้บฉายาวา่เป็นหมูบ่า้นไรถ้นน เพราะผูค้นทีน่ี่จะสัญจรกัน
ทางเรอื จงึมคีคูลองเล็กๆ ลัดเลาะอยู่รอบหมู่บา้น  จงึท าใหบ้า้นทุกหลังก็จะมเีรอืเป็นพาหนะ
ประจ าครัวเรอืนน่ันเอง ดังนัน้หมูบ่า้นแหง่นี้ไดรั้บสมญานามวา่ “เวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด”์ น าท่าน
ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้น และอสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  NH Amersfoort **** หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีส่าม สวนเคอเคนฮอฟ – อมัสเตอรด์มั 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) สวนดอกไมท้ีต่ัง้อยู่ชานมอืงลซิเซ ่ซึง่เป็นแหล่ง

ปลูกทิวลปิที่ใหญ่และส าคัญของเนเธอร์แลนด์ สวนแห่งนี้เคยเป็นสวนสาธารณะมาก่อน แต่
สมาคมผูส้ง่เสรมิการปลูกดอกไมด้อกแห่งเมอืงลซิเซ่ ไดใ้ชส้วนแห่งนี้ส่งเสรมิการปลูกไมด้อก
พันธุใ์หม่ๆ  โดยแบ่งใหก้ับบรษัิทผูผ้ลติไมด้อกเป็นผูป้ลกูและบ ารุงรักษา ซึง่ท าใหเ้กดิพันธุใ์หม่ๆ 
ขึน้ทกุปี จงึท าใหผู้ส้นใจในความสวยงามของไมด้อกจากท่ัวโลกจะเดนิทางมาชมสวนแห่งนีท้กุปี 

. 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 
บา่ย น าท่านล่องเรอืกระจก ชมชวีติความเป็นอยู่ชาวดัชต ์ทีส่รา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17 อันมี

เอกลักษณ์พเิศษเป็นอาคารทรงแคบ ทีม่ตีะขออยู่ชัน้บนสดุของตัวอาคารเอาไวข้นเฟอรน์เิจอร์
เขา้บา้น น าท่านเขา้ชมโรงงานเจยีระไนเพชรRoyal Coster (Diamond Factory) ซึง่เป็นรา้น
จ าหน่าย และโรงงานผลติเพชรอันลอืชือ่ของประเทศเนเธอรแ์ลนดท์ีด่ าเนนิกจิการมาแลว้ตัง้แตปี่
ค.ศ. 1840 ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับประวัตคิวามเป็นมาของเพชร รวมไปถงึการเรียนรูว้ธิ ี
เลือกสรรเพชร และการเจียระไนจากทีมงานอันมากประสบการณ์ของโรงงานแห่งนี้ น าท่าน
เดนิทางสู ่บรเิวณจตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่
ร าลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2   จากนัน้อสิระใหท้่านชอปป้ิง ณ Kalverstraat 
ถนนช็อปป้ิงชือ่ดังของเมอืงอัมสเตอรด์ัม ทีม่แีบรนดช์ัน้น ามากมายเชน่ H&M, Zara, Mango และ 
Espirit เป็นตน้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงรอตเตอรด์ัม (Rotterdam) (ระยะทาง 57 ก.ม. ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงท่าหลักของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็น
อันดับสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีนั่กท่องเทีย่วแวะเวยีนมาชมสถาปัตยกรรมสมัยใหม ่
จนท าใหก้ารท่องเทีย่วเนเธอร์แลนดส์ง่เสรมิใหเ้มอืงแห่งนี้เป็น “เมอืงแห่งสถาปัตยกรรม” ในปี
ค.ศ. 2007 

 
ค า่         รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Atlanta Rotterdam **** หรอืเทยีบเทา่   

 



 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เดลฟ์ท – บรจูจ ์– เกนท ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเดลฟ์ท (Delft) (ระยะทางประมาณ 18 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ี เมอืงขนาดเล็กทีไ่ม่อยูไ่มไ่กลจากเมอืงรอตเตอรด์ัม อันโดดเดน่ดว้ยอาคาร และบา้นเรอืน
ยุคเรเนซองก์ อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งประวัต ิศาสตร์ และโบราณสถานที่ส าคัญของประเทศ
เนเธอร์แลนด ์นอกจากนี้ยังเป็นเมอืงที่มชี ือ่เสยีงส าคัญทางดา้นการท าเครือ่งลายครามสนี ้าเงนิ 
หรอื เดลฟ์ทแวร ์(Delftware) น าท่านถ่ายรูปคูก่ับศาลาวา่การเมอืง (Town Hall) อาคารสไตล์
เรเนซองกท์ีอ่อกแบบ และคมุการสรา้งโดย Hendri k de Keyser ถงึแมปั้จจุบันจะถูกตอ่เตมิ แตก็่
ยังคงความงดงามสไตลเ์รเนซองกเ์อาไว ้ น าทา่นเขา้ชมวหิารแหง่เดลฟ์ท (Delft Cathedral หรอื 
Nieuwe Kerk) วหิารศาสนาครสิต ์นกิายโปรเตสแตนทท์ีม่ปีระวัตศิาสตรม์าอย่างยาวนาน และ
เชือ่มโยงกับราชวงศอ์อเรน้จ์ แห่งเนเธอร์แลนด์ อีกทัง้วหิารแห่งนี้ยังมหีอระฆังที่สูงที่สุดเป็น
อันดับ 2 ของประเทศเนเธอรแ์ลนดอ์กีดว้ย ท่านเดนิทางสูเ่มอืงบรูจจ ์(Bruges) (ระยะทาง 190 
ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชั่วโมง)  เมอืงรมิชายฝ่ังทะเลทีโ่ด่งดังเมอืงหนึง่ของประเทศ
เบลเยยีม เมอืงนีถ้กูลอ้มรอบดว้ยคเูมอืงถงึสองชัน้ ซึง่น่าจะเป็นการป้องกันขา้ศกึศัตรูในสมัยกอ่น
วธิหีนึง่ ในปัจจุบัน บา้นเรอืน อาคาร และโบสถ ์ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดมิคอื เฟลมมชิ 
และเรเนซองก ์ทีด่วูจิติรสวยงามดจุดั่งมนตข์ลัง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 
บา่ย น าทา่นเขา้ชมโบสถพ์ระแมม่าร ี(Church of Our lady) โบสถแ์หง่นี้สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1230  และ

มหีอคอยสงูประมาณ 112 เมตร นอกจากนี้หา้มพลาดชมประตมิากรรมแกะสลักจากหนิออ่นทีดู่
วจิติร และงดงามชือ่วา่ “Madonna & Child” จากการรังสรรคโ์ดยศลิปินชือ่กอ้งโลกชาวอติาล ีไม
เคลิ แองเจโล น าท่านเดนิทางสู่จัตุรัสเมืองเก่า เพื่อน าท่านถ่ายรูปคู่กับหอระฆัง และศาลาว่า
การเมอืงบรูจจ ์(Belfry & Halle) ศาลาวา่การ และหอระฆังแหง่นี้ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1248 หอ
ระฆังแห่งนี้มคีวามสงูประมาณ 83 เมตร และมรีะฆังอยู่ประมาณ 47 อันทีย่ังคงอยู่บนหอระฆัง 
ปัจจุบันทีแ่ห่งนี้เปรียบเสมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงบรูจจ์แห่งนี้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเกนท ์
(Ghent) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที)  เมอืงเก่าโบราณที่มี
ประวัตศิาสตร์อันยาวนาน และเป็นหนึง่ในเมอืงที่ส าคัญในชว่งปฏวิัตอิุตสาหกรรม อกีทัง้ยังเป็น
เมอืงทีม่ั่งคั่งมาก ปัจจุบันเป็นเมอืงท่า และเมอืงท่องเทีย่วทีม่นัีกทักท่องเทีย่วเดนิทางมากมาย
แวะเวยีนมาท่องเทีย่ว น าท่านเขา้ชมมหาวหิารเซนต ์บราโว (St. Bravo Cathedral) สรา้งขึน้
ในสมัยพระเจา้ชารล์ส ที ่5 เป็นศลิปะแบบโกธคิ ภายในมหาวหิารประดับประดาดว้ยกระจกสี

และแท่นบูชารวมไปถงึงานจติรกรรมและประตมิากรรมทีม่คี่าหลายชิน้ ทัง้ผลงานประตมิากรรม
หนิอ่อนแบบบาโรค และธรรมาสน์หรอืแท่นส าหรับเทศนาสั่งสอนของนักบวช ศลิปะแบบร็อก
โคโค่ งดงามมาก จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับสะพานเซนต ์มเิชล (St. Michael’s bridge) ตรงนี้
จะเป็นจุดชมววิทีส่วยงามอกีจุดหนึง่ เป็นจุดบรรจบกันของแม่น ้า 2 สาย คอื แม่น ้าเชลดท ์และ
แม่น ้าลสิ ทีซ่ ึง่ชาวเกนทต์ัง้ถิน่ฐานเมือ่กวา่พันปีก่อน อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพตามอัธยาศัย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ramada Brussels Woluwe **** หรอื  Holiday Inn Gent Expo 

**** หรอืเทยีบเทา่ 

 



 
 

 
 

วนัทีห่า้  บรสัเซลล ์– ดนิองต ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบรัสเซลล ์(Brussels) (ระยะทาง 96.9 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 

ชัว่โมง)  เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม เป็นเมอืงทีม่ีค่วามส าคัญมากทางดา้นการเมอืง อกีทัง้
ยังเป็นทีต่ัง้ขององคก์รส าคัญตา่งๆ อาท ิNATO และสภาแหง่ชาตยิโุรปจงึท าใหเ้มอืงแหง่นี้มถีูก
เรียกว่า เมอืงหลวงแห่งยุโรป น าท่านถ่ายรูปกับอะตอมเมีย่ม (Atomium) ทีม่สีถาปัตยกรรม
รูปทรงอะตอมสงู 102 เมตร ก่อสรา้งในรูปทรงทีเ่ป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนเิวอรแ์ซล 
เอ็กซบิชิั่น ในปี ค.ศ.1958 จากนัน้น าท่านเขา้สู ่จตุรัสกรองดป์ลาซ (Grand Place of 
Brussels) ถอืเป็นหัวใจส าคัญของเมอืงบรัสเซลส ์(Brussels) ซึง่ชาวเบลเยีย่มยกย่องใหว้า่
เป็น จตุรัสทีง่ดงามทีส่ดุในโลก เป็นกลุ่มอาคารทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทัง้บารอก โกธคิ 
นีโอ-โกธคิ และเป็นสถานทีซ่ ึง่องคก์รยูเนสโกย้กย่องใหเ้ป็นมรดกโลกตัง้แต่ปี ค.ศ.1983 น า
ท่านแวะถ่ายรูปกับ แมนเนคนิ พสิ (Manneken Pis) หรอืหนูนอ้ยยนืฉี่ คอื น ้าพุเล็กๆทีต่ัง้อยู่
ตรงหัวมุมตกึรา้นขายช็อกโกแลต มรีูปปั้นทองแดงของเด็กผูช้ายก าลังยนืฉี่ พ่นเป็นสายน ้าพุ
ออกมา หนา้ตาสบายอกสบายใจ ต านานมอียู่วา่ เมือ่ครัง้ทีก่รุงบรัสเซลสย์ังตกอยู่ในการท า
สงคราม และถูกฝ่ายตรงขา้มแอบน าระเบดิมาวางไวท้ีก่ าแพงเมอืง เพื่อการโจมต ีแต่มเีด็ก
นอ้ยนามวา่ จูเลยีนสก ี(Julianske) ไปพบสายชนวนระเบดิทีก่ าลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดท าให ้
สามารถป้องกันเมอืงบรัสเซลสทั์ง้เมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึแกะสลักรูปปั้นไวเ้พือ่เป็นตัวแทนใน
การยกย่องและระลกึถงึความกลา้หาญ จากนัน้อสิระใหท้่านเก็บภาพความประทับใจ และเลอืก
ซือ้ของฝากตามอัธยาศัย 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
 
บา่ย ท่านเดนิทางสูเ่มอืงดนิองต ์(Dinant) (ระยะทาง 103 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เมืองเล็กที่ตัง้อยู่รมิแม่น ้า Meuse ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเบลเยี่ยม อันมี
บรรยากาศของดนตรแีจ๊สผสมผสานอยูก่ับชวีติคนทีน่ี่ เนื่องจากเป็นเมอืงเกดิของ Adolphe Sax 
ผูใ้หก้ าเนดิเครือ่งดนตรแีซกโซโฟน น าท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถแ์ห่งดนิองต ์(Norte Dame De 
Dinant) โบสถส์ไตลโ์กธกิทีส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที1่3 มหีอคอยรูปหัวหอมอันเป็นเอกลักษณ์ 
สะพานทีถู่กสรา้งขีน้ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืง และเก็บภาพความประทับใจ น า
ท่านเดนิทางสู่ เมอืงแรงส ์(Reims) (ระยะทาง 180 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
ตัง้อยูท่างทางตอนเหนอืของประเทศฝร่ังเศสในแควน้ชองปาญ-อารเ์ดน เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญ
อย่างมากในประวัตศิาสตร์ฝร่ังเศสอย่างมากตัง้แต่สมัยจักพรรดโิครวสิแห่งฝร่ังเศสที่มาท าพธิี
ราชาภเิษกทีเ่มอืงแหง่นีจ้นกระท่ังสบืตอ่มาจนเป็นประเพณีของราชวงคต์า่งๆ 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Reims Tinqueux **** หรอืเทยีบเทา่  

 



 
 

 
 

วนัทีห่ก แรงส ์– ลาวลัเล ่เอา้เลท 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม มหาวหิารแห่งแรงส ์(Reims Cathedral) มหาวหิารทีถู่กสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่5 

เพือ่เป็นทีอ่ยูข่องอารค์บชิอปแหง่แรงส ์กอ่นทีจ่ะมกีารตอ่เตมิและตกแตง่ตามสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคในศตวรรษที่ 13 จนท าใหโ้บสถ์แห่งนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากในสมัยยุคกลาง 
นอกจากยังถูกใชเ้ป็นสถานทีใ่นการท าพธิรีาชาภเิษกกษัตรยิแ์หง่ฝร่ังเศสนับตัง้แต่นัน้จนกระท่ัง
สิน้สดุอาณาจักรแฟรงค ์แตท่วา่มหาวหิารแหง่นีไ้ดถ้กูท าลายลงในสงครามโลกครัง้ที ่1 แตก็่ไดรั้บ
ความชว่ยเหลอืจากหลายหน่วยงานจนกระท่ังมูลนธิRิOKEFELLER เขา้มาชว่ยเหลอืดา้นเงนิทุน
จนบรูณะส าเร็จ จนกระท่ังกลับมาสวยงามและเดน่เป็นสง่าอยู่ใจกลางเมอืงแรงสแ์หง่นี้ จนไดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกใ้นปีค.ศ. 1991  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 
บา่ย ทา่นเดนิทางสู ่ลาวลัเลเ่อา้เลท (La Valle Outlet) (ระยะทาง 109 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ชั่วโมง) เอาทเ์ล็ททีร่วมเอาแบรนดช์ัน้น าต่างๆมากกวา่ 110 แบรนด ์อาท ิGERARD DAREL, 
GUESS, JIMMY CHOO, MICHAEL KORS, SMITH PAUL, SANDRO, TOD’S, ZADIG & 
VOLTAIRE, CARVEN, ERIC BOMPARD, PAUL & JOE, SONIA RYKIEL, SUPERDRY , UGG, 
VICOMTE A และ LONGCHAMP อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

 
ค า่ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Paris Orly Rungis **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีเ่จ็ด พระราชวงัแวรซ์าย  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวังแวรซ์ายส ์(Palace of  Versaille) พระราชวังถูกสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้

หลยุสท์ี ่13 แหง่ฝร่ังเศสซึง่ในชว่งแรกถูกสรา้งขึน้เป็นกระท่อมส าหรับพักพงิเพือ่ลา่สัตว ์จากนัน้
พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝร่ังเศสมคีวามประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวังแหง่ใหมใ่นบรเิวณนี้เพือ่เป็น
ศนูยก์ลางในการปกครองของพระองค ์ซึง่ตัวพระราชวงันัน้สรา้งดว้ยหนิออ่นสขีาว และตกแตง่ดว้ย
เครือ่งประดับทีง่ดงามตระการตารวมถงึภาพเขยีนทีม่ชี ือ่เสยีง จงึท าใหพ้ระราชวังแวรซ์ายสเ์ป็น
พระราชวังทีย่งิใหญแ่ละสวยงามแหง่หนึง่ของโลกจนถูกยกใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก
ในยุคปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปคู่กับ พิพิธภัณฑ์ลูฟ (Louvre Musuem) ถูกสรา้งขึน้เป็น
พระราชวงัลฟูในศตวรรษที ่12 และถกูใชเ้ป็นป้อมปราการของพระเจา้ฟิลปิที ่2 ตามสถาปัตยกรรม
แบบยคุกลาง กอ่นทีต่อ่เตมิดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ เรเนซองกแ์ละเบอรบ์อนในชว่งศตวรรษที ่17 
และยังใชเ้ป็นพระราชวัง ก่อนที่จะถูกปรับเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑเ์มือ่วันที่ 10 สงิหาคม ปีค.ศ. 
1793 ที่รวบรวมภาพวาด ศลิปกรรม และสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังรวบรวมโบราณวัตถุที่มี
ความส าคัญในประวัตศิาสตร ์นอกจากนี้พพิธิภัณฑแ์หง่นี้ยังถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายภาพยนตรเ์รือ่ง 
ดาวนิช ีโค๊ด อีกดว้ย ปัจจุบันพพิิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในพพิธิภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและอนุสรณ์
สถานทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 
บา่ย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ รา้นสนิคา้ปลอดภาษีParis Look ทีม่สีนิคา้ใหท้่าน

เลอืกสรรมากมายอาท ิเครือ่งส าอาง น ้าหอม เครือ่งหนัง เป็นตน้ ซึง่มใีหท้่านเลอืกซือ้อยา่งจุใจ 
อสิระใหท้่านช็อปป้ิง ณ หา้งแกลเลอรี่ลาฟาแยต (Galleries Lafayette) หา้งสรรพสนิคา้ที่มี
ชือ่เสยีง และใหญท่ีส่ดุในฝร่ังเศสเป็นหา้งเกา่แกอ่ยูคู่ฝ่ร่ังเศสมาตัง้แตปี่ 1893 มสีาขากระจายอยู่
ตามเมอืงใหญ่ๆ ท่ัวประเทศโดยเฉพาะสาขาถนนโฮสมานน์นัน้ถอืเป็นสาขาทีใ่หญท่ีส่ดุ มสีนิคา้แบ
รนดเ์นม ใหเ้ลอืกซือ้หาหลากหลาย ตัง้แตเ่สือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ระดับ HIGH END เครือ่งส าอาง 
เครือ่งประดับ ของตกแตง่บา้น น ้าหอม ไปจนถงึไวนช์ือ่ดังของฝร่ังเศส 

18.00 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิชาลสเ์ดอโกว ์(CDG) กรุงปารสี ประเทศฝร่ังเศส เพือ่ท าการ
เช็คอนิ และท าคนืภาษี (Tax Refund) 

21.30 น.       ออกเดนิทางจาก กรุงปารสี ประเทศฝร่ังเศส  ดว้ยเทีย่วบนิที ่QR038 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 
6.25 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิาร  อาหารค า่ และเครือ่งดืม่ 

 

 

 
 

วนัทีแ่ปด โดฮา -กรงุเทพฯ 

05.55 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮาเพือ่แวะเปลยีนเครือ่ง 
07.05 น.      ออกเดนิทางจากกรุงโดฮา โดยเทีย่วบนิที ่QR832 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชั่วโมง) ทางสาย

การบนิฯ มบีรกิาร อาหารและเครือ่งดืม่ ระหวา่งเทีย่วบนิสูก่รงุเทพ 
17.45 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

      
 



 
 

8 วนั 5 คนื ฝร ัง่เศส – เบลเยีย่ม – เนเธอรแ์ลนด ์
 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) 20 – 27 ม.ีค. 62 30 เม.ย. – 7 พ.ค. 
62 

ราคาผูใ้หญ ่ พกัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่ 1 
ทา่น 

62,900 65,900 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 7 - 11 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่ 2 
ทา่น (เสรมิเตยีง) 

59,900 62,900 
 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 - 6 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่ 2 
ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

56,900 59,900 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ทา่น 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดีย่วทา่นละ 9,000 12,000 

ราคาทีน่ ัง่ช ัน้ธุรกจิ (Business Class) เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 
(BKK-AMS//CDG-BKK) 

95,000 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ (Land Only) 
(BKK-AMS//CDG-BKK) 

42,900 45,900 

คา่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ ประมาณ 3,200 

 
หมายเหต:ุ (คดิ ณ วนัที ่11 ต.ค. 2561) 

 ราคาอาจมกีารปรบัข ึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่าย
การบนิ ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้  

 กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 20 ทา่น ทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นยนิดที ี่
จะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางไดท้างเรายนิดที ีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศโปแลนด ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วยส์ (QR) (กระเป๋าเดนิทางทา่นละ       
1 ใบ และมนี ้าหนักไมเ่กนิ  30 กโิลกรัม/ทา่น )    

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกันภัยทางอากาศ 
 คา่ประกันภัยการเดนิทางอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 

2,000,000 บาท กรมธรรมนั์น้คลอบคลมุถงึสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว (ประกันภัยไมค่รอบคลมุ
ผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 
หมายเหต:ุ หากทา่นตอ้งการซือ้ประกันเพือ่เพิม่ความคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทาง ในกรณีสญูหายหรอื
เกดิความล่าชา้ของสัมภาระและเทีย่วบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรม์
ตามเอกสารทีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขายไดจั้ดสง่ให ้ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น 
  คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว (หมายเหต ุ*รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/
วนั), คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 เจา้หนา้ที ่(ผูน้ าเทีย่วไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 
อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ ทา่นละ 2 ยโูร / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6 วนั เทา่กับ 12 ยโูร) 
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 3 ยโูร / ทา่น / วัน (คดิเป็น 8 วนั เทา่กับ 24 ยโูร) 
 คา่วซีา่เชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
 น ้าดืม่บนรถ 



 
 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพือ่ป้องกันการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋า
ดว้ยตัวทา่นเอง) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิารและการจองทวัร ์
1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ า งวดที ่1: ส ารองทีน่ั่งจา่ย 30,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนั โดยโอนเขา้

บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ 

ภายใน 3 วนันับจากวนัจองทัวร ์หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวร์
โดยอัตโนมัต ิในกรณีทีช่ าระคา่มัดจ ามาแลว้ จะถอืวา่การจองทีน่ั่งไดรั้บการยนืยันแลว้ 

3. หากทา่นตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกันทัง้แบบหมู่คณะ 
และยืน่รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้าก
เจา้หนา้ที ่

5. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอื งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ล่วงหนา้ก่อนออก
เดนิทาง กรณีนักท่องเทีย่วไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง จะตอ้งสง่แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
การยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพท์
ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่แฟกซ ์
อเีมล ์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนื  ทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิ
คา่บรกิารดังนี ้

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ (หากไมไ่ดม้กีาร
ยืน่วซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วนั) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั หักคา่มัดจ า 20,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  (สงกรานต-์ปีใหม ่
44-59 วนั) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วนั หักคา่มัดจ า 25,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปี
ใหม ่20-43 วนั) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 4-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 50-75% ของคา่ทัวร ์(สงกรานต-์ปีใหม ่4-19วนั) 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-3 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์
 ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื 
Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอื
คา่บรกิารทัง้หมด 

4. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

5. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 
 
 



 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถกูการปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง แตห่ากทาง
นักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนด
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ 
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิด ้
สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า หรอืกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีเ่ป็น
ฝ่ายสง่ขอ้มลูมาผดิพลาดเองใหก้ับทางบรษัิทเรา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กับ 
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึ ความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่ว 
ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของบรษัิท เชน่ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหาย หรอืความเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ
เปลีย่นแปลงของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ 
ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์ พนักงาน หรอืตัวแทนของบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้ แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะน าให ้
ทา่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกับทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 
น ้าหนักไมเ่กนิ 8 กก.  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านมขีอ้จ ากัดในการทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้กับเจา้หนา้ทีฝ่่าย
ขาย 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการลา่ชา้
ของสายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร 
ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ท่านไม่สามารถที่
จะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ า
การตกลง หรอืแจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทางลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉนิ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่
ทัวร์ที่ท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิ
กฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
รับผดิชอบ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่ว
ใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 หากคณะเดนิทางของท่านมบีุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดนิทาง ทางคณะญาตจิะตอ้งดูแลและชว่ยเหลอืดว้ย
ตนเอง 



 
 

1. บคุคลทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
2.  ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์ไมเ้ทา้ หรอื เครือ่งมอืตา่งๆในการพยงุตัว 
3. เด็กทีม่ีอ่ายไุมร่ะหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
(เนือ่งจากหัวหนา้ทัวร ์อาจจะดแูลบคุคลดังกลา่วขา้งตน้ไดไ้มท่ั่วถงึ) 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ  

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง
ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
หมายเหตุ: หากท่านเดนิทางจากตา่งจังหวัดและมกีารออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ที่
ฝ่ายขายก่อนเพื่อไดรั้บเอกสารยืนยันว่ากรุ๊ปทัวร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศ  
 
การสะสมไมล ์

หากทา่นเป็นสมาชกิสะสมไมลข์องกลุม่พันธมติรสตาร ์อัลไลแอนซ(์Star Alliance) ทา่นสามารถสะสมไมลก์ับ
สายการบนิสวสิแอรไ์ด ้อาท ิรอยัล ออคดิพลัส สว่นไมล ์แอนด ์สไมล ์(Mile and More) สามารถสะสมไมล์
ได ้100% 
 
โรงแรมและหอ้ง  

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3ท่าน/ 3
เตยีง ( TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่
มักมคีวามแตกตา่งกัน  ซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัด
หอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศ
ทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ  

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุ
ขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการ
ตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 
ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการ
องคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงึโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน า
ขึน้เครือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ข ึน้กับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวาง
น ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการ
บนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 8 กโิลกรัมและมี
ความกวา้ง  

( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 



 
 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตราฐานได ้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ 
(Hand carry) 

 
สถานทีเ่ขา้ชม 

 โปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้
ปิดท าการ หรือปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯจะคืนเงนิค่าเขา้ชมตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของ
สถานทีนั่น้ หรอืสลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่ว แตเ่หตมุกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตุ
ใดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีาร
คนืเงนิใหแ้กท่า่นเนือ่งจากไดช้ าระคา่เขา้ชมไปแลว้ 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย (Lost) 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการ
สญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 
USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) 
หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลง
กระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบนิ) โดยปกติ
ประกันภัยการเดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจั้ดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญู
หาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่น โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ 
น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ท่านจงึไม่
ควรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
การชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายให ้
ทา่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้งระวงัทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ า ทางบรษิทัถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีร่ะบไุวข้า้งตน้แลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เชงเกน้  
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 
         (ระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ประมาณ 5-10 วนัท าการ) 

1. หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายใุชง้านเกนิ 6 เดอืนขึน้ไป 
2. รปูถา่ยขนาด 35 X 45 มม.  จ านวน 2 ใบ พืน้ฉากหลงัสขีาว หา้มมเีงา หา้มสวมแวน่สายตา 

และจอ้ตอ้งมคีวามคมชดั และถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน (ส าหรบัทา่นสภุาพสตร ีภาพถา่ยตอ้ง
เปิดผมใหเ้ห็นใบหทู ัง้สองขา้งใหช้ดัเจน) 

ตวัอยา่งรปูทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ 
 

 
 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/ ส าเนาทะเบยีนสมรส/ ส าเนาใบมรณะบตัร 
4. ส าเนาการเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้ม)ี 
5. หลกัฐานการท างาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกจิการ – ส าเนาจดทะเบยีนบรษิทั ที่มรีายชื่อของท่านใน
คณะกรรมการบรษิทั (หนงัสอืตอ้งออกไมเ่กนิ 3 เดอืน กอ่นวนัไปยืน่วซีา่) 

 หากท่านเป็นเจา้ของรา้นคา้ – ส าเนาจดทะเบยีนพาณิชยท์ีม่ชี ือ่ท่านเป็นเจา้ของ
รา้นคา้ 

 หากทา่นเป็นพนกังานบรษิทั – ตอ้งใหท้างนายจา้งหรอืบรษิทัออกจดหมายรบัรองการ
ท างาน ทีร่ะบุต าแหน่ง ระยะเวลาการจา้งงาน และเงนิเดอืน พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ 
(จะตอ้งออกหนงัสอือไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่) 

 หากทา่นเป็นขา้ราชการ – ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองการท างานจากหนว่ยงานของทา่น 
พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ (จะตอ้งออกหนงัสอือไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่) 

 หากท่านเป็นเจา้ของกจิการทีไ่ม่การจดทะเบยีน – จะตอ้งท าหนงัสอืรบัรองตวัเอง 
พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ พรอ้มท ัง้เตรยีมเอกสารประกอบ อาทเิชน่ ส าเนาการเชา่พืน้ที ่
เป็นตน้ (บางกรณีกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่แผนกวซี่า เพือ่ขอค าปรกีษากอ่นการยืน่ว ี
ซา่) 
 



 
 

 
กรณีเด็กทีม่อีายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ จะตอ้งเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้

1. ส าเนาสตูบิตัร 
2. ขอหนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาวา่ขณะน ัน้ก าลงัศกีษาอยูช่ ัน้ใด 
3. ขอหนงัสอืยนิยอมจากเขต (กรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางท ัง้ครอบครวั) 

 หากเดนิทางกบัผูอ้ ืน่ทีม่ใิชบ่ดิามารดา จะตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจาก
ทางเขตหรอือ าเภอเทา่น ัน้ และใหร้ะบวุา่เดนิทางกบัใคร และมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบั
ครอบครวั 

 หากเดนิทางกบับดิา มารดาจะตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขต
หรอือ าเภอเทา่น ัน้ และระบวุา่มารดายนิยอมใหเ้ดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา) 

 หากเดนิทางกบัมารดา บดิาจะตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขต
หรอือ าเภอเทา่น ัน้ และระบวุา่บดิายนิยอมใหเ้ดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา) 
 

 
6. หลกัฐานการเงนิ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัจดหมายรบัรองการเงนิจากธนาคาร เป็น

ภาษาองักฤษ 
 จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate) โดยระบวุา่ To whom it may concern 
(ซึง่ไมร่ะบสุถานทตู)พรอ้มชือ่เจา้ของบญัช ีทีอ่อกจากธนาคารและใชฉ้บบัจรงิในการ
ยืน่เทา่น ัน้ ซึง่ตอ้งท ากอ่นการยืน่วซีา่อยา่งนอ้ย 15 วนั 

 สเตทเมน้บญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน  
ทีม่กีารปรบัสมุดก่อนหนา้วนันดัยืน่วซี่าอย่างนอ้ย  วนั สมมุตวิ่าท่านมคีวิยืน่วซี่า 7 
ธนัวาคม ทา่นจะตอ้งมยีอดการปรบัสมดุคร ัง้ลา่สดุ ในวนัที ่1 ธนัวาคมเป็นคร ัง้สดุทา้ย 

กรณีบญัชฝีากประจ า 
 ส าเนาบญัชฝีากประจ า จะตอ้งมวีนัครบก าหนดภายหลงัจากวนัเดนิทางกบับรษิทั แต่
ทา่นตอ้งแนบบญัช ี               ออมทรพัยม์าดว้ย 

การรบัรองการเงนิ 
จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate)ตามรายละเอยีดดา้นบน ตอ้งระบุชือ่เจา้เของ
บญัช ีและตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย  

 หากเป็นครอบครวัเดยีวกนั ทา่นจะตอ้งแนบเอกสารทีแ่สดงความสมัพนัธข์องเจา้ของ
บญัชแีละตวัทา่น อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาทะเบยีนสมรส ส าเนาสตูบิตัร เป็นตน้ 

 หากเป็นนายจา้งรบัรองการเงนิใหล้กูจา้ง กรณุาใหธ้นาคารจดหมายรบัรองโดยระบชุือ่
นายจา้ง และชือ่ลกูจา้งทีน่ายจา้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยให ้

หมายเหต:ุ  
 ยอดเงนิจะตอ้งมไีมต่ า่กวา่ 100,000 บาท ตอ่การยืน่วซี่า 1 ทา่น ส าหรบับญัชอีอม
ทรพัยต์อ้งมกีารเดนิบญัชอียา่งสม า่เสมอ 

 หากบญัชขีองท่านมกีารเดนิบญัชไีมต่อ่เนือ่งจะตอ้งใช ้ ส าเนาการเดนิบญัช ีหรอื 
Statement ทีอ่อกโดยธนาคารทกุกรณี 

 สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี 
 

7. ทางบรษิทัขอความรว่มมอืทุกท่านไปสมัภาษณ์ และสแกนนิว้ตามวนัและเวลานดัหมาย ซึง่
ทางบรษิทัจะ สง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตามข ัน้ตอนของการยืน่ว ี
ซา่  

8. กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางกบับรษิทัฯ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต เพือ่
ท าการยกเลกิวซี่าของท่าน เนือ่งจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะมกีารบนัทกึในนาม
บรษิทัเพือ่เป็นการเก็บสถติ ิ

9. ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ใหก้บัผูส้มคัรทกุกรณี  
 
 


