
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IWY07MAGIC WINTER OF BENELUX 8D5N BY WY 

IWY07MAGIC WINTER OF BENELUX 8วนั5คนื 
เยอรมนั เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรัง่เศส 

เยอรมัน  เช็คอินแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองแฟรงก์เฟริ์ตจัตุรัสโรเมอร์มหาวิหารแฟรงก์เฟริ์ต 
  เที่ยวชมสถานที่ที่มีช่ือเสียง เมืองโคโลญ มหาวิหารโคโลญ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น 

เนเธอร์แลนด์ นั่งเรือเที่ยวชมหมู่บ้านกีโธร์นเวนิสน้อยเนเธอร์แลนด์ ชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ 

  ล่องเรือเที่ยวรอบคลอง สัมผัสกับความสวยงามแห่งสายนํ้าเมืองอัมสเตอร์ดัม 
  ตามสถานที่ยอดฮิต พระราชวังอัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์ ช้อปปิ้ ง ย่านคาลเวอร์สตรัส 

เบลเยียม  เยือนไฮไลท์ เมืองบรูกส์เวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของยุคกลาง 
เมืองบรัสเซลส์ เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรมอันล่ําค่า 

เยี่ยมชมเมืองเกนต์ เมืองที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ 
ฝรั่งเศส  เที่ยวชมสถานที่โด่งดังระดับโลก พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟลจตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 

ล่องเรือชมเมืองปารีสตลอดทั้งสายผ่านแม่นํ้าแซน โดยเรือช่ือดัง บาโต มูช 

ช้อปปิ้ งแบบจุใจที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่ห้างช่ือดังใจกลางปารีส ห้างปลดภาษี และ ห้างลาฟาแยตต์ 

 



เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR 
นํ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก. 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  
ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

31 ธันวาคม 65 – 07 มกราคม 

66 

59,888  

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 

ปี ราคา 14,500 

บาท) 

54,388 12,500 25  

25 กุมภาพันธ์– 04 มีนาคม 66 56,888 51,388 12,500 25  

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

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

>>ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:WY816    BKK - MCT  20.05-23.25 
  WY115    MCT-FRA 02.45-07.05 
 RETURN   :WY132    CDG - MCT 21.10-07.10 
  WY815    MCT - BKK 09.00-17.45 
 

 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ OMAN AIR
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนข้ึนเครื่อง  

20.05 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟริ์ตประเทศเยอรมัน โดยสายการบนิ OMAN AIR  เที่ยวบินที่WY816 
23:25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมานแวะพักเปล่ียนเครื่อง 

 

 

 

02:45 น. นําท่านเดินทางสู่ถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟริ์ตประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ WY115 
07:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน นํา

ทา่นผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร 
(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) นําท่านผ่านข้ันตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ 
เมืองแฟรงก์เฟริ์ต(Frankfurt)(ระยะทาง 14 กม. / 30นาที)เป็น
เมืองขนาดใหญ่ติดหนึง่ในห้าของประเทศเยอรมัน มีความเจริญ
และทันสมัยสมกับเป็นศูนย์กลางของทั้งการบินและเศรษฐกิจ 
เขตเมืองเก่าของเมืองมีขนาดเล็ก ถูกห้อมล้อมด้วยตึกระฟ้า 
ความเจริญรอบด้านนาํท่านเดินชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg)เป็นจัตุรัสกลางใจเมืองที่มีความสวยงาม เป็นจัตุรัสที่คง
ความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 14-15 ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ช่ืนชม ที่นี่เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการกลางเมือง 

วันที่หนึง่     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาตมิัสกัต 

    

วันที่สอง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟริต์-เมอืงแฟรงก์เฟริต์-จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแฟรงก์เฟริต์-สถานรีถไฟหลักแฟรงก์เฟริ์ต-     
Zeil Street-เมืองโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ -สะพานโฮเอนิซอลเลิรน์- Stadt Koln  อาหารเที่ยง, เย็น 
   



สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่เคยรุ่งเรืองในยุคนั้น แต่ส่ิงที่เห็นในปัจจุบันคือการสร้างข้ึนใหม่เพราะอาคารเดิมถูกทําลายส้ิน
ซากตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ศิลปะเก่าแม้ถูกสร้างใหม่แต่คงเสน่ห์ความงดงามเอาไว้ มีนํ้าพุสวยงามอยู่ตรงกลาง
ของจัตุรัส เป็นที่รู้จักในนามนํ้าพุแห่งความยุติธรรม ประติมากรรมรูปเทพธิดา ที่มือซ้ายถือตาช่ัง แต่มือขวาถือดาบ เป็น
สัญญาณให้รู้ถึงมีความเที่ยงตรงแต่ก็เด็ดขาดอยู่ในตัวเองจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ มหาวิหารแฟรงก์เฟริ์ต(Frankfurt 
Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแฟรงเฟริ์ต วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ความสามัคคีของคนใน
ชาติ มีลักษณะทรงสูงใช้สีนํ้าตาลแดง มีความสูงถึงยอดประมาณ 95 เมตร จึงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางอาคารอื่นๆ ความ
งดงามพิเศษอยู่ที่อาคารทรงสูงเย่ียงสถาปัตยกรรมในยุคเดียวกันนําทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับ สถานีรถไฟหลัก
แฟรงก์เฟริ์ต(Frankfurt Main station)เป็นสถานีรถไฟทีม่ีผู้โดยสารมากที่สุดในเมืองแฟรงก์เฟริ์ต จัดเป็นสถานีรถไฟที่
มีผู้โดยสารมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศนําท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่Zeil Street เป็นย่านการค้าใจกลาง
เมืองแฟรงค์เฟริ์ต ที่มีอาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาด้วยการออกแบบทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสินค้าแบรนด์ดังที่
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ(Cologne) (ระยะทาง 217 
กม. / 3.30 ชม.)เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเป็นอันดับที่ส่ีของ
ประเทศเยอรมนี รองจากเมืองเบอร์ลิน แฮมเบิร์ก และ
มิวนิค เมืองโคโลญตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศในเขต
ลุ่มแม่นํ้าไรน์ จึงมีสภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่นํ้า 
เป็นเมืองทีอ่ยู่แถบลุ่มแม่นํ้าไรน์จึงมักเกิดปัญหานํ้าท่วมอยู่
บ่อยครั้งในช่วงนํ้าข้ึนและช่วงมีพายุฝนฟา้คะนอง จึงทําให้
เมืองมีระบบป้องกันนํ้าท่วมอย่างจริงจัง มีการสร้าง
กําแพงก้ันนํ้าอย่างถาวรไว้บริเวณอาคารที่ใกล้กับแม่นํ้า 
นอกนากนี้ยังมีระบบคาดคะเนและแจ้งเตือนระดับนํ้า และมี

สถานีสูบนํ้าเตรียมพร้อมอยู่เสมอ พาท่านเดินทางสู่ มหา

วิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) มหาวิหารแห่งพลัง
ศรัทธาที่สร้างอย่างย่ิงใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก 
โดด เด่ นด้ วยหอคอยคู่ความ สูง  157.38 เมตรที่ ตั้ ง
ตระหง่านเป็นแลนด์มารค์แห่งเมืองโคโลญคู่กับสะพานโฮ
เอินซอลเลิร์นที่ทอดข้ามแม่นํ้าไรน์ เป็นที่ประดิษฐานของ
หีบสามกษัตริย์อันล้ําค่าตามความเช่ือของศาสนาคริสต์ 
รวม ถึง เป็ น แหล่ ง เก็ บสะสมและจัด แสดงผลง าน
ประติมากรรม โบราณวัตถุ และศิลปะเก่าแก่ทางศาสนานํา
ทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจที่ สะพานโฮเอินซอ
ลเลิร์น(Hohenzollern Bridge)เป็นสะพานประจําเมืองโคโลญคู่กับมหาวิหารโคโลญ เป็นสะพานข้ามแม่นํ้าไรน์ที่มีทั้งทาง
รถไฟและทางเดนิเทา้ โดยบริเวณรัว้ทีก้ั่นระหว่างทางเดินและทางรถไฟเปน็บริเวณที่นกัทอ่งเที่ยวนยิมมาคล้องกุญแจแห่ง
ความรัก เป็นอีกหนึ่งสีสันหนึ่งของการท่องเที่ยวเมืองโคโลญในปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัยที่ Stadt Koln หรือ ย่านเมืองโคโลญ 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) 

ที่พัก: Mercure Hotel Koln West 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

 นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีโธร์น(Giethoorn) ประเทศเนเธอร์แลนด(์ระยะทาง 271กม. / 4 ชม.) เป็นหมู่บ้านแห่งสายนํา้อัน

แสนเงียบสงบ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองซโวลเลอ และสตีนวิก ประเทศเนเธอร์แลนด์  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) 

จากนั้นนําท่านนั่งเรือเที่ยวชมหมู่บ้านใช้ระยะเวลา
ประมาณ  1 ชม. เป็นหนึ่ง ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ มี
ช่ือเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการกล่าวขาน
ว่ า เป็ น  เว นิ ส เน เธ อ ร์ แ ล น ด์  (Venice of the 
Netherlands)ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ผู้คนใช้ชีวิตแบบ
เรียบง่าย ไม่มีเส้นทางการเดินรถ เน้นการสัญจรด้วย
เรือเป็นส่วนใหญ่ เหมาะสําหรับการสัมผัสบรรยากาศ
การใช้ชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่แบบไม่เร่งรีบท่ามกลาง
ธรรมชาติที่เงยีบสงบ เส้นทางการล่องเรือจะขับไปตาม
ตัวหมู่บ้าน จากนั้นจะเล้ียวไปยังพ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติ
ซ่ึงมีทะเลสาบขนาดใหญ่ มองเห็นเกาะตรงกลางที่มีบ้านประมาณสองถึงสามหลัง และอีกด้านของทะเลสาบยังเป็นพ้ืนที่
แคมป์ปิ้ ง มีจุดกางเต้นท ์รวมไปถึงบา้นพักเปน็หลังๆ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาแคมป์ปิ้ งในช่วงหน้าร้อนเช่นกันนําท่าน

เดินทาง สู่ เมื องอัมส เตอร์ดั ม (Amsterdam)(ร ะยะทาง 118 กม . / 1.30 ชม .)เป็ น เมืองหลวงของ  ประเทศ

เนเธอร์แลนด ์ตั้งอยู่ริมแม่นํ้า Amstel ปัจจุบันอัมสเตอร์ดัมยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจและยังเป็นหนึ่งใน
เมืองท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดในประเทศและมีช่ือเสียงโดง่
ดังระดับโลกด้วยจากนั้นนําท่านท่องเที่ยวรอบเมือง
อัมสเตอร์ดัม เริ่มที่  โบสถ์ New church เป็นโบสถ์ 
ศตวรรษที่  15 ในอัมสเตอร์ดั มที่ ตั้ ง อ ยู่บน  Dam 
Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นเขต
ป ก ค รอ ง ขอ ง โบ ส ถ์  Dutch Reformed Church
ปั จ จุ บั น เป็ น ขอ ง ค ริ ส ต จัก ร โป ร เต ส แต น ต์ ใน
เน เธอร์แลนด์  ปั จ จุบั น ถูก ใช้ เป็ น พ้ื นที่ จัดแสดง
นิทรรศการ ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ
พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดมั (Royal Palace)อาคารที่
หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอแลนด์ สร้างข้ึนในสมัย
ศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนี้เคยมี
บทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบันถูกใช้สําหรับ
กิจกรรมในพระราชสํานักและกิจกรรมระดับประเทศ 
จัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของ
อัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกล่ินอายของประวัติศาสตร์ 
โดยเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพ่ือเป็นการระลึก
ถึงผู้ที่ตกเป็นเหย่ือของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็น
ย่ านที่ ร าย ล้ อม ไปด้ วยอาค ารเก่ าแ ก่  ศู น ย์ รวม

วันที่สาม      เมอืงโคโลญ-หมูบ่้านกีโธร์น-เมืองอมัสเตอรด์มั-โบสถ์ New church-พระราชวังหลวงอมัสเตอรด์ัม-จัตรุัสดมัส
แควร-์ 
                              

    



ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ ่ และ The Oude Church เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด ในอัมสเตอร์ดัมและเป็นสถาบัน
ศิลปะที่อายุน้อยที่สุด (ตั้งแต่ปี 2012) อาคารนี้ก่อตั้งประมาณปี 1213 และถวายในปี 1306 โดยบิชอปแห่งอูเทรคต์ โดยมี
นักบุญนิโคลัสเป็นนักบุญอุปถัมภ์ หลังจากการปฏิรูปในปี ค.ศ. 1578 ก็กลายเป็น โบสถ์คาลวินซ่ึงยังคงอยู่มาจนถึงทุก
วันนี้ตั้งอยู่ในDe Wallen ซ่ึงปัจจุบันเป็นย่านโคมแดงหลัก ของอัมสเตอร์ดัม จัตุรัสรอบๆ โบสถ์คือ Oudekerkspleinให้
ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งย่านคาลเวอร์สตรัสKalverstraatเป็นถนนช้อปปิ้ งทีพ่ลุกพล่านในอัมสเตอร์ดมั เป็นสินค้าแฟช่ันแนวไฮ
สตรีท รองเท้าและกระเป๋า เช่น H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, 
Nike, และยังมีร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ นํ้าหอม ของขวัญและของที่ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซ้ือเป็น
ของฝากอีกด้วย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) 

ที่พัก: Mercure Hotel AmsterdamWest 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 

นํ า ท่ า น เ ย่ี ย ม ช ม  โร ง ง าน เพ ช รRoyal coaster 
diamond factory ใน เมื อ ง ห ล ว ง ข อ ง ป ร ะเท ศ
เนเธอร์แลนด์มีโรงงานเพชรอยู่หลายโรงงานและหนึ่งใน
ผู้ที่เก่าแก่ที่สุดก็คือที่นี้ สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1852 เพชรที่
มี ช่ือเสียงของที่นี้ คือ "Kokhinur" ถูกดัดแปลงเป็น
สมบัติของอังกฤษ นั้นก็คือมงกุฎและปัจจุบันเก็บไว้ใน
หอคอยลอนดอน นําท่าน ล่องเรอืท่องเที่ยวรอบคลองใน
อัมสเตอร์ดัม(Amsterdam Canal Cruise) เป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับ
ความสวยงามแห่งสายนํ้าของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่าง
ใกล้ชิด โดยเรือท่องเที่ยวเหล่านี้จะล่องไปบนผืนนํ้าตาม
คลองเฮเรนกราทช์ (Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ 
( Keizersgracht) แ ล ะ  พ ริ น เ ซ น ก ร า ท ช์ 
(Prinsengracht) ซ่ึ ง เป็ น ค ล อ ง ที่ มี ช่ื อ เสี ย ง ขอ ง
อัมสเตอร์ดัม และลอดผ่านใต้สะพานที่สวยงามหลายแห่ง
ซ่ึงทอดยาวผ่านเส้นทางนํ้ารอบๆ เมืองจากนั้นนําท่าน
เดิ น ท า ง สู่  ห มู่ บ้ า น กั ง หั น ล ม ซ า น ส์ ส คั น ส์
(ZaanseSchans)(ระยะทาง 22 กม. / 30 นาที)แลนด์

มาร์คแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่สําคัญ
ที่สุดแห่งหนึ่งในของประเทศ มีกังหันลมนับร้อยแห่งซ่ึงชาวดัชท์ใช้กังหันลมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้
ได้ถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก และศูนย์ฝึกอบรม ให้ท่านเย่ียมชมสถานที่สําคัญในหมู่บ้าน นําท่านเก็บ
ภาพความประทับใจกับ World of wildmillsกังหันลมนับร้อยรอบๆหมู่บ้านกังหัมลม สามารถข้ึนไปชมวิวได้แบบพาโนรา
มา รับลมเย็นๆแบบโรแมนติกทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตา โรงงานทํารองเท้าไม้(Wooden shoe workshop) มี
การจําลองโรงงานรองเท้าไม้ ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน  สมัยก่อนรองเท้าเป็นส่ิงที่หา
ยาก แพง เป็นของสําหรับคนมฐีานะชาวนาผู้ห่างไกลความเจรญิจึงต้องสรา้งรองเทา้ข้ึนมาเอง โดยทํามาจากไม้ที่พิเศษที่
สามารถกันนํ้าได้เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่มริมฝ่ังที่นํ้าท่วมถึง ท่านสามารถซ้ือรองเท้าไม้สีสัน

วันที่ส่ี เมืองอมัสเตอรด์ัม-โรงงานเพชร-ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมเตอร์ดมั-หมูบ่้านกังหันลมซานส์คันส์-World of 
               Wildmills- โรงงานทํารองเท้าไม-้โรงงานทําชีส-เมืองแอนต์เวริป์ ประเทศเบลเยียม-เมืองบรูกส์- Church of our 
lady 
                       

    



สดใสเป็นของฝากได้ โรงงานทําชีส(Catharina Hoeve Cheese)โรงงานมีการสาธิตการทําชีส  ฟงับรรยายทุกข้ันตอน 
นําท่านเดินชมแต่ละจุดพร้อมชิมชีสที่มีหลายชนิดรสชาติที่แตกต่างกันไปและสามารถซ้ือเป็นของฝาก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่7) 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป(Antwerp) 
ประเทศเบลเยียม(ระยะทาง 158 กม. / 2.30 ชม.)เป็น

เมืองท่าสําคัญทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียมที่มี
ขนาดจํานวนประชากรเยอะเป็นอันดับ 2 ถือเป็นเมือง
ท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งเพราะสถานที่ท่องเที่ยวจะ
ตั้งอยู่บริเวณตัวใจกลางเมืองริมแม่นํ้า Scheldt พา
ท่านไปเช็คอินเก็บภาพความประทับใจที่ Church of our 
lady brugesโบ ส ถ์ ข น า ด ให ญ่  เป็ น อี ก ห นึ่ ง
สถาปัตยกรรมที่สร้างจากอิฐอันงดงาม มีหอคอยที่สูง
ถึง 122.3 เมตร นับเป็นหอคอยอิฐที่สูงเป็นอันดับสอง
ของโลก สามารถมองเห็น ได้ ไกลจากทั่ วทั้ง เมือง 
ด้านหลังของโบสถ์จะมีคลองขนาดเล็กที่ เงียบสงบ 
บ้านเรือนฝ่ังตรงข้ามคลองนั้นงดงามเต็มไปด้วยเสน่ห์
ของยุคกลาง หอระฆังแห่งบรูจส์(Belfry of Bruges) 
หอคอยที่สูงเด่นกลางจัตุรัส Market Square มีความ
สูงถึง 83 เมตรเป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจและอิสรภาพ
ของชาวบรกูส์ในช่วงยุคกลาง สามารถชมวิวรอบเมอืงบ
รูกส์จากด้านบนได้ถึง 360 องศา วิหาร Basilica of 
the Holy Blood เป็นโบสถ์สไตล์โรมันและโกธิค  และ
เป็นหนึ่งในไม่ก่ีสถานที่ในโลกที่อ้างว่ามีเส้ือผ้าเปื้ อนเลือด 
รวมถึงเลือดที่บรรจุอยู่ในหลอดแก้วที่คงรักษาไว้จากเลือดเนื้อและชีวิตของพระเยซูคริสต์ ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย Grote Market หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเต็มไปด้วยร้านอาหารที่หลากหลายพร้อมสัมผัสบรรยากาศที่
ครึกครื้นของผู้คนในย่านกลางเมือง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 52 กม. / 1 ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเย่ียม เป็นเมือง
ที่มีความใหญ่โต เเละสวยงามเป็นอย่างมาก ที่สําคัญยังเป็นที่ตัง้ขององค์กรระหว่างประเทศอย่างคณะมนตรีแห่งสหภาพ



ยุโรป (EU) เเละสํานักงานใหญ่ของนาโต (NATO) อีกด้วย ถึงแม้จะเป็นเมืองหลวงขนาดเล็ก แต่ด้วยความสวยงามที่เป็น
เอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี้ ได้ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้มาค้นหาอย่างไม่ขาดสาย 
ที่พัก: Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 
นํ าท่ าน เที่ ย วแลนด์ ม าร์ คที่ สํ า คัญ ของ เมื อ ง แ ห่ งนี้ ที่  อ ะโต เมี ย ม
(Atomiumsculpture)ถือเป็นสถาปัตยกรรมล้ํายุคที่ตั้งอยู่กลางกรุงบรัส
เซลล์ อะโตเมียม มีรูปทรงล้ําสมัย โดยได้รับเเรงบันดาลใจจากรูปทรงของ
อะตอมในเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ งาน
เอ็กซ์โป เมือปี 1958 โดยลูกบอล จํานวน 9 ลูก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 
เมตร เเต่ละลูกจะมีการเช่ือมต่อกัน มีความสูง 108 เมตร มีนํ้าหนักรวมถึง 
2,400 ตัน ใช้เวลาในการก่อสร้างเกือบ 2 ปี ซ่ึงกลายเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนการ ก้าวกระโดดของเบลเย่ียมสู่
เทค โน โล ยี ยุ ค ใหม่ ห ลั งสงคราม โลกครั้ งที่  2 รู ป ปั้ น แมนิ เกน พี ส 
(MannekenPis fountain) ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนน
แซน รูปปั้ นแมนิเกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก คําว่า 
MannekenPisมีความหมายว่า เด็กชายกําลังฉ่ี เป็นประติมากรรมมีลักษณะ
เป็นนํ้าพุขนาดเล็ก ตัวประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชาย
เปลือยกาย กําลังยืนฉ่ีลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร โดย
ในเทศกาลที่สําคัญ จะมีการนําชุดต่างๆ มาสวมให้กับรูปปั้ นตัวนี้ด้วย เพ่ือ
สร้างบรรยากาศให้เข้ากับแต่ละเทศกาลไปเก็บภาพความประทับใจด้านนอกต่อกันที่สถาปัตยกรรมงดงามอาคารที่สวย
ที่สุดในบรัสเซลล์หลังหนึ่งก็คือ พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal Palace of Brussels) ซ่ึงตั้งอยู่ด้านหน้า
สวนสาธารณะบรสัเซลล์ตรงข้ามกับอาคารรฐัสภา พระราชวังหลวงแห่งนี้ถือ
เป็นสัญลักษณ์สําคัญของระบบรัฐบาลของเบลเยียมที่มีการปกครองใน
ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รฐัธรรมนญู พระราชวังแห่งนี้เปน็สถานทีท่ีก่ษัตรย์ิ
เบลเย่ียมใช้เป็นที่ประทับทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงใช้
สําหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง รวมถึงยังทรงเปิดให้เป็นที่พักสําหรับ
อาคันตุกะระดับผู้นําประเทศในระหว่างที่มาเยือนอีกด้วย เก็บภาพความ
ประทับใจที่ จัตุรัสกร็องปลัส(Grand Place) คือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ 
เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจําเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งของทวีปยุโรป และได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปัจจุบันสถาปัตยกรรมที่มีช่ือเสียงของจัตุรัส
แห่งนี้ก็มีทั้งศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ (Brussels Town Hall)  อาคาร
ของพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (Brussels City Museum) ประติมากรรมล้ํา
ค่า ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านแผ่นเสียง บาร์ งานกราฟฟติี้ ฯลฯ อิสระให้
ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ถนน Avenue Louiseเป็นถนนที่มีช่ือเสียงและ
มีราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งในบรัสเซลส์ เรียงรายไปด้วยร้านเส้ือผ้าแฟช่ัน
ระดับไฮเอนด์และรา้นบตูิก นอกจากนียั้งมสีถานทูตและสํานกังานหลายแห่งดว้ยกันนาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) 

ประเทศเบลเย่ียม (ระยะทาง 55 กม. / 1 ชม.) เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ทีม่ีเอกลักษณ์ และความน่าสนใจทาง

วันที่ห้าเมอืงบรัสเซลส์-อะโตเมียม-รูปปั้ นแมนิเกนพีส-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ -จัตรุัสกรอ็งปลัส-ถนน Avenue Louise-
เมืองเกนต-์ปราสาทเกรเวนสตนี-หอระฆังแห่งเกนต์-อาสนวิหารเซนตบ์าโว-ถนน GrasleiNotablestreet-เมืองปารีส 
           อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 
   



ประวัติศาสตร์และการวางผังเมืองที่รอบคอบ ทําให้ทุกอย่างอยู่ในระยะเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ทําให้นักท่องเที่ยวได้
ชมทิวทัศน์ที่งดงามของสายนํ้าที่ตัดกับสถาปัตยกรรมของเมืองได้อย่างลงตัว 
 

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่10) 
นําท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับแลนด์มาร์คสําคัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตีน 
The Gravensteen (Castle of the Counts)เป็นที่อยู่อาศัยของเคานต์แห่ง
แฟลนเดอร์สจนถึงปี 1353 ต่อมาได้มีการปรับเปล่ียนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เป็นศาล 
เรือนจํา โรงกษาปณ์ และแม้กระทั่งในฐานะโรงงานฝ้าย ได้รับการบูรณะในช่วงปี 
พ.ศ. 2436-2446 และปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่สําคัญในเมือง ถ่ายภาพ
กับ หอระฆังแห่งเกนต์(Het Belfort van Gent) เป็นหอระฆังสูง 95 เมตรใจ
กลางเมืองเกนตข์องเบลเยียม หอคอยนี้เป็นหอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent 
ที่มีช่ือเสียง หอระฆังของ Ghent ร่วมกับ Cloth Hall และMammelokker เป็น
ส่วนหนึ่งของมรดกโลกของ UNESCO ตั้งแต่ปี 2542 ชม อาสนวิหารเซนต์บาโว 
St. Bavo's Cathedralเป็นอาสนวิหารของโบสถ์คาทอลิกในเมืองเกนต์ประเทศ
เบลเยียม อาคารสไตล์โกธิกสูง 89 เมตรนี้เป็นที่นั่งของสังฆมณฑลเกนต์และตั้ง
ช่ือตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีกทั้งมหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บผลงานของ
ศิลปินที่มีช่ือเสียงคนของประเทศอีกด้วย ถนน GrasleiNotable street  เดินเล่นไปตามถนนจะมีร้านอาหาร คาเฟ่
บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซ้ือตามอัธยาศัยนําทุกท่านเดินทางไปสู่ 
เมืองปารีส (Paris)(ระยะทาง 295 กม. / 4.30 ชม.)เป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่นํ้าแซน บริเวณตอน
เหนอืของประเทศฝรั่งเศส  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) 

ที่พัก: Best Western Paris Velizy4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วัน
ก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12) 

พาท่านไปเย่ียมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์(Louvre 
Museum)เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงโด่งดังที่สุดของเมือง
ปารีส จากผลงานที่ จัด แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ
ย่ิงใหญ่ของสถานที่ทําให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสําคัญระดับ
โลก ก่อตั้งข้ึนโดยพระเจ้าฟลิิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็น
พระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ (Louvre 
Museum) เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่า
ไว้มากกว่า 400,000 ช้ิน แต่นํามาจัดแสดงให้ชมเพียง 
40,000 ช้ินเท่านั้น ซ้ึงแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่า
เป็นสมบัติจากการที่ฝรั่งเศสนํามาจากประเทศที่ตนชนะสงครามพาทุกทา่น
อิสระช้อปปิ้ งกันที่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty freeเป็นห้าง
ช่ือดังใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ช้ันนําต่างๆจาก
ทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อ
นักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ด้วย ห้าง 
La Samaritaineเป็นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เริ่มต้น
จากร้านเส้ือผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่ส่ิงที่กลายเป็นชุดของอาคารห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกต่างๆ ทั้งหมด 90 แผนก เป็น

วันที่หก     เมืองปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free และ ห้าง La Samaritaine- จัตุรัส
คองคอรด์ – 
                           
   



สมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535จัตุรัส
คองคอรด์ (Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจําทาง
ประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและ
การปฏิวัติการปกครองของฝรัง่เศส จัตุรัสคองคอร์ดถูกสร้างข้ึนในสมัย
ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 โดยสถาปนิกช่ือ Jacques Ange Gabriel และ
สร้างเสร็จส้ินในปี ค.ศ.1755 เพ่ือประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูก
ทําลายโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็น
หนึ่งในถนนที่มีช่ือเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม 
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความ
หรูหราอลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สําคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้
แป็นถนนทีส่วยทีสุ่ดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌอ็งเซลิเซ่เปน็สถาปตัยกรรมที่มกีารผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการ
ตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวจากนั้นนําท่าน ล่องเรือแม่นํ้าแซน โดย บาโตมูช(Bateaux-

Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเก่ียวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่
เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร-์ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13) 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่ โด่งดังมากของฝรั่งเศส นั้นก็คือพระราชวังแวร์ซาย (Versailles 
Palace) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส นับเป็น
พระราชวังที่มีความย่ิงใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการข้ึนทะเบียน
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายใน
ประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินช้ันเอก 15,034 ช้ิน ควราม
กว้างขวางวัดไดจ้ากขนาดพ้ืนทีข่องพระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน 
ได้แก่ The Palaceหรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้อง
สําราญ และห้องพํานักอื่นๆ แต่ไม่มีห้องนํ้าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่
ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีช่ือเสียงโด่งดังมากที่สุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทั้งหมด 17 
บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยที่สุดของสวนแวร์ซาย The Gardensสวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต 
ประดับประดาดว้ยตน้ไม ้สวนดอกไม้แบบเรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากเทพนิยายกรีก
โรมัน , The Estate of Trianonพระตําหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว 
ท่ามกลางหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบ ซ่ึงพระนางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนและใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั่วไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14) 

ที่พัก: Best Western Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 



 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15) 
พาท่านนเช็คอิน หอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์
มาร์คสําคัญของประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครง
เหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร (เทียบกับตึก
ประมาณ 75 ช้ัน) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามช่ือ
ของสถาปนิกที่คนออกแบบช่ือว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็นทั้ง
วิศวกรและสถาปนิกช่ือดังของฝรั่งเศสในยุคนั้น ซ่ึงเช่ียวชาญ
ด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างข้ึนมาเพ่ือใช้
เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติ
ประเทศฝรั่งเศส และเพ่ือแสดงถึงความรํ่ารวย ย่ิงใหญ่ รวมถึง
ความสําเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นด้วยหนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้า
ปราสาท Palais de Chaillotที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีของ Trocadéroที่เราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแล้วจะ
เห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงามแน่นอนประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์ก
เดอทรียงฟเ์ดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย 
ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างข้ึนปี พ.ศ. 2349 มี
ความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 
เมตรถูกจัดอันดับเปน็ประตชัูยทีใ่หญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่
จักรพรรดิ นโปเลียนที ่1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอรลิ์ทซ์ 
ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่
ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูปปั้ น
แกะสลักจากช่างแกะสลักคนสําคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลักที่เป็น
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการเสียสละแก่
วีรชนทหารกล้าที่ทําเพ่ือประเทศฝรั่งเศส ต่อมาถูกตั้งให้เป็น
อนุสรณ์ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซ่ึงในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ทําเพ่ือประเทศ
ฝรั่งเศสอีกด้วยห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส 
ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการครั้งแรก
ในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟช่ันช้ันนํา
ของโลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเส้ือผ้าเล็กๆ ที่หัวมุม
ถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพ้ืนที่
เพ่ือให้เพียงพอต่อจํานวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มี
บันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซ่ึงในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตาม
เมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 
แห่ง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่16) 

นําท่านเดินทางสู่เอาท์เล็ท ลาวัลเล่(La Vallée Village Outlet)(
ระยะทาง 41 ก.ม. / 1 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนม
ช่ือดังต่างๆ โดยจําหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 
เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลด
ราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ทําให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการช้อปปิ้ งสินค้าแบ
รนด์เนมโดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจําหน่าย
อยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ทีไ่ดร้ับความนยิมใน
ไท ย แ ล ะ ยั ง มี  GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD ห รื อ 
BACCARAT ก็มีเช่นกัน  
 

วันที่เจ็ด เมอืงปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัยฝรัง่เศส-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต-์เอาท์เล็ทลาวัลเล่-ท่าอากาศยานนานาชาตปิารีส- 
               ชาร์ล เดอ โกล          อาหาร เช้า,เที่ยง  
  



 
17.00น.        จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือเดินทางกลับสู่

กรุงเทพ 
21.10น.       เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ OMAN AIR เที่ยวบินที่WY132 
 
 

 

07.10 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตมิัสกัตประเทศโอมานแวะพักเปล่ียนเครื่อง 
09.00 น.    เดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบนิ OMAN AIR เที่ยวบินที่WY815 
17.45 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

*********************************************** 
 
เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 กรกฎาคม 2565 ) 
 

►เอกสารที่ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจรงิ  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดอืน)  
2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รบัวัคซีน

ครบถ้วนมาแล้ว  
 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศเยอรมัน( update 11 มิถุนายน 2565 ) 
 
ประกาศมาตรการล่าสุด ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ยกเลิกเงือ่นไขการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนัทัง้หมด ส่งผลให้ผู้เดินทาง
จากประเทศไทย ทีม่ีวตัุประสงค์ประสงค์สําหรบัการทอ่งเที่ยว สามารถเดนิทางเข้าประเทศเยอรมนัได ้โดยไมต่อ้งแสดงหลกัฐาน
การไดร้บัวคัซนีครบถว้น มีผลบงัคับใช้ถึงวนัที่ 31 ส.ค. 65 
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ทีป่ระเทศไทยรบัรอง มี ดงันี ้
1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 
9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 
► สําหรับผู้เดนิทางที่ไม่ได้รบัวัคซีน หรือไดร้บัวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรอื RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อน
เดินทางมาถึงประเทศไทย (มผีลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2565) 
 
 
 

วันที่แปด     ท่าอากาศยานนานาชาตมิัสกัต แวะเปล่ียนเครือ่ง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

    



 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางครัง้นี้จะต้องมีจํานวน 10 ท่านข้ึนไป กรณไีม่ถึงจํานวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่ีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรอืยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ถึง15ท่านและทา่นยังประสงค์เดินทางตอ่) โดยทาง
บริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   
► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  
- กรุณาชําระค่ามดัจํา ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการทําวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 
 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าพรอ้มเอกสารชําระมดัจําค่าทวัร ์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระ 20-25 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเป็นต้อง
ชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทกําหนดแจ้งเท่านั้น 
 
**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดนิทาง (จะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลับและ
จํานวนหน้าหนงัสือเดินทางตอ้งเหลือว่างสําหรบัตดิวีซ่าไมต่ํ่ากว่า 3หน้า) **กรณุาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร์  
1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คนืเงินท้ังหมด (ทางบรษิัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามท่ี เกิดขึน้จรงิเช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบนิ ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออ่ืนๆ)  
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจํา 50%  (ทางบรษิัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้น จริงเช่น ค่า

วีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื่องบิน  ค่ามัดจําโรงแรม หรืออ่ืนๆ )  
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบใุนโปรแกรม 
4. กรณผู้ีเดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิค่าทัวรท์ั้งหมด 
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 
7. กรณวีีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไมผ่่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจรงิ  
8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาํเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายจรงิเพ่ือเตรียมการจัดนําเที่ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทัง้นี้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัว๋เครื่องบิน ค่า
โรงแรม หรืออืน่ๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทัง้หมด หรอือย่างใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถรีฟนัด์เปน็เงินหรือการบริการอืน่ๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุว้ในรายการหรือ ระดบัใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เดี่ยวเพ่ิม)หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาล



วันหยุด มีงานแฟร์ต่ างๆ บริษัทขอจัดที่ พัก ในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่ พักส่วนใหญ่ ใน ยุโรปไม่มี
เครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเปน็ Business Class ได้ และตอ้งเดินทางไป-กลับพร้อมตัว๋กรุป๊เท่านัน้ไม่
สามารถเล่ือนวนัได้ ใน กรณีทีท่่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคา
อีกครัง้ และการจัดทีน่ัง่ของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือ
แทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบไุว้ในรายการทัวร์ข้างตน้  
6. เจ้าหน้าทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. ค่านํ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้้องเครื่อง 30 กิโลกรมั ถือข้ึนเครื่องได้ 7 กิโลกรมั และค่าประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณนีํ้าหนักสัมภาระเกินท่านตอ้งเสียค่าปรบัตามที่
สายการบนิเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือ
โควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกัน
ครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม)ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
เจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความ
คุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทําประกันนี้จาก
บริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที่ยวที่บังคับให้บริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่านั้นแต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซดF์WD INSURANCE ได้
กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าทําหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 
2. ค่าบริการและ ย่ืนวีซ่าเชงเก้น (ประเทศเยอรมนั) 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ เปน็ต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน และไดท้ําการขายโปรแกรมไปแล้ว 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
8. ค่าทปิคนขับรถท่านละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300บาท/ท่าน สําหรบัหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทับใจ  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  



4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น 
(เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือ
ประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทําประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที่ยว 
ที่บังคับให้บริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเวบ็ไซด ์FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์
มาที่บริษัทฯ13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 


