
#15666 ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด 8 วัน 5
คืน สวนเคอเคนฮอฟ หมูบานกังหันลมซานสครันส บิน QR
ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด หอไอเฟล ประตูชัยอารคเดอทรียงฟ
มหาวิหารนอรเทอดาม แกลเลอรี่ลาฟาแยตต จัตุรัสกรองดปลาซ แมนเนเกนพิส
พระราชวังอัมสเตอรดัม ลองเรือชมหมูบานกีธูรน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    -

2 ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยนโปเลียน - พิพิธภัณฑ
ลุฟว - มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส   

Novotel Suites
Paris Nord
18ème หรือเทียบ
เทา

3 ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต - หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต - โรงโอเปราการนิเยร   

Novotel Suites
Paris Nord
18ème หรือเทียบ
เทา

4 บรูจส - โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส) - โบสถพระโลหิตศักดิสิ์ทธิ ์- หอระฆัง
แหงบรูจส - เกนต - โบสถเซนตนิโคลัสเมืองเกนต - มหาวิหารเกนต - หอระฆังเมือง
เกนต - บรัสเซลล

  
Holiday Inn
Gent Expo หรือ
เทียบเทา

5 บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส - อัมสเตอดัม -
จัตุรัสดัมสแควร - พระราชวังหลวงอัมสเตอดัม - ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร   

Leonardo Hotel
Amsterdam
Rembrandtpark
หรือเทียบเทา

6 หมูบานกีธูรน - ลองเรือชมหมูบานกีธูรน - ลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอก
ทิวลิป)   

Leonardo Hotel
Amsterdam
Rembrandtpark
หรือเทียบเทา

7 หมูบานกังหันลมซานสคันส - ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล - ทาอากาศยาน
โดฮา    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

4 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 ฿48,888 ฿48,888 ฿48,888 ฿9,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยนโป
เลียน - พิพิธภัณฑลุฟว - มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

17.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาตสิ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4
ประตูทางเขา หมายเลข 7 เคานเตอร N สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ค่ํา

19.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี
QR833 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

23.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานโดฮา คํ่า

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

 กิจกรรม เชา

่



01.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปารีส เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Qatar Airways
เท่ียวบินท่ี QR041 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

06.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปารีส เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานออกเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส (France)

นําทานถายรูปกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) ท่ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส

จากนั้นเดินทางตอไปท่ี ประตูชัยอารคเดอทรียงฟ (Arc de triomphe de l'Étoile) หรือเรียกวา ประตูชัยนโปเลียน ประตู
ชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิงในสงครามนโปเลียน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานถายรูปบริเวณดานหนา พิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) พีระมิดแกวสถาปัตยกรรมท่ีสะทอนความหรูหราและ
ความโมเดิรนของเมืองน้ําหอมแหงน้ี

จากนั้นเดินทางตอไปท่ี มหาวิหารนอรเทอดาม (Notre Dame Cathedral) มหาวิหารสําคัญของศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิก อายุกวา 850 ปี วากันวาเป็นโบสถท่ีสวยงามท่ีสุดในลักษณะกอทิกแบบฝรั่งเศส

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Novotel Suites Paris Nord 18ème หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

ปารีส

หอไอเฟล

ประตูชัยนโปเลียน

 เชา

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู
หางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตู
สําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินแอรฟรานซดวย

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย



วันท่ี 3 ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต - หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต - โรงโอ
เปราการนิเยร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑลุฟว

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน จัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับโลก
มากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็กซาน
ดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุดใน
กรุงปารีส

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 800 ปี เป็นมหา
วิหารสถาปัตยกรรมสไตลโกธิกท่ีงามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหล่ียมและยอด
ปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพ้ืนดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธี
อภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสท่ี 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต และยังเป็นจุด
กิโลเมตรท่ีศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Novotel Suites Paris Nord 18ème หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู La Vallee Village Outlet เพ่ือชอปป้ิงกับสินคาแบรนดเนมชื่อดังมากมาย ท่ีรวบรวมกันมาทําราคาโปร
โมชั่นเอาใจขาชอปป้ิงท้ังหลาย

บาย

อิสระอาหารกลางวันเพ่ือใหทานสะดวกแกการชอปป้ิง

นําเดินทางกลับสู เมืองปารีส เดินเลนท่ีหางดังสุดหรูท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองปารีส แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต
(Galeries Lafayette) ท่ีตกแตงดวยกระจกสีตามแบบอยางของศิลปะแบบไบแซนไทนสมัยใหม พบกับสินคาแบรนดเนมชั้น
นํามากมายท่ัวทุกมุมโลกท่ีรวบรวมอยูท่ีน่ี โดยเฉพาะคอลเลคชั่นใหมๆของแบรนดดังตางๆ สามารถหาซ้ือกันไดท่ีน่ีเลย และท่ี
สําคัญคือยังสามารถทํา Tax Refund คืนไดจากท่ีน้ีเลยเชนกัน

จากนั้นถายรูปกับ ปาแลการนีเย (Palais Garnier) หรือ Paris Opera ท่ีตั่งอยูตรงใจกลางเมืองปารีส เป็น
สถาปัตยกรรมโบราณสไตลบาโรซ่ึงถือกันวาเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของยุคนั้นเลยก็วาได

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Novotel Suites Paris Nord 18ème หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 บรูจส - โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส) - โบสถพระ
โลหิตศักด์ิสิทธิ์ - หอระฆังแหงบรูจส - เกนต - โบสถเซนตนิโคลั
สเมืองเกนต - มหาวิหารเกนต - หอระฆังเมืองเกนต - บรัส
เซลล

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต
เป็นเอาทเลตท่ีรวมมากกวา 100 แบรนดดังแลวหรูหรา ซ่ึงเปิดทุกวัน และอยูไมไกลจาก
ดิสนียแลนดปารีส

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

โรงโอเปราการนิเยร

 บาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ล้ําสมัย ท้ังเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

ตั้งอยูในกรุงปารีสในฝรั่งเศส ท่ีสรางโดย ชารล การนีเย เป็นสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูบา
โรก โรงอุปรากรปาแลการนีเยถือกันวาเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของยุค

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Novotel Suites Paris Nord 18ème หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางตอสู เมืองบรูจจ (Brugge) ประเทศเบลเย่ียม เมืองท่ีไดชื่อวาเป็น เวนิชแหงยุโรปเหนือ เพราะเมืองเต็มไป
ดวยลําคลองและสถาปัตยกรรมสวยๆมากมายจนไดรับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย ยูเนสโก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา

นําทานเท่ียว ชมบรรยากาศของเมืองบรูจจ ท่ีโดงดังในเรื่องของชอคโกแลต และเบียรกวา 400 ชนิด

นําทานสู Market Square และถายรูปกับ Basilica of the Holy Blood เป็นโบสถสไตลโรมันและโกธิค เลากันวา
โบสถแหงน้ี ไดเก็บรักษาเสื้อผาท่ีเป้ือนเลือดและอัฐิของพระเยซูไว และ Belfry & Halle หอระฆังขนาดสูง ใหญ และสวยงามท่ี
ตั้งอยูบริเวณจตุรัสของเมือง

้ ่ ่ ่



จากนั้นเดินทางตอสูเมือง เกนต (Ghent) หน่ึงในเมืองใหญของประเทศเบลเย่ียม ท่ีเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมขนาดใหญ
จากยุคกลาง เชน โบส ปราสาทและหอนาฬิกา

นําทานถายรูปกับสามหอคอยแหงเกนต ท่ีประกอบดวย โบสถเซนตนิโคลัส (St.Nicholas’s Church) โบสถขนาดใหญ
สไตลโกธิค ไมไกลกัน วิหารนักบุญเซนตบาโว (St. Bavo’s Cathedral) สรางขึ้นในสมัยพระเจาชารลส ท่ี 5 เป็นศิลปะแบบ
โกธิค เพ่ืออุทิศใหกับเซ็นตบาโว ซ่ึงเป็นนักบุญองคอุปถัมภประจําเมืองเกนต และสุดทายท่ี หอคอย แหงเมืองเกนต (Belfry of
Ghent) หอระฆังสูงตระหงานเอกลักษณของเมืองเกนต

จากนั้นออกเดินตอสูเมือง บรัสเซลล

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Holiday Inn Gent Expo หรือเทียบเทา

บรูจส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองบรูจจ เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีโดงดังเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยียม เมืองน้ีถูก
ลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชั้น ซ่ึงนาจะเป็นการปองกันขาศึกศัตรูในสมัยกอนวิธีหน่ึง ใน
ปัจจุบัน บานเรือน อาคาร และโบสถ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมคือ เฟลมมิช
และเรเนซอง ท่ีดูวิจิตรสวยงามดุจด่ังมนตขลัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส)

โบสถพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์

หอระฆังแหงบรูจส

 บาย

ตลาด Grote Markt น้ีไดกลายมาเป็นศูนยกลางของชีวิตคนเมืองบรูจส ท่ีน่ีเต็มไปดวย
พอคาแมขายและผูจับจายสินคา ปัจจุบันตลาด Grote Markt ยังถือเป็นฮับดานการทอง
เท่ียวดวย ลองใชเวลาเดินใหท่ัวเพ่ือสัมผัสประสบการณของรานอาหาร คาเฟ รานขายของ
ท่ีระลึกของท่ีน่ี และยังมีทัวรชมอาคารตางๆ และสถาปัตยกรรมอันงดงามของสวนหน่ึง
ของเมืองบรูจส

เป็นโบสถคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในเมืองบรูจสของประเทศเบลเยียม ถูกสรางขึ้น
ระหวางปี 1134 และ 1157 และไดรับการปรับปรุงในศตวรรษท่ี 19 ในสไตลโกธิค เป็นท่ี
เคารพบูชาของพระโลหิตบริสุทธิท่ี์เชื่อวาถูกรวบรวมไวโดยโจเซฟแหง Arimatheaในทุกปี
ท่ีน่ีจะมีการแหพระธาตุในวันท่ีพระเยซูเสด็จขึ้นสูสรวงสวรรค

หอระฆังเกาแก ท่ีมีประวัติอันยาวนาน และมีประติมากรรมท่ีงดงาม ท่ีชื่อวา Madonna &
Child ซ่ึงเป็นประติมากรรมท่ีอยูภายในโบสถพระแมมารีมีลักษณะะเป็นหินออนท่ีมีการ
แกะสลักโดยมิเคลันเจโล ซ่ึงในปัจจุบัน ไดรับการยกยองวาเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชา
วอิตาเล่ียน



วันท่ี 5 บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเก
นพีส - อัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร - พระราชวังหลวงอัมส
เตอดัม - ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร

เกนต

โบสถเซนตนิโคลัสเมืองเกนต

มหาวิหารเกนต

หอระฆังเมืองเกนต

บรัสเซลล

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอรตะวันออกในบริเวณเฟลม
มิชของประเทศเบลเยียม เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานท่ีปากแมน้ําสเกลตและแมน้ํา
ลูส ในยุคกลางเกนตเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและมั่งค่ังท่ีสุดในตอนเหนือของยุโรป ใน
ปัจจุบันเป็นเมืองทาและเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเกนต

เป็นหน่ึงในโบสถสําคัญท่ีเกาแกและโดดเดนท่ีสุดในเมืองเกนต ประเทศเบลเยียม
สันนิษฐานวาถูกสรางขึ้นในชวงตนศตวรรษท่ี 13 เพ่ือแทนท่ีโบสถโรมันคาทอลิกกอน
หนาน้ี โบสถน้ีสรางขึ้นในสไตล Scheldt Gothic ในทองถิ่น มีการใชหินสีน้ําเงิน-เทา
ตามจุดตางๆ มีหอคอยระฆังขนาดใหญเหนือทางขามและปอมปราการเรียวท่ีมุมอาคาร

เป็นมหาวิหารประจําเมืองเกนต ท่ีตั้งอยูในศูนยกลางประวัติศาสตรของเมือง มหาวิหาร
แหงน้ีสืบอายุยอนกลับไปไดถึงศตวรรษท่ี 10 ท่ีน่ีมีความโดดเดนคือเป็นมหาวิหารสไตล
โกธิคท่ีมีหอหลักดานหนาซ่ึงมีความสูงถึง 89 เมตร ท่ีสําคัญอีกสวนคือแทนบูชา
“Adoration of the Mystic Lamb” ท่ีโดงดังมาก รูปภาพของ Virgin Mary, Christ
the King และ Deesis ถูกวาดไวอยางสวยงาม

เป็นหอระฆังประจําเมืองเกนตท่ีตั้งสูงตระหงานถึง 91 เมตร ท่ีถือเป็นหอระฆังท่ีสูงท่ีสุด
ในเบลเย่ียม ซ่ึงตั้งเป็นจุดเดนของเสนขอบฟาในเมือง

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Gent Expo หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเท่ียวชม เมืองบรัสเซลล (Brussel) ท่ีเป็นเมืองหลวง และเป็นเมืองศูนยกลางการปกครองของประเทศเบลเย่ียม อีก
ท้ังยังเป็นท่ีตั้งของหนวยงานสําคัญของยุโรม เชน สํานักงานใหญของสหภาพยุโรปและ องการนาโต

นําทานถายรูปกับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) อาคารไฮเทค มีความสูง 330 ฟุต ประกอบดวยวัตุทรงกลม 9 ลูก เพ่ือสะทอน
ถึงความกาวหนาของมวลมนุษยชาติ

จากนั้นเดินทางเขาสู จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) ท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล ไดชื่อวาเป็นจัตุรัสท่ีมีความสวยงาม
มากของยุโรป ดวยอาคารท่ีเกาแกมากมายหลายรูปแบบ เชน สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกวาเป็น
จุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวตางๆ ซ่ึงอาคารสวนใหญนั้นจะสรางมาตั้งแตสมัยยุคกลาง

นําทานชมไฮไลทสําคัญของเมืองบรัสเซล แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) รูปป้ันท่ีหลอดวยทองแดง มีรูปแบบเป็นเด็ก
ชายสูงประมาณ 60 เซนติเมตร อยูในทาปัสสาวะ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเทอรแลนดตั้งอยูริม “แมน้ําอัมสเตล”
(Amstel River) เมืองท่ีผูคนสวนใหญใชจักรยานในการสัญจรไปมา และยังเต็มไปดวยรานขายของฝากท่ีระลึกมากมายแตก
ตางจากท่ีอ่ืน และมีสินคาบางชนิดหาซ้ือไดเฉพาะท่ีแหงน้ีดวย

นําทานชม จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ท่ีกลางจัตุรัสมีอนุสาวรียแหงชาติ ท่ีสรางเพ่ือระลึกถึงผูเสียชีวิตในชวง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 และถายรูปดานหนา พระราชวังอัมสเตอรดัม (Royal Palace Amsterdam) พระราชวังท่ีมีความเกาแก
แหงหน่ึงของเนเธอรเเลนด

จากนั้น ลองเรือชมบรรยากาศของอัมสเตอรดัม เมืองท่ีมีคลองมากมาย

นําทานชม โรงงานเจียระไนเพชร Royal Coster ( Diamond Factory) ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเพชรชื่อดังของประเทศ
เนเธอรแลนดท่ีดําเนินกิจการมาตั่งแตปีค.ศ. 1840

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark หรือเทียบเทา

บรัสเซลล

อนุสรณอะโตเมี่ยม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

สิ่งกอสรางท่ีตั้งอยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอีก
อยางหน่ึง สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็นเหล็ก มีความ
สูง 102 เมตร มีน้ําหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็นทรงกลม มีเสน
ผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนียม ท่ีสะทอนแสงแดดเป็นประกาย เมื่อ
ยามตองกับแสงอาทิตย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชั้น



จัตุรัสแกรนดเพลซ

เมเนเกนพีส

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรป เป็นกลุมอาคารท่ีสรางดวยสถาปัตยกรรมท้ังบาโรค
โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงยูเนสโก ยกยองใหเป็นมรดกโลกตั้งแตปี ค.ศ.1983

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อัมสเตอดัม

จัตุรัสดัมสแควร

พระราชวังหลวงอัมสเตอดัม

ลองเรือกระจก

 บาย

เป็นเมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีรายลอมไป
ดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศ
แสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ เพราะ
อัมสเตอรดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุก
แหง

ตั้งอยูใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของอัมสเตอรดัม ซ่ึง
มีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึ้นในบริเวณจัตุรัส
เมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตั้งของสถานท่ีทองเท่ียวนา
สนใจหลายแหง

พระราชวังหลวง (Royal Palace) สรางขึ้นในปี 1648-1654 เพ่ือใชเป็น Stadhuis คือ
ศาลาวาการเมือง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย Lodewijk Napoleon จึงได
เปล่ียนมาใชเป็นท่ีพักอาศัยของราชวงศปัจจุบันพระราชวังแหงน้ี ไดถูกใชเป็นท่ีรับรองพระ
ราชอาคันตุกะของพระราชินี

เป็นเรือหลังคากระจก ท่ีจะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน
แบบชาวดัชตท่ีสรางมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมี
ตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผาน
บานเรือท่ีจอดอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง



วันท่ี 6 หมูบานกีธูรน - ลองเรือชมหมูบานกีธูรน - ลิซเซ - สวนเคอเคน
ฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)

บริษัทเจียระไนเพชร
สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมือง กีธูรน (Giethoorn) ประเทศเนเธอรแลนด สมยานาม "เวนิสแหงเนเธอรแลนด (Venice of
Netherland) เมืองท่ีแสนสงบเรียบงาย ไมมีรถติด ไมมีมลพิษกวนใจ ใหทานไดสูดอากาศบริสุทธิจากธรรมชาติอยางเต็มปอด
และ นําทานลองเรือชมทัศนียภาพของหมูบานไรถนนแหงน้ี จากนั้นปลอยอิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัยในหมูบานแหงน้ีท่ี
ไมวาเดินไปทางไหนมุมไหนก็สวยงามไปหมดทุกมุม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางตอสู เมืองลิเซ (Lisse) เมืองท่ีเป็นไฮไลทสําคัญสําหรับการเดินทางน้ี เพ่ือเขาชมสวนดอกไม สวนเคอเคน
ฮอฟ (Keukenhof) ท่ีเปิดใหชมปีละหน่ึงครั้งใน ชวงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ซ่ึงภายในสวนเต็มไปดวยดอกทิวลิปนานา
พรรณ สวนแหงน้ีจึงไดชื่อวาเป็น สวนแหงยุโรป อิสระใหทานถายภาพและเดินชมความงดงามของดอกทิวลิป ภายในสวนเคอ
เคนฮอฟ แหงน้ี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark หรือเทียบเทา

หมูบานกีธูรน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชมเมืองท่ีไดรับฉายาวา เวนิสแหงเนเธอรแลนด " เมืองเล็กๆท่ีมีผูคนอาศัยอยูประมาณ
2,600 คน เป็นหมูบานท่ีปราศจากถนนหมูบานท่ีเต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําให
ปราศจากมลพิษ ผูคนในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองท่ีมี
ความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร



วันท่ี 7 หมูบานกังหันลมซานสคันส - ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิป
โฮล - ทาอากาศยานโดฮา

ลองเรือชมหมูบานกีธูรน
นําทานลองเรือชมหมูบานกีธูรน เพลิดเพลินกับบรรยกาศของ หมูบานunseen แหง
เนเธอรแลนด หมูบานท่ีปราศจากถนนสักสาย ซ่ึงจะมีลําคลองลอมรอบหมูบาน การ
คมนาคมยังคงใชการสัญจรทางน้ําด่ังเชนในอดีต อสิระใหทานเท่ียวชมหมูบานแหงน้ี
พรอมเก็บภาพความประทับใจ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลิซเซ

สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)

 บาย

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศเนเธอรแลนด เป็นศูนยกลางการคาดอกไมท่ี
ใหญท่ีสุดในประเทศเนเธอรแลนด อยูหางจากอัมสเตอรดัม 29 กม. ปัจจุบัน
เนเธอรแลนดสามารถเพาะพันธุดอกทิวลิปไดมากกวา 3,000 ชนิด มีสีมากวา 400 สี
ปัจจุบันมีการสงออกดอกไมมีมากไปกวารอยประเทศท่ัวโลก เมืองลิซเซยังเป็นแหลงทอง
เท่ียวท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกมาเย่ียมชมดอกไม

เป็นสวนท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก ดวยทิวลิปท่ีมีมากกวา 7 ลานตนในแตละปี รวมท้ัง
ไมหัวอ่ืนๆ เชน ลิลล่ี แดฟโฟดิล นาซิสซัส และไฮยาซินธ จะออกดอกบานสะพรั่งดูละลาน
ตา สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบไปดวยตนไมนอยใหญอันเกาแก มีทาง
เดินอันรมรื่น มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเป็นระยะ มีสระน้ําและน้ําพุ มีศาลาจัด
แสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานซานสครันส (Zaanse Schans) หมูบานกังหันลม นําทานเท่ียวชมบานเกาสไตรเกาแกของชาว
ฮอลแลนด ซ่ึงภายบานแตละหลังจะเป็นรานคา จําหนายของท่ีละลึกเล็กๆนอยๆ ใหทานไดนํากลับไปเป็นของฝาก ชมสาธิตการ
ทํารองเทาไม ท่ีมีประวัติความเป็นมากวา 700 ปี ทํามาจากตนปอบลา ซ่ึงเป็นไมเมืองหนาวเน้ือแข็งมีคุณสมบัติแข็งแรง ใหความ
อบอุนเมื่อใสในหนาหนาวและ ใหความรูสึกเย็นเมื่อใสในหนารอน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินอัมสเตอรดัม เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund)

16.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี
QR274 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

ค่ํา

23.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน Qatar Airways



วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

หมูบานกังหันลมซานสคันส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานกังหันลม ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม และบาน
เรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของ
ชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17-18 โดยทํา
หนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล บาย

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมนั้นโดงดังมานานในฐานะสนามบินใหญ
และสําคัญของยุโรป ปีท่ีแลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน แตก็เชนเดียวกับสนาม
บินอ่ืนๆท่ีมักเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงเจาหนาท่ีหอควบคุมการบินบางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุก
คนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีหอควบคุมการบิน

ทาอากาศยานโดฮา คํ่า

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

 กิจกรรม เชา

01.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR834
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

บาย

12.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลา
ในการทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

16. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมวา
กรณีใดๆท้ังสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายท้ังหมดไปเรียบรอยแลว

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท พรอมคาวีซา 4,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวัน

เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น



อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการขอวีซาเชงเกน 4,000 บาท/ทาน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากทานไมผานการพิจรณาจากส
ถาณทูต)

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาทิปมัคคุเทศกทงถิ่น, คนขับรถทองถิ่น,หัวหนาทัวรคนไทย, 55 EUR/ทาน/ทริป ท้ังน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

เอกสารท่ีใชในการย่ืนวีซาฝรั่งเศส

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีเหลืออายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน มีหนาวางคูท่ียังไมประทับตรา 2 หนาขึ้นไป โปรด
ตรวจดูอยางละเอียด 

2. รูปถายสี หนาตรง หามสวมแวนสายตาและคอนแทคเลนส, หามย้ิมเห็นฟัน, หามสวมตางหูและเครื่องประดับ พ้ืนหลังฉากสี
ขาวเทานั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหนาตองมีขนาดใหญ 80% ของพ้ืนท่ี ตองรวบผมใหเห็นใบหูและค้ิวท้ัง 2 ขาง
และตองเห็นไหลท้ัง 2 ขาง จํานวน 2 รูป  ถายไมเกิน 6 เดือน

3. เอกสารสําคัญสวนบุคคล 
3.1 สําเนาทะเบียนบาน 

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ 

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส) 

3.4 สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล (กรณีมีการเปล่ียนชื่อ หรือ นามสกุล)

3.5 สําเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท (มีอายุ 30 วัน นับจากวันท่ีออกการงาน) ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเป็น
ภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดิน
ทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด

5. กรณีเป็นเจาของกิจการ (ไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีออก) ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองท่ีคัดไวไมเกิน 3 เดือน
พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานทางการเงิน (มีอายุ 15 วัน นับจากวันท่ีออก)
- รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเทานั้น ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมี

จํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช
จายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสหกรณออมทรัพย**

- กรณีท่ีผูออกคาใชจายให ตองมีหนังสือสปอนเซอร และหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ เชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส สูติ
บัติ พรอมเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)

- กรณีท่ีบริษัทของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจาย ในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบ
ริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดิน

่ ้



ทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

7. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา 
- จะตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั้น (มีอายุ 30 วัน นับจากวันท่ีออก)

8. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี ท่ีไมไดเดินทางกับพอและแม ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ **ตองไปขอ
หนังสือยินยอมจากท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และระบุชื่อบุคคลท่ีเด็กจะเดินทางไปดวยและความสัมพันธของผูเดินทางท่ีมีตอ
เด็ก** พรอมเอกสารดังตอไปน้ี

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา

- หลักฐานการเงินของผูเป็นสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)

- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

9. **กรณีบุตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหน่ึง จะตองมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการหยาราง
ตองมีขอความระบุวามีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว**

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี เดินทางไปกับบิดา มารดา 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา

- หลักฐานการเงินของผูเป็นสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)

- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

** หมายเหตุ!!ในวันท่ีมาย่ืนขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร **

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เป็นการถาวร และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม
ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ
โปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิม
เติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถาน
ทูตเรื่องวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัท

** เอกสารทุกฉบับตองเป็นภาษาอังกฤษ และชื่อตองตรงตามหนาพาสปอตทุกตัวอักษร **

หมายเหตุ
**ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทัวรคนไทย ทานละ 55 EUR/ทาน/ทริป  ท้ังน้ีทาสามารถให

มากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน**

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง มิ
อาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ
เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราคาบริการน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม

เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

การยกเลิก
1. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนคามัดจําท้ังหมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง)

2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 40-49 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท

3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 31-39 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด

5. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใช
จายตามท่ีเกิดขึ้นจริง)

่ ้ ่



6. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ คาบริการย่ืน
วีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เป็นตน คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทา
งบริษัทฯอีกครั้ง) 

ในกรณีท่ีสงชื่อออกตั๋วไปแลว เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับ
คณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและ
เงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


