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เนเธอรแ์ลนด ์- เบลเยีย่ม - ฝรัง่เศส (8 วนั 5 คืน) 

เคอเคนฮอฟ” สวนดอกไมท้ี่ใหญ่ท่ีสุดในโลก  

ตระการตาแห่งสีสนั ดินแดนในฝัน แห่งเนเธอรแ์ลนด ์1 ปี มีเพียงครั้งเดียว!!! 

    IN 2018 KEUKENHOF IS OPEN FROM 23 MARCH UNTIL 13 MAY 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร ์

 บินตรง กรุงเทพ-บรสัเซลล ์/ ปารีส-กรุงเทพ พรอ้มสะสมไมลก์ารบินไทย 50% 

 พกัโรงแรม 4 ดาว (พกัอมัเสตอดมั 2 คืน /บรสัเซล1 คืน/ปารีส 2 คืน) 

เที่ยวครบทุกไฮไลท ์!! 

 เนเธอรแ์ลนด ์: หมู่บา้นซานสคนัส ์ล่องเรือหลงัคากระจก ศูนยก์ลางการเจยีรนยัเพชร จตัรุสักลางเมืองดามสแควร  ์

 เบลเยี่ยม      : อะโตเม่ียม ตลาดเก่าแกรนดเ์พลส มานิเกน้พิส 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  934 BKK – BRU 00.30 – 07.40 

เทีย่วบินขากลบั TG  931  CDG - BKK     13.40 - 05.55+1 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjFlbCrn7fQAhUDTI8KHcWfAjcQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Ftravel.mthai.com%2Fworld-travel%2F37397.html&usg=AFQjCNFZZ-kcfVvZPLzXZziso6JXD5t2KA&sig2=ZnWbaLb_cx992doXFGgegA&bvm=bv.139250283,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjFlbCrn7fQAhUDTI8KHcWfAjcQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Ftravel.mthai.com%2Fworld-travel%2F37397.html&usg=AFQjCNFZZ-kcfVvZPLzXZziso6JXD5t2KA&sig2=ZnWbaLb_cx992doXFGgegA&bvm=bv.139250283,d.c2I
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 ฝรัง่เศส        : เที่ยวปารีส จตัรุสัทรอคาเดโร หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูช พระราชวงัแวรซ์ายส ์ประตชูยันาโปเลียน, 

                      

 ชอ้ปป้ิงจุใจ !! เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดที่ จตัรุสักลางเมืองดามสแควร ์หา้งแกลอรี่ลาฟาแยตต ์และถนนชองป์เอลิเซ่ 

 ล้ิมรสความอร่อย อาหารทอ้งถ่ินข้ึนช่ือ เมนูหอยเอสคาโก พรอ้มไวน ์

ก าหนดการเดินทาง วนัที ่07 – 14  เมษายน 2561  
                    วนัที ่27 เมษายน  –  04 พฤษภาภาคม 2561     (8 วนั 5 คืน) 

วนัแรก       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

21.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตู 3 เคาน์เตอร ์D  

 สายการบินไทยแอรเ์วย ์โดยเจา้หน้าท่ีบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและ

เอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 

วนัที่สอง     กรุงเทพ – กรุงบรสัเซลส ์(ประเทศเบลเยี่ยม) - กรุงอมัสเตอรด์มั (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ 

                หมู่บา้นซานสคนัส ์- โรงงานผลิตเนยแข็ง-รองเทา้ไม-้ ล่องเรือทอ้งกระจก -ศูนยก์ลางการเจยีรนยัเพชร 

-จตัรุสัดามสแควร ์  

00.30 น.  บินลดัฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศเบลเยีย่ม โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 934 

                       หมายเหตุ : เวลาทอ้งถ่ินประเทศเบลเยี่ยม จะชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงบรสัเซลส ์เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และ ประชาคมร่วมยุโรปอีกทั้งเป็นท่ีตั้งของ

องค์กรส าคญัมากมายหลายองคก์ร หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองรบัสัมภาระและตรวจศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้  

 
 
 
 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชเดินทางสู่  กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) นครหลวงแห่งประเทศ

เนเธอรแ์ลนด์ ชมภูมิประเทศท่ีไดช่ื้อว่า ดินแดนท่ีมีระดับแผ่นดินต า่กว่าระดบัน ้าทะเล จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (ZAANSE SCHANS)เป็นหมู่บ ้านเก่าท่ีรัฐบาลอนุรักษ์ ไว ้ บริเวณ น้ีจะมีกังหันลม 

(WINDMILL)ใหท่้านไดถ่้ายภาพกบัสญัลกัษณข์องประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ซ่ึงชาวดตัชใ์นอดีตใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั และ 

ต้องใชก้ังหันขนาดใหญ่น้ีวิดน าเขา้สู่ พ้ืนท่ีการเกษตรปัจจุบัน ซานส์สคันส์เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีผู้ท่ีมาเยือน

เนเธอรแ์ลนด์จะพลาดไม่ได ้น าท่านชม โรงงานผลิตเนยแข็ง ชนิดต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถทดลองชิมและซ้ือหา

เป็นของฝากไดจ้ากน้ันน าท่านชมการทาํรองเทา้ไม(้WOOD SHOES FACTORY)ท่ีชาวดัตชใ์ชส้วมใส่ในอดีต ซ่ึงมี

วิธีการท าท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย จากน้ันน าท่านชมกรุงอมัสเตอรด์ัมทางล าคลองดว้ยการ ล่องเรือหลงัคากระจก (LOVER BOAT) ชมความงาม

อนัเป็นแบบฉบบัของเมืองริมน ้าท่ีสวยงามท่ีสุดในศตวรรษท่ี 17 เพลิดเพลินกบับา้นเรือนทรงแคบท่ีอวดความ

งามกันท่ีหน้าจัว่ ในส่วนแม่น ้าล าคลองก็ยงัมีบา้นเรือนแพรูปทรงแปลกตาจอดเรียงรายมากกว่า  2,500 หลัง 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม ศูนยก์ลางการเจียรนัยเพชร (CITY OF DIAMOND)สถานเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงของ

กรุงอมัสเตอรด์ัม ไดร้บัการยกย่องว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีฝีมือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชยั

มงกุฎเพชร “โค อินอร”์ ของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ ชมฝีมือการเจียระไนเพชรแทท่ี้ไดร้บัการเจียระไน

อย่างพิถีพิถันถึง12เหล่ียม ส่องแสงประกายงามยามตอ้งแสงไฟไดม้ากกว่าเพชรเดอเบียรม์ากกว่า 2 เท่า ชม

ขั้นตอนการคดัเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูช้ านาญ ขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีค่าท่ีสุด

เชิญเลือกซ้ือเพชรท่ีมีใบ Certificate จากบริษัทฯ เป็นประกนัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ จตัุรสักลางเมือง

ดามสแควร ์(DAM SQUARE) เขตย่านในกลางเมืองท่ีนักท่องเท่ียวนิยมในการเดินเท่ียวชมเมืองและเป็นศูนย์

รวมแหล่งชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ช่ือดัง รวมทั้ง รา้นคา้ รา้นอาหารหลากหลายใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั VAN DER VALK HOTEL A4 SCHIPHOL AMSTERDAM ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

วนัทีส่าม     กรุงอมัเตอรด์รมั -  เมืองลิซเซ่ - ชมสวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป) - กรุงเฮก – เมืองบรูจส์

(ประเทศเบลเยีย่ม) 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (LISSE) น าท่านเขา้ชมความงามของทุ่งดอกไมห้ลากสีสันท่ีเทศกาลทุ่งทิวลิป ณ  

สวนเคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF) ซ่ึงภายในจะมีดอกไมน้านาชนิดโดยเฉพาะดอกทิวลิป ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บ

ความสวยงามเดินชมสวนดอกไมท่ี้ไดร้บัการตกแต่งอยา่งงดงามทั้งทิวลิป, ไฮยาซินต,์ ลิลล่ี และไมด้อกไมป้ระดบั

หลากสีหลายพนัธุ ์ท่ีหาชมไดอ้ยาก นอกจากน้ีท่านจะไดช้มพนัธุไ์มป้ระกวดชนะเลิศต่าง ๆ ภายในเรือนกระจกท่ี

มีดอกใหญ่สวยงามตระการตาตามอัธยาศัย เพราะท่ีน่ี 1 ปีจะเปิดใหเ้ขา้ชมเพียง 1 ครั้งเท่าน้ัน (IN 2018 

KEUKENHOF IS OPEN FROM 22 MARCH UNTIL 13 MAY 2018.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก (THE HAGUE) ประเทศเนเธอรแ์ลนดซ่ึ์งเป็นท่ีตั้งของศาลโลก หรือ พระราชวงั

แห่งสนัติภาพ (PEACE PALACE) ใหท่้านอิสระถ่ายรูปกบัอาคารทีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมีเอกลกัษณ ์และเป็น

ท่ีซ่ึงตัดสินขอ้พิพาทระหว่างประเทศ ท่านจะเพลิดเพลินกับบริเวณรอบๆ อาคารท่ีตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาชนิดท่ี
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งดงามเหมาะกับการถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกอย่างยิ่ ง  จากน้ันน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองบรูจส ์

(BRUGES) ซ่ึงเป็นเมืองริมฝั่งทะเลท่ีโด่งดังและสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศเบลเยียม จนได้รับการขึ้ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO แห่งสหประชาชาติ เมืองน้ีถูกลอ้มรอบดว้ยคูเมืองถึงสองชั้น ซ่ึงน่าจะ

เป็นการป้องกนัขา้ศึกศตัรูในสมยัก่อนวิธีหน่ึงในปัจจุบนั บา้นเรือน อาคาร และโบสถ ์ยงัคงรูปแบบสถาปัตยกรรม

แบบเดิมคือ เฟลมมิช และเรเนซอง ท่ีดูวิจิตรสวยงามดุจดัง่มนตข์ลงั ตึกรามบา้นช่องดูเป็นระเบียบ ถนนหนทางก็

ดูสะอาดตา บรูจสม์ีคลองลอ้มรอบและมีคลองซอยผ่านเมือง จึงไดช่ื้อว่าเป็น เวนิสแห่งยุโรปเหนือ (VENICE OF 

THE NORTH) ท่านจะเพลิดเพลินกบัรา้นคา้ท่ีตกแต่งอยา่งสวยงามน่ารกัตามสไตลยุ์โรป  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL VELOTEL BRUGGE ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่         เมืองบรูจส ์– เมืองเกนท ์–กรุงบรสัเซลส-์ อะโตเม่ียม- ตลาดเก่าแกรนดเ์พลส – มานิเกน้พิส–ชอ้ปป้ิง

ถนนคนเดิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 
 

 

 

 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท ์(GHENT) เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง และ  เป็นเมืองใหญ่เป็น

ล าดบัสองของประเทศเบลเยี่ยมและเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัในฟลานเดอรส์ตะวนัออก ในบริเวณเฟล็มมิชเป็น

หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีมีเสน่หอี์กเมืองหน่ึง แต่เดิมตวัเมืองเร่ิมจากการตั้งถ่ินฐานท่ีปากแม่น ้าเชลดท ์และแม่น ้า

ลิส ในยุคกลางเกนต์ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดในตอนเหนือของยุโรป น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคาร

บา้นเรือนสีสันหลากหลายท่ีรายลอ้มรอบจัตุรัสใจกลางเมือง น าท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง และ  กลุ่ม

อาคารบา้นเรือนท่ีสรา้งเรียบริมคลอง บ่งบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองเกนท์สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดินทางสู่ กรุงบรสัเซลส ์(BRUSSEL)เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยมท่ีงดงามแห่งหน่ึงในยุโรป น าท่านผ่านชม

อาคารบา้นเรือนในยุคเก่าสถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบกอธิค และ นีโอกอธิค จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
อะโตเม่ียม(ATOMIUM)ปฎิมากรรมมหึมาเป็นลูกโมเลกุลเหล็ก 9 ลูกท่ีสรา้งขึ้ นเป็นสญัลกัษณ์ของงาน  EXPO 
ในอดีต 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 

 

 

 

  

 

บ่าย จากน้ันน าท่านแวะชม ตลาดเก่าแกรนดเ์พลส(GRAND PLACE) ซ่ึงถือเป็นจตุัรสัอายุมากกว่า 400 ปี ท่ีไดร้บั

การดูแลเป็นอย่างดีและสวยท่ีสุดในยุโรป ชมลานกวา้งปูแผ่นหินท่ีรายลอ้มดว้ยอาคารหลากหลายสไตลท่ี์งดงาม

อย่างวิจิตรพิศดาร ชมศาลาว่าการเมืองสไตรโ์กธิคท่ีมีหอคอยยอดแหลมสูงสง่า และ ยงัมีถนนตรอกซอกซอยท่ี

เรียงรายดว้ยบา้นเรือนท่ีสวยงามสุดคลาสสิค น าท่านชมประติมากรรมรูปเด็กยืนฉ่ี มานิเกน้พิส (MANNEKEN 

PIS) ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก ดว้ยการบรรจงสรา้งขึ้ นจากต านานวีรบุรุษของเมืองบรสัเซลส ์โดยศิลปิน เจอโรม ดูเกส
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นอย ในปีค.ศ.1619 จากน้ันน าชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง เคร่ืองแกว้ ผา้ลูกไม ้ ชอ๊ค

โกแลต๊ และ ของท่ีระลึกของประเทศเบลเยี่ยมตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL CROWNE PLAZA BRUSSELS–LE PALACE ระดบั 4ดาวหรือเทียบเท่า 
วนัที่หา้ กรุงบรสัเซลส ์- กรุงปารีส (ประเทศฝรัง่เศส)- พระราชวงัแวรซ์ายส ์-  หา้งแกเลอรี่ลาแฟแยตต ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟด่วน TGV จากกรุงบรสัเซลลส์ู่ มหานครปารีส หน่ึงในเมืองหลวงท่ีส าคัญ

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยั นครหลวงแห่งแฟชัน่ การศึกษา บนัเทิง 

วิทยาศาสตร ์และศิลปะ “มหานครแห่งแสงไฟ” เมืองในฝันท่ีเป่ียมไปดว้ยเสน่หท่ี์รอคอย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 

 

 

 

 
 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(CHATEAU DE VERSAILLES) น าท่านเขา้ชมโดยมคัคุเทศกน์ า

บรรยาย สมัผัสความยิ่งใหญ่อลงัการของพระราชวงัท่ีไดร้บัการยกยอ่งว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามท่ีสุดในโลก 

ซ่ึงไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตรบรรจง และนับเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย ชม

ความงดงามของหอ้งต่างๆ ท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขียนต่างๆและเฟอรนิ์เจอรห์ลุยส์

ชั้นดี ชม หอ้งกระจก (GALERIE DES GLACES หรือ THE HALL OF MIRRORS) เป็นหอ้งท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ซ่ึง

ออกแบบโดยพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 โดดเด่นดว้ยกระจกบานยกัษ์ถึง 17 บาน ใชเ้ป็นหอ้งลงนามในสญัญาสงบศึก

สงครามโลกครั้งท่ี 1ระหว่างพนัธมิตรกบัประเทศเยอรมนั และ ใชเ้ป็นท่ีลงนามเมื่อครั้งเยอรมนัชนะฝรัง่เศสใน

สงครามโลกครั้ ง ท่ี  2 จาก น้ันน าท่านเดินทางสู่ห้างแกเลอรี่  ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) 

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้ทุกท่านได้ช ้อปป้ิงกันแบบเต็มๆ พบสินค้าเทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS 

VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน ้าหมอแบรนช่ือดังท่ีมีใหท่้านไดเ้ลือกชมอย่างมากมาย 

และรา้นสินคา้ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือน ้าหอม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดับ เคร่ืองแต่งกายกนัอย่างจุใจ 

รวมถึงหา้งแพลงตรองส ์หา้งช่ือดงัแบรนดฝ์รัง่เศสแท้ๆ  ท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลกนั ใหเ้ป็นทางเลือกส าหรบันักชอ้ป 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ เมนูหอยเอสคาโก พรอ้มไวนร์สเลิศ** 

      น าท่านเขา้สู่ที่พกั FOREST HILL PARIS LA VILLETTE HOTEL PARIS ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

วนัที่หก กรุงปารีส– จตัรุสัคองคอรด์ - หอไอเฟล - ประตชูยั – ถนนชองป์เอลิเซ่ - ล่องเรือบาโตมูซ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ จตัรุสัคองคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) ท่ีพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารี

องัตวัเนตถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรัง่เศส จากน้ันน าท่านถ่ายรูปคู่กบัหอไอเฟล (EIFFEL 

TOWER) ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรัง่เศส และยังเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก  (หมายเหตุ : 

ราคาน้ีไม่รวมค่าข้ึนลิฟทห์อไอเฟล หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อสอบหวัหนา้ทวัรใ์นวนัเดินทาง) จากน้ัน

น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคัญในกรุง

ปารีส ดงัค าพดูท่ีวา่ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประตู” ตั้งอยู่กลางจตุัรสัชารล์ เดอ โกล หรือ เป็นท่ีรูจ้กักนัในนาม "จตุัรสั

แห่งดวงดาว" สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS - ELYSEES) ถนนท่ีไดร้ับการ

ขนานนามว่าสวยท่ีสุดในโลก เป็นถนนสายหลกัท่ีมีสีสนัแห่งมนต์เสน่ห ์ทั้งยงัเป็นแหล่งรวมรา้นคา้มีระดับและ

แฟชัน่จากดีไซเนอรช่ื์อดงั อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน   

 
 
 
 
 
 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ สมควรแก่เวลาล่องเรือบาโตมูซ (BATEAUX MOUCHES CRUISE) เพ่ือชม

สถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น ้าแซนน์โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สรา้งดว้ยศิลปะแบบเรอเนส

ซองสค์วรค่าแก่การอนุรกัษ์และสรา้งภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก ผ่านชมความ

สวยงามของโบสถ์นอรท์เทรอดาม (NOTRE-DAME CATHEDRAL)อนัศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีอายุกว่า 800 ปี ตั้งเด่นเป็น

ตระหง่านริมแม่น ้าแซนด์ท่ีสวยงามยิ่ง (หมายเหตุ : เรือจะงดบริการในกรณีน ้าลน้ตล่ิงหรือมีเหตุการณ์นัดหยุด

งานหากมีขอ้สงสยักรุณาติดต่อสอบหวัหนา้ทวัรใ์นวนัเดินทาง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ที่พกั FOREST HILL PARIS LA VILLETTE HOTEL PARIS ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
วนัทีเ่จ็ด      กรุงปารีส – กรุงเทพ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั สมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ ชารล์ เดอ 

โกลด ์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั มีเวลาใหท่้านไดท้ า TAX REFUND 

13.40 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 

วนัที่แปด  กรุงเทพฯ   

05.55 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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เนเธอรแ์ลนด ์- เบลเยีย่ม - ฝรัง่เศส (8 วนั 5 คืน) 

 ก าหนดการเดินทาง  :   วนัที ่07-14 เมษายน  2561  

                                  :   วนัที ่27 พฤษภาคม – 04 พฤษภาคม 2561 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ .-  (บาท.-) 

             ผูใ้หญ่   พกัหอ้งละ 2 ท่าน 89,900 -. 
             เด็กอาย ุ6 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 89,900 -. 
            เด็กอาย ุ2 - 5 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่  2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 87,990 -. 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 17,900-. 
 

** คณะเดินทางได้เม่ือมผู้ีเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ** 

หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
 **ในกรณีทีผู้่เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ท่านประสงค์ทีจ่ะเดินทาง อตัราค่าบริการอาจมีการเปลีย่นแปลง (ไม่ต ่ากว่า 15 ท่าน) 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของหัวหน้าทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้า

เป็นหลัก 

อตัรานีร้วม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบินตามท่ีระบุตามรายการ ชั้นประหยดัแบบหมู่คณะ และ ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่า

ประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
2. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในการยืน่คร้ังแรก  
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อ

วนั 
6. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
2. ค่าทปิพนักงานขับรถ  ( 5 ยูโร / คน / วนั)  
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
5. ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
6. ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
7. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการเป็นตน้ 
 การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามดัจ าท่านละ 35,000 บาท ภายใน 3 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดย

อตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 15 - 20 วนั) 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 
20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงใน
กรณนีีท้างบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีสถานทูต
ระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 
สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง



   PAGE 9 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้
ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้ทาง
บริษทัฯจะหักค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 
เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ี
ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง 
และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้เอกสารปลอม
ประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเต็มจ านวนและทางบริษทัฯ
จะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวซ่ีาให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่านเน่ืองจากการยืน่วี
ซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุ อ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการ
บินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี 
และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อ
ความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้หรือ

ออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.  หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิว้มือกบัสถานทูตทุกกรณ)ี 
 พาสปอร์ต ตอ้งอายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้หาก

มีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเกน้ หรือ ประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการ
อนุมติัวซ่ีา 

 รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป ควรมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน และ เหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นส าเนาถูกต้อง  
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้ง 
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 ส าเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้ง 
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดง

ความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกบับุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และ ความสัมพนัธ์ของบุคคล

นั้นกบัครอบครัวดว้ย 
o ยืน่เร่ืองท าจดหมายยินยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตรา

รับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง 
(กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึงหนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม) 

 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล พร้อมเซ็นส าเนาถูกต้อง 
 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถ้ามี)พร้อมเซ็นส าเนาถูกต้อง 
 หนังสือรับรองการท างาน ตัวจริงเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
o พนักงานบริษัท / ข้าราชการหนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสังกดัท่ีท่านท างานอยู ่ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว 
หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  
     (กรณีธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 
o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้ง 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้

 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่า
กว่า 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) ** หมายเหตุ : สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและฝาก
ประจ าทุกกรณ ี**  

 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผู้ทีส่ามารถออกค่าใช้จ่ายให้กนัได้ มีดังต่อไปนี ้
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พ่อแม ่พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม 

เช่น สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางในจดหมายดว้ย 

*** หมายเหตุ : ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกต้อง และ ตรงกนัตามหน้าพาสปอร์ต 
 


