
ใบอนญุาตฯ 11/09867

เน็กซทั์วร.์คอม โดย
บรษิทั เน็กซ ์บุค๊กงิ จํากดั
เลขท ี240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชนั 16 ถนนรัชดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

Tel : 081-873-6566 (ทกุวัน) 
Line ID : @nexttour
E-mail : info@nexttour.com 
Website : https://www.nexttour.com

NT512
ทวัรย์ุโรป ฝรังเศส เบลเยยีม เนเธอรแ์ลนด ์8 วัน 6 คนื (AF)
ทัวรเ์บลเยียม เนเธอรแ์ลนด ์ฝรังเศส ยุโรป , 8 วัน 6 คนื ,

Mercure Paris Velizy Hotel  , DUTCH DESIGN HOTEL  , LEOPOLD ANTWERP

ปารสี - แร็งส ์- ดนิองต ์- แอนทเ์วริป์ - เกนท ์- บรจูส ์- บรสัเซลส์
รอตเทอรด์าม - เดลฟท ์- อมัสเตอรด์มั - กธีรูน์ - ยเูทรกต ์
ฮารเ์ล็ม - กาลเวอร ์สตราท - บา้นลกูเต๋า - ไคกค์ูมสู

ศาลาวา่การประจําเมอืงรอตเทอรด์าม - จตุรสักรองดป์ลาซ - แมนเนคนิ พสิ
มหาวหิารเซนต ์บราโว - ปราสาทกราเวนสตนี  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - ปารสี

07.30 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิแอรฟ์รา้นซ ์แถว P 1-15 ประตทูางเขา้ท ี7-8
อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

10.45 น.
ออกเดนิทางสู ่มหานครปารสี ประเทศฝรงัเศส โดย สายการบนิแอรฟ์รา้นซ ์เทยีวบนิ AF165 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.20 ชวัโมง)



เพลดิเพลนิกับภาพยนตรแ์ละจอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง ทังนีสายการบนิฯบรกิารอาหารกลางวัน และอาหารค่าํ บนเครืองบนิ

18.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชาลสเ์ดอโกว ์(CDG) นครปารสี นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

ทพีกั
MERCURE PARIS VELIZY หรือ BEST WESTERN VELIZY ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ปารสี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นชม มหาวหิารซาเครเกอร ์(Basilica of Sacre Coeur) มหาวหิารรองในครสิตจักรโรมันคาทอลกิ
ซงึตังอยู่บนยอดเขาทสีงูทสีดุของกรุงปารีส หรือทเีรียกกันวา่ "มงมาทร"์ สรา้งขนึเพอือุทศิแกพ่ระหฤทัยของพระเยซู
ปัจจบัุนถอืเป็นหนงึในสถานททีอ่งเทยีวหลักของกรุงปารีส โดยถอืเป็นอนุสาวรียข์องทังสองดา้น คอืการเมอืง และวัฒนธรรม
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบสถม์คีวามเป็นเอกลักษณ์มากในยุคนัน โดยสถาปนกิเจา้ของโครงการ โปล อะบาด ีไดเ้รียกวา่
สถาปัตยกรรมแบบโรมัน-ไบแซนไทน ์(Romano-Byzantine) ซงึจัดวา่แปลกใหม่ เพอืแสดงออกถงึการตอ่ตา้นสถาปัตยกรรมแบบฟืนฟบูาโรก
(Neo-Baroque) ดังทปีรากฏทโีรงอุปรากรปาแลการนี์เยอย่างสนิเชงิ
การออกแบบโบสถไ์ดห้ยบิยกสญัลักษณ์ของลัทธชิาตนิยิมในสมัยนันมาเป็นองคป์ระกอบ อาทเิชน่ ประตทูางเขา้ อันประกอบไปดว้ยชอ่งโคง้
(ซุม้ประต)ู 3 ชอ่ง ดา้นบนประดับรูปสํารดิของนักบญุแหง่ประเทศฝรังเศส คอื นักบญุโยนออฟอารค์ และนักบญุพระเจา้หลยุสท์ ี9 แหง่ฝรังเศส
โดยมรีะฆังหนักกวา่ 19 ตัน หลอ่ในปีค.ศ.1895

จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูป พพิธิภณัฑล์ฟูว ์(LOUVRE MUSEUM) อดตีพระราชวังหลวงแหง่ฝรังเศส
เป็นพพิธิภัณฑแ์หง่ชาตทิเีกา่แกแ่ละใหญ่ทสีดุของประเทศ
ดา้นหนา้มปิีระมดิแกว้ชว่ยกระจายแสงไปยังสนามทรีายลอ้มอยู่รอบดา้นกับหอ้งทอียู่เบอืงลา่ง และทําหนา้ทเีป็นประตทูางเขา้ของพพิธิภัณฑ์
เดมิทนีีเป็นพระราชวังยุคศตวรรษท ี13 และเป็นทปีระทับของกษัตรยิม์าจนถงึในปี ค.ศ.1793 จงึถูกเปลยีนใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ใีหญ่ทสีดุในโลก
รวบรวมสงิมคีา่หลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะภาพเขยีนผลงานชนัยอดประมาณ 6,000 ภาพ นับไดว้า่มากทสีดุในโลก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสูบ่รเิวณ จตรุสัทรอคาเดโร ซงึเป็นจดุชมหอไอเฟลทสีวยทสีดุ สญัลักษณ์ของนครหลวงปารีส
หอคอยโครงสรา้งเหล็กตังอยู่บนชองป์เดอ มารส ์บรเิวณแม่น ้าํแซน ในกรุงปารีส
หอไอเฟลเป็นสญัลักษณ์ของประเทศฝรังเศสทเีป็นทรีูจั้กกันทัวโลก ทังยังเป็นหนงึในสงิกอ่สรา้งทมีชีอืเสยีงทสีดุในโลกอกีดว้ย
อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นสูย่่านถนนแฟชนัชนันําของปารีส ถนนชองป์ส เอลเิซส่ ์(Champs Elysee) ย่านการคา้ทปีระกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่
และรา้นคา้หรูหรา สองขา้งทางมตีน้เชสตนั์ตทไีดรั้บการตกแตง่อย่างงดงาม และปลกูเรียงรายอย่างเป็นระเบยีบ
ทําใหก้ลายเป็นจดุสนใจของนักทอ่งเทยีวทผีา่นไปมา ถนนสายนีไดรั้บการขนานนามวา่เป็นถนนทสีวยทสีดุในโลก (The most beautiful avenue
in the world) ทา่นสามารถเดนิตามเสน้ทางถนนสายนีไปสูป่ระตชูยันโปเลยีนซงึเป็นอนุสรณ์สถานทสํีาคัญในกรุงปารีส
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงแบบเต็ม  ๆตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
MERCURE PARIS VELIZY หรือ BEST WESTERN VELIZY ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
แร็งส ์- ดนิองต ์- แอนทเ์วริป์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแร็งส ์(Reims) (ระยะทาง 145 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เป็นเมอืงทตัีงอยู่ในแควน้ช็องปาญ-
อารแ์ดน แควน้ทไีดรั้บการยกย่องวา่เป็นถนิกําเนดิของแชมเปญ

นําทา่นเขา้ชม มหาวหิารแร็งส ์(Reims Cathedral)
มหาวหิารนอรท์เทอดามทถีูกใชเ้พอืเป็นสถานทสํีาหรับการทําพระราชพธิบีรมราชาภเิษกกษัตรยิฝ์รังเศส
โดยมหาวหิารถูกตกแตง่ดว้ยประตมิากรรมแบบโกธคิ และไดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมอืปี ค.ศ. 1991
ภายในมหีนา้ตา่งประดับกระจกสทีสีรา้งระหวา่งครสิตศ์ตวรรษท ี13 ถงึ 20 ประดับหนา้ตา่งกหุลาบทไีดรั้บการประดับดว้ยกระจกสี
มหาวหิารแหง่นียังเป็นมหาวหิารทปีระกอบพธิรีาชาภเิษกสวมมงกฎุการขนึเป็นกษัตรยิแ์หง่ฝรังเศสตังแตส่มัยของพระเจา้ โคลวสิในปี ค.ศ. 496
และเหตกุารณ์สําคัญทเีกดิขนึทนีีก็คอืการทโีจนออฟอารค์นํากําลังของฝรังเศส
บกุเขา้ยดึมหาวหิารคนืจากอังกฤษในชว่งสงครามรอ้ยปีเพอืประกอบพธิรีาชาภเิษกพระเจา้ชารล์สท์ ี7 ในปีค.ศ. 1429

จากนันนําทา่นเขา้ชม มหาวหิารเซนตเ์รม ี(Saint Remi Basilica) ซงึเป็นหนงึในครสิตจักรทสีรา้งแด ่สมเด็จพระสนัตะปาปาลโีอท ี9
ซงึเรมิมกีารกอ่ตังขนึในศตวรรษท ี11 ซงึตอ่มาไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรียท์างประวัตศิาสตร ์เมอืปี ค.ศ.1841
และถูกบรรจเุป็นหนงึในมรดกโลกแหง่เมอืงแร็งสเ์ทยีบเทา่มหาวหิารแร็งสเ์มอืปี ค.ศ. 1991

ไดเ้วลานําทา่นแวะถ่ายรูปกับ ศาลาวา่การเมอืงแร็งส ์(City Hall) ทมีคีวามสวยงามยงิ
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพอาคารสถาปัตยกรรมเกา่แกท่คีงความสวยงามในเมอืงนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดนิองต ์(Dinant) (ระยะทาง 157 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม.)
หนงึในเมอืงทอ่งเทยีวอันซนีของประเทศเบลเยียม มปีระชากรอาศัยเพยีงไม่ถงึ 15,000 คน ตังอยู่ในหบุเขา Meuse
อันสงูชนัและมแีม่น ้าํพาดผา่นกลางเมอืง เป็นทัศนียภาพทสีวยงามยงิ กอ่ตังขนึราวศตวรรษท ี10 และถูกตังชอืเมอืงจากภาษาเซลตคิโบราณ
ซงึคําวา่ ดนิองต ์แปลไดว้า่ หบุเขาอันศักดสิทิธ ิเมอืงดนิองตถ์ูกทําลายอย่างหนักในชว่งศตวรรษท ี17 ในชว่งสงครามระหวา่งฝรังเศสและสเปน
หลังจากนันตัวเมอืงเสยีหายอย่างรุนแรงอกีครังชว่งสงครามโลกครังท ี1 ชว่งปี ค.ศ.1914

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ โบสถน์อรท์เธอดามแหง่ดนิองต ์(Notre Dame Church of Dinant)
หนงึในแลนดม์ารค์สําคัญอันโดดเดน่ของเมอืงดนิองค ์เคยีงคูก่ับป้อมปราการแหง่ดนิองตท์ตัีงอยู่บนเขาหลังตัวโบสถ์
โบสถส์ไตลโ์กธกิแหง่นีถูกสรา้งขนึยุคศตวรรษท ี13 ซงึสรา้งขนึบนรากฐานเดมิของโบสถโ์รมาเนสกย์ุคศตวรรษท ี10
มคีวามสวยงามโดดเดน่ดว้ยหอระฆังทรงหัวหอม เมอืสะทอ้นววิแม่น ้าํออกมาเป็นทัศนียภาพทโีดดเดน่ของเมอืงดนิองต์
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่เก็บภาพความน่ารักของเมอืงนีตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ระยะทาง 139 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
LEOPOLD ANTWERP หรือ PLAZA ANTWERP ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เกนท ์- บรูจส ์- บรสัเซลส ์- แอนทเ์วริป์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกนท ์(Ghent) (ระยะทาง 60 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) เมอืงหลวงของจังหวัดในฟลานเดอรส์ตะวันออก
ในบรเิวณเฟล็มมชิในเบลเยียม เดมิตัวเมอืงเรมิจากการตังถนิฐานทปีากแม่น ้าํเชลดทแ์ละแม่น ้าํลสิ ในยุคกลาง เกนท์
เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุและมังคังทสีดุในตอนเหนือของยุโรป
นําทา่นแวะถ่ายรูปกับอาคารบา้นเรือนสสีนัหลากหลายทรีายลอ้มรอบจัตรัุสใจกลางเมอืง นําทา่นถ่ายรูปกับศาลาวา่การเมอืง
และกลุม่อาคารบา้นเรือนทสีรา้งเรียบรมิคลอง บง่บอกถงึชวีติความเป็นอยู่ของชาวเมอืงเกนท์

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ มหาวหิารเซนต ์บราโว (St. Bravo Cathedral) สรา้งขนึในสมัยพระเจา้ชารล์ส ท ี5 เป็นศลิปะแบบโกธคิ
ภายในมหาวหิารประดับประดาดว้ยกระจกสแีละแทน่บชูารวมไปถงึงานจติรกรรมและประตมิากรรมทมีคีา่หลายชนิ



ทังผลงานประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบาโรค และธรรมาสนห์รือแทน่สําหรับเทศนาสงัสอนของนักบวช ศลิปะแบบร็อกโคโค่

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ ปราสาทกราเวนสตนี (Gravensteen) หนงึในแลนดม์ารค์สําคัญใจกลางเมอืงเกนท ์ปราสาทหนิทมีคีวามสวยงาม
ตังอยู่รมิคลองใจกลางเมอืง สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.1180 โดยเคานท์ฟิลลปิแหง่แควน้อัลซาส เพอืเป็นทพํีานักของเหลา่อัศวนิในชว่งสงครามครูเซด
ตอ่มาถูกซอืขนึโดยสภาเมอืงเกนท ์และถูกแปลงเป็นหนงึในพพิธิภัณฑป์ระจําเมอืงในทสีดุ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรูจส ์(Bruges) (ระยะทาง 56 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.)
เมอืงทไีดรั้บการรับรองขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 เมอืงบรูจจเ์ป็นเมอืงรมิชายฝังทะเลทโีดง่ดังเมอืงหนงึของประเทศเบลเยียม
เมอืงนีถูกลอ้มรอบดว้ยคเูมอืงถงึสองชนั ซงึเป็นการป้องกันขา้ศกึศัตรูในสมัยกอ่น ปัจจบัุนบา้นเรือน, อาคาร,
และโบสถยั์งคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดมิคอืสถาปัตยกรรมเฟลมมชิและเรเนซองสท์ดีวูจิติรสวยงามดจุดังมนตข์ลังตกึรามบา้นชอ่งดเูป็นระเบยีบ
ถนนหนทางก็ดสูะอาดตา

นําทา่นเดนิชม จตัรุสัใจกลางเมอืง (Burg Square) หอระฆังเกา่แก ่ทมีปีระวัตอัินยาวนาน และมปีระตมิากรรมทงีดงาม
อสิระใหท้า่นเก็บภาพเมอืงทมีสีสีนัและความสวยงามตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูปกับ The Basilica of the Holy Blood ซงึเป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิ สรา้งขนึในสมัยศตวรรษท ี12
โบสถแ์หง่นีตังอยู่ใจกลางเมอืงบรูจส ์นําทา่นเขา้ชมความสวยงามและความเกา่แกข่องโบสถ์

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) (ระยะทาง 100 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) เมอืงหลวงของเบลเยียม
และยังเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืงนานาชาตแิหง่สหภาพยุโรป อกีทังยังเป็นศนูยบั์ญชาการกลางขององคก์ารสนธสิญัญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ
หรือ NATO อกีดว้ย ดว้ย

นําทา่นถ่ายรูปกับ อะตอมเมยีม (Atomium) ทมีสีถาปัตยกรรมรูปทรงอะตอมสงู 102 เมตร
กอ่สรา้งในรูปทรงทเีป็นโมเลกลุเหล็กใสจากงานยูนเิวอรแ์ซล เอ็กซบิชินั ในปี ค.ศ.1958

จากนันนําทา่นเขา้สู ่จตรุสักรองดป์ลาซ (Grand Place of Brussels) ถอืเป็นหัวใจสําคัญของเมอืงบรัสเซลส ์(Brussels)
ซงึชาวเบลเยียมยกย่องใหว้า่เป็น จตรัุสทงีดงามทสีดุในโลก เป็นกลุม่อาคารทสีรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทังบาโรก โกธคิ นีโอ-โกธคิ
และเป็นสถานทซีงึองคก์รยูเนสโกย้กย่องใหเ้ป็นมรดกโลกตังแตปี่ ค.ศ.1983

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ แมนเนคนิ พสิ (Manneken Pis) หรือหนูนอ้ยยืนฉี คอื น ้าํพเุล็กๆทตัีงอยู่ตรงหัวมุมตกึรา้นขายช็อกโกแลต
มรีูปปันทองแดงของเด็กผูช้ายกําลังยืนฉี พน่เป็นสายน ้าํพอุอกมา หนา้ตาสบายอกสบายใจ ตํานานมอียู่วา่
เมอืครังทกีรุงบรัสเซลสยั์งตกอยู่ในการทําสงคราม และถูกฝ่ายตรงขา้มแอบนําระเบดิมาวางไวท้กํีาแพงเมอืง เพอืการโจมต ีแตม่เีด็กนอ้ยนามวา่
จเูลยีนสก ี(Julianske) ไปพบสายชนวนระเบดิทกํีาลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดทําใหส้ามารถป้องกันเมอืงบรัสเซลสทั์งเมอืงไวไ้ด ้
ชาวเมอืงจงึแกะสลักรูปปันไวเ้พอืเป็นตัวแทนในการยกย่องและระลกึถงึความกลา้หาญ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

หลังอาหารค่าํ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ระยะทาง 45 กม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.)

ทพีกั
LEOPOLD ANTWERP หรือ PLAZA ANTWERP ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
แอนทเ์วริป์ - รอตเทอรด์าม - เดลฟท ์- อมัสเตอรด์มั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ โบสถพ์ระแม ่(Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถท์สีรา้งขนึในแบบโกธคิ ถูกสรา้งขนึในชว่งระหวา่งปี ค.ศ.1352-1521
เนือทกีวา่ 8,000 ตารางเมตร ทถีอืไดว้า่มขีนาดใหญ่ทสีดุในยุโรปยุคสมัยนัน นอกจากนี หอระฆังของโบสถพ์ระแม่แหง่แอนตเ์วริป์ ยังถูกบรรจเุป็น
1 ใน 56 หอระฆังทขีนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE) โดยหอฆังของโบสถใ์นประเทศเบลเยียมตดิโผในลสิกวา่ 33



แหง่เลยทเีดยีว

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงรอตเทอรด์าม (Rotterdam) (ระยะทาง 97 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช.ม.)
เมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสองของเนเธอรแ์ลนด ์ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํมาส นับเป็นเมอืงทา่ใหญ่ทสีดุแหง่หนงึของโลก
ซงึมคีวามยาวของพนืทเีทยีบทา่เรือยาวถงึ 40 กโิลเมตร
รอตเทอรด์ามมลัีกษณะตา่งจากเมอืงอนืๆในเนเธอรแ์ลนดค์อืเป็นเมอืงทมีสีถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007
ไดรั้บการสง่เสรมิการทอ่งเทยีวเป็น "เมอืงแหง่สถาปัตยกรรม"

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มููส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรงลกูเตา๋ 39 หลัง
ซงึไดรั้บรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนกินาม Piet Bloem 

แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาว อรีาสมูส (Erasmus Bridge) และ สะพานแดงวลิเลมสบ์รูก ์(Willems Bridge)
สองในสามสะพานซงึเชอืมเมอืงสองฝังทถีูกคันกลางดว้ยแม่น ้าํมาสเขา้ดว้ยกัน

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ ศาลาวา่การประจําเมอืงรอตเทอรด์าม (City Hall of Rotterdam)
อาคารซงึรอดพน้จากการโดนถลม่เมอืงโดยกองทัพของอดอลฟ์ ฮติเลอร ์ในชว่งสงครามโลกครังท ี2

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดลฟท ์(Delft) (ระยะทาง 17 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เมอืงเล็กๆ
ทตัีงอยู่ไม่ไกลจากเมอืงรอตเทอรด์าม โดดเดน่ดว้ยบา้นเรือนและอาคารยุคเรอแนซ็องสม์แีหลง่ประวัตศิาสตรแ์ละโบราณสถาน เชน่ โบสถ ์อาคาร
บา้นเรือนยุคเกา่ยอ้นไปถงึศตวรรษท ี13 -15 หลายแหง่ มทัีศนียภาพสวยงามโดยรอบ อกีทังยังเป็นแหลง่เซรามกิและงานฝีมอืขนึชอืของประเทศ 

นําทา่นเทยีวชมเมอืงและถ่ายรูปกับสถานททีอ่งเทยีวทขีนึชอืของเมอืงนี ไม่วา่จะเป็น วหิารโกธคิ (Oude Kerk) โบสถแ์ละสสุานเกา่ (Nieuwe
Kerk) ศาลาวา่การเมอืงโบราณ (City Hall) และพพิธิภณัฑพ์รนิเซนฮอฟ (Museum Prinsenhof)
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่ารักโรแมนตกิของเมอืงเล็กๆแหง่นี

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ระยะทาง 61 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
DUTCH DESIGN HOTEL หรือ HAARLEM VAN DER VALK ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
กธูีรน์ - ยูเทรกต ์- ฮารเ์ล็ม

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกธูีรน์ (Giethoorn) (ระยะทาง 141 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 ช.ม.)
เมอืงทมีชีอืเสยีงโดง่ดังแบบกา้วกระโดดสําหรับนักทอ่งเทยีวชาวไทยและชาวจนีตังแตช่ว่งปี ค.ศ.2017 เป็นตน้มา
โดยสถติทิถีูกบันทกึไวค้อืมนัีกทอ่งเทยีวมาเยียมเยือนหมุนเวยีนราว 2 แสนคนตอ่ปี 

ไดเ้วลานําทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามของหมูบ่า้นกธูีรน์ ชมภมูทัิศนอั์นสวยงามและความเงยีบสงบของหมู่บา้นทลีอ้มรอบดว้ยลําคลอง
เมอืงกธีรูน์เป็นเมอืงไรม้ลภาวะ เนืองจากเป็นเมอืงคารฟ์รี ซงึชาวเมอืงสญัจรดว้ยเรือเทา่นัน จนไดรั้บขนานนามวา่เป็นนครเวนสิแหง่แดนเหนือ
หรือนครเวนสิแหง่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์มปีระชากรอาศัยเพยีงราว 2600 คน (***การใหบ้รกิารลอ่งเรือชมหมู่บา้นมจํีานวนจํากัดในแตล่ะวัน
หากบรษัิทเรือไม่สามารถใหบ้รกิารกับคณะได ้จะทําการคนืคา่ลอ่งเรือใหก้ับทกุทา่นและนําทา่นเดนิชมหมู่บา้นแทน)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยูเทรกต ์(Utrecht) (ระยะทาง 126 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)



หนงึในเมอืงทอ่งเทยีวอันซนีของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซงึมชีอืเสยีงไม่นอ้ยไปกวา่อัมสเตอรดั์มและเดอะเฮก
เมอืงยูเทรกตตั์งอยู่ในตอนกลางของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และยังไดช้อืวา่เป็นเมอืงมหาวทิยาลัยอกีดว้ย
ภายในเมอืงเต็มไปดว้ยตกึรามบา้นชอ่งอันเกา่แก ่ซงึบางหลังมมีาตังแตยุ่คครสิตศ์ตวรรษท ี18 สว่นใหญ่ได ้รับการขนึทะเบยีนเป็นโบราณสถาน
และไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีนําทา่นเดนิชมความงามของตัวเมอืงเกา่ตลอดสองขา้งคลองเกา่ททีอดยาวผา่นใจกลางของตัวเมอืง

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ระยะทาง 61 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารไทย

ทพีกั
DUTCH DESIGN HOTEL หรือ HAARLEM VAN DER VALK ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
อมัสเตอรด์มั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํอัมสเทล (Amstel)
ซงึไดช้อืวา่มลํีาคลองลดเลยีวไปรอบเมอืงถงึ 165 คลองดว้ยกัน เมอืงนีเรมิกอ่ตังประมาณครสิตศตวรรษท ี12
ปัจจบัุนเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของเนเธอรแ์ลนด์

นําทา่น ลอ่งเรอืกระจกชมชวีติความเป็นอยูช่าวดชัต ์ทสีรา้งมาตังแตศ่ตวรรษท ี17 มเีอกลักษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบ
ทมีตีะขออยู่ชนับนสดุของตัวอาคารเอาไวข้นเฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้น ระหวา่งเสน้ทางลอ่งเรือ ผา่นบา้นเรือนทอียู่ รมิคลองทมีอียู่มากถงึ 2,500 หลัง

จากนันนําทา่นเขา้ชม โรงงานเจยีระไนเพชรและอญัมณี
อุตสาหกรรมจากวทิยากรผูชํ้านาญตลอดจนขันตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีทมีคีา่สดุและมชีอืเสยีงทสีดุในโลก

ไดเ้วลานําทา่นสู ่กาลเวอร ์สตราท (Kalver Straat) เป็นถนนชอปปิงสายสําคัญของชาวอัมสเตอรดั์ม และของนักทอ่งเทยีวดว้ย
ถนนสายนีจะคลาคล่าํไปดว้ยรา้นรวงขายของและสนิคา้ของทรีะลกึ ใหเ้ลอืกซอืหาเป็นของขวัญของฝากอย่างมากมาย
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงเลอืกซอืของฝากตามอัธยาศัย

เทยีง
***อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั***

14.30 น.
นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอมัสเตอรด์มั (AMS) เพอืเตรียมตัวกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดทํ้าคนืภาษีและเลอืกซอืสนิคา้ตา่งๆมากมาย
จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

17.50 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดย เทยีวบนิท ีKL875 (บนิตรง) สายการบนิบรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้

วนัท ี8
กรุงเทพมหานคร

09.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์บลเยยีม เนเธอรแ์ลนด ์ฝรงัเศส ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี2 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:09 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์บลเยยีม เนเธอรแ์ลนด ์ฝรงัเศส ยโุรป

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

**ราคาอาจมกีารปรบัขนึ - ลง ตามราคาน ้าํมนัทปีรบัขนึลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทสีายการบนิประกาศปรบั และทมีเีอกสารยนืยันเท่านัน คดิ ณ วันท  ี25
เม.ย.2562 **
• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (AF/KL), กระเป๋าถอืขนึเครอืง น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตรานรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ AF/KL (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้าํมนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานที

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิพนักงานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วัน (คดิเป็น 7 วัน เท่ากบั 14 ยโูร)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วัน (คดิเป็น 8 วัน เท่ากบั 16 ยโูร)

อัตรานไีมร่วม

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซงึท่านตอ้งดแูลกระเป๋าของท่านเอง

• คา่วซีา่เชงเกน้ (ประมาณ 3,500 บาท)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท -์แฟกซ ์คา่เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

การชําระเงนิ

งวดท  ี1 : สํารองทนีงัจา่ย 35,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วัน หลงัมกีารยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน
งวดท  ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

กรณียกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้คีา่ใชจ้่ายเกดิขนึ)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-29 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร์

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี



ไมว่า่คา่ใชจ้่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม***

หมายเหตุ

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง
(หากจํานวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ท่าน ราคาทัวร ์เพมิท่านละ 4,000 บาท)

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้งพัก

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั



โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย
ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ ประเทศฝรังเศส
สถานฑตูไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษิทัทวัรฯ์
เพอืขอยนืวซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุป๊ และใหแ้นบตวัเครอืงบนิในชว่งททีา่นจะเดนิทางมาดว้ย
(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ)
• หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทเีหลอือายกุารใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขนึไป และมหีนา้สาํหรบัตดิวซีา่ อยา่งนอ้ย 2 หนา้
หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย

• รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 นวิ 2 รปู พนืฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพนืสขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6
เดอืน...สถานฑูตมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทเีคยได)้ ใบหแูละควิจะตอ้งปรากฎบนภาพถา่ย

• ภาพถา่ยจะตอ้งครอบคลมุถงึศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล ่โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่งชัดเจน

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลยีนคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาใบมรณะบัตร

• สตูบิัตร (กรณเีดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงันี
• เดก็ เดนิทางกบับุคคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่
ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชอื) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั



• เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา)

• เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)

• หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ

• จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)
• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้

• กรณพีนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน

• กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน

• กรณเีกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา

• หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง Bank guarantee และ สาํเนาบัญช  ีเลม่เดยีวกนั)

• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
15 วัน นับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและสาํเนา 15 วันกอ่นยนืวซีา่)

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบัญชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเท่านัน *************

หมายเหต ุ: หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนอืง) เช่นจากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ท่านตอ้งไปขอ
Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสาํเนาสมดุบัญชี
- บัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดงีนี
- หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วัน นับจากวันทจีะยนืวซีา่ 
- สาํเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
• หากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี

- หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชอืเจา้ของบัญช  ีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย) - กรณุาแนบสตูบิัตร,
ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั
• กรณนีายจา้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน
- หนังสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 1 และ 2 (สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ ีไมต่อ้งแนบมา)

*** ทางสถานทูตไมใ่หด้งึเลม่พาสปอรต์ในทุกกรณ ีหากลูกคา้จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทางในชว่งทยีนืวซีา่กรุป๊
ลูกคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยนืวซีา่เดยีวเทา่นนั โดยถา้เดนิทางเป็นครอบครวั หากมบีคุคลในครอบครวัคนใดคนหนงึจาํเป็นตอ้งยนืวซีา่เดยีว
คนในครอบครวัครวัทเีหลอืจาํเป็นตอ้งยนืวซีา่เดยีวดว้ยเชน่กนั ***
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