
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IWY07 MAGIC WINTER OF BENELUX 8D5N BY WY 

IWY07 MAGIC WINTER OF BENELUX 8วนั 5คืน 
เยอรมนั เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรัง่เศส 

เยอรมัน  เช็คอินแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองแฟรงก์เฟร์ิต จัตุรัสโรเมอร์ มหาวิหารแฟรงก์เฟร์ิต 
  เที่ยวชมสถานที่ที่มีชื่อเสียง เมืองโคโลญ มหาวิหารโคโลญ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น 
เนเธอร์แลนด์ นั่งเรือเที่ยวชมหมู่บ้านกีโธร์น เวนิสน้อยเนเธอร์แลนด์ ชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ 
  ล่องเรือเที่ยวรอบคลอง สัมผัสกับความสวยงามแห่งสายน ้าเมืองอัมสเตอร์ดัม 
  ตามสถานที่ยอดฮิต พระราชวังอัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์ ช้อปป้ิง ย่านคาลเวอร์สตรัส 
เบลเยียม  เยือนไฮไลท์ เมืองบรูกส์  เวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของยุคกลาง 

เมืองบรัสเซลส์ เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรมอันล ่าค่า 
เย่ียมชมเมืองเกนต์ เมืองที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ 

ฝร่ังเศส  เที่ยวชมสถานที่โด่งดังระดับโลก พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟล จตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 
ล่องเรือชมเมืองปารีสตลอดทั้งสายผ่านแม่น ้าแซน โดยเรือชื่อดัง บาโต มูช  
ช้อปป้ิงแบบจุใจที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่ ห้างชื่อดังใจกลางปารีส ห้างปลดภาษี และ ห้างลาฟาแยตต์   

 
เดินทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

 



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  
ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 
(บาท) 

ที่นัง่ หมายเหต ุ

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 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน OMAN AIR 
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง  

20.05 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟร์ิต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY816 
23:25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

 

 

02:45 น. น าท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ิต ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ WY115 
07:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ิต ประเทศเยอรมัน น าท่าน

ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้วน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่  เมือง
แฟรงก์เฟร์ิต (Frankfurt) (ระยะทาง 14 กม. / 30 นาที) เป็นเมือง
ขนาดใหญ่ติดหนึ่งในห้าของประเทศเยอรมัน มีความเจริญและ
ทันสมัยสมกับเป็นศูนย์กลางของทั้งการบินและเศรษฐกิจ เขต
เมืองเก่าของเมืองมีขนาดเล็ก ถูกห้อมล้อมด้วยตึกระฟา้ ความ
เจริญรอบด้าน น าท่านเดินชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) เป็นจัตุรัสกลางใจเมืองที่มีความ
สวยงาม เป็นจัตุรัสที่คงความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 14-15 ไว้ให้คนรุ่นหลังได้
ชื่นชม ที่นี่เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการกลางเมือง สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่เคยรุ่งเรืองในยุค
นั้น แต่ส่ิงที่เห็นในปัจจุบันคือการสร้างข้ึนใหม่เพราะอาคารเดิมถูกท าลายส้ินซากต้ังแต่คร้ัง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ศิลปะเก่าแม้ถูกสร้างใหม่แต่คงเสน่ห์ความงดงามเอาไว้ มีน ้าพุสวยงาม
อยู่ตรงกลางของจัตุรัส เป็นที่รู้จักในนามน ้าพุแห่งความยุติธรรม ประติมากรรมรูปเทพธิดา ที่
มือซ้ายถือตาชั่ง แต่มือขวาถือดาบ เป็นสัญญาณให้รู้ถึงมีความเที่ยงตรงแต่ก็เด็ดขาดอยู่ใน
ตัวเอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารแฟรงก์เฟร์ิต (Frankfurt Cathedral) เป็นโบสถ์
เก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแฟรงเฟร์ิต วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ความสามัคคีของคน

วันทีห่นึ่ง        ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ - ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั 

                                                                                                                    

วันทีส่อง    ทา่อากาศยานแฟรงก์เฟร์ิต-เมอืงแฟรงก์เฟร์ิต-จัตุรัสโรเมอร์- มหาวิหารแฟรงก์เฟร์ิต-สถานีรถไฟหลกัแฟรงก์เฟร์ิต - 
Zeil Street-เมอืงโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ -สะพานโฮเอินซอลเลิร์น - Stadt Koln            อาหารเทีย่ง, เยน็
                                                                                                                    



ในชาติ มีลักษณะทรงสูงใช้สีน ้าตาลแดง มีความสูงถึงยอดประมาณ 95 เมตร จึงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางอาคารอื่นๆ ความ
งดงามพิเศษอยู่ที่อาคารทรงสูงเยี่ยงสถาปัตยกรรมในยุคเดียวกัน น าทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับ สถานีรถไฟหลัก
แฟรงก์เฟร์ิต (Frankfurt Main station) เป็นสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในเมืองแฟรงก์เฟร์ิต จัดเป็นสถานีรถไฟที่
มีผู้โดยสารมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศ น าท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ Zeil Street เป็นย่านการค้าใจกลาง
เมืองแฟรงค์เฟร์ิต ที่มีอาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาด้วยการออกแบบทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสินค้าแบรนด์ดังที่
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 217 
กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับที่สี่ของ
ประเทศเยอรมนี รองจากเมืองเบอร์ลิน แฮมเบิร์ก และ
มิวนิค เมืองโคโลญตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศในเขต
ลุ่มแม่น ้าไรน์ จึงมีสภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น ้า 
เป็นเมืองที่อยู่แถบลุ่มแม่น ้าไรน์จึงมักเกิดปัญหาน ้าท่วมอยู่
บ่อยคร้ังในช่วงน ้าข้ึนและช่วงมีพายุฝนฟา้คะนอง จึงท าให้
เมืองมีระบบป้องกันน ้าท่วมอย่างจริงจัง มีการสร้าง
ก าแพงกั้นน ้าอย่างถาวรไว้บริเวณอาคารที่ใกล้กับแม่น ้า 
นอกนากนี้ยังมีระบบคาดคะเนและแจ้งเตือนระดับน ้า และมี
สถานีสูบน ้าเตรียมพร้อมอยู่เสมอ พาท่านเดินทางสู่ มหา
วิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) มหาวิหารแห่งพลัง
ศรัทธาที่สร้างอย่างย่ิงใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก 
โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ความสูง 157.38 เมตรที่ตั้งตระหง่าน
เป็นแลนด์มาร์คแห่งเมืองโคโลญคู่กับสะพานโฮเอินซอ
ลเลิร์นที่ทอดข้ามแม่น ้าไรน์ เป็นที่ประดิษฐานของหีบสาม
กษัตริย์อันล ้าค่าตามความเช่ือของศาสนาคริสต์ รวมถึง
เป็นแหล่งเก็บสะสมและจัดแสดงผลงานประติมากรรม 
โบราณวัตถุ และศิลปะเก่าแก่ทางศาสนา น าทุกท่านไปเก็บ
ภ าพคว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ ที่  ส ะ พ า น โ ฮ เ อิ น ซ อล เ ลิ ร์ น 
(Hohenzollern Bridge) เป็นสะพานประจ าเมืองโคโลญคู่กับมหาวิหารโคโลญ เป็นสะพานข้ามแม่น ้าไรน์ที่มีทั้งทางรถไฟ
และทางเดินเท้า โดยบริเวณร้ัวที่กั้นระหว่างทางเดินและทางรถไฟเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความ
รัก เป็นอีกหนึ่งสีสันหนึ่งของการท่องเที่ยวเมืองโคโลญในปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัยที่ Stadt Koln หรือ ย่านเมืองโคโลญ  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) 
ที่พัก: Mercure Hotel Koln West 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีโธร์น (Giethoorn) ประเทศเนเธอร์แลนด์  (ระยะทาง 271 กม. / 4 ชม.) เป็นหมู่บ้านแห่งสายน ้าอนั
แสนเงียบสงบ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองซโวลเลอ และสตีนวิก ประเทศเนเธอร์แลนด์  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) 

วันทีส่าม      เมอืงโคโลญ - หมูบ่้านกโีธร์น -เมอืงอมัสเตอร์ดมั -โบสถ์ New church-พระราชวังหลวงอมัสเตอร์ดัม- จัตรัุสดัมสแควร์ 
- The Old Church-  ยา่นคาลเวอร์สตรัส                           อาหารเชา้,เที่ยง,เยน็
                                                                                                                    



จากนั้นน าท่านนั่งเรือเที่ยวชมหมู่บ้านใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชม. เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น เว
นิสเนเธอร์แลนด์ (Venice of the Netherlands) ที่นี่
เป็นหมู่บ้านเลก็ๆ ผู้คนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่มีเส้นทาง
การเดินรถ เน้นการสัญจรด้วยเรือเป็นส่วนใหญ่ เหมาะ
ส าหรับการสัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนใน
พ้ืนที่แบบไม่เร่งรีบท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบ 
เส้นทางการล่องเรือจะขับไปตามตัวหมู่บ้าน จากนั้นจะ
เลี้ยวไปยังพ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติซ่ึงมีทะเลสาบขนาด
ใหญ่ มองเห็นเกาะตรงกลางที่มีบ้านประมาณสองถึงสามหลัง และอีกด้านของทะเลสาบยังเป็นพ้ืนที่แคมป์ป้ิง มีจุดกาง
เต้นท์ รวมไปถึงบ้านพักเป็นหลังๆ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาแคมป์ป้ิงในช่วงหน้าร้อนเช่นกัน น าท่านเดินทางสู่ เมือง
อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 118 กม. / 1.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด์  ตั้งอยู่ริม
แม่น ้า Amstel ปัจจุบันอัมสเตอร์ดัมยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจและยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ที่สุดในประเทศและมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกด้วย จากนั้นน าท่านท่องเที่ยวรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เร่ิมที่ โบสถ์ New 
church เป็นโบสถ์  ศตวรรษที่ 15 ในอัมสเตอร์ดัมที่ตั้งอยู่บน Dam Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นเขต
ปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchปัจจุบัน
เป็นของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์แลนด์ 
ปัจจุบันถูกใช้เป็นพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ ให้ถ่ายภาพ
คว ามสวยง ามด้ า น นอกกั บ  พร ะ ร า ช วั งหล วง
อัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารที่หรูหราและโอ่อ่า
ที่สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 โดย
พระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนี้เคยมีบทบาทเป็นศาลาว่า
ก า รม าก่ อ น  ปั จ จุ บั น ถู ก ใ ช้ ส า ห รั บกิ จ กร รม ใน
พระราชส านักและกิจกรรมระดับประเทศ จัตุรัสดัมส
แควร์(Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัม
ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ต้ัง
ของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพ่ือเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อของสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไป
ด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร 
และคาเฟ ่ และ The Oude  Church เป็นอาคารที่เก่าแก่
ที่สุด ในอัมสเตอร์ดัมและเป็นสถาบันศิลปะที่อายุน้อย
ที่สุด (ตั้งแต่ปี 2012) อาคารนี้ก่อตั้งประมาณปี 1213 และ
ถวายในปี 1306 โดยบิชอปแห่งอูเทรคต์ โดยมีนักบุญนิ
โคลัสเป็นนักบุญอุปถัมภ์ หลังจากการปฏิรูปในปี ค.ศ. 
1578 ก็กลายเป็น โบสถ์คาลวินซ่ึงยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ตั้งอยู่ในDe Wallen ซ่ึงปัจจุบันเป็นย่านโคมแดงหลัก ของ
อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสรอบๆ โบสถ์คือ Oudekerksplein ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิง ย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat เป็นถนนช้
อปป้ิงที่พลุกพล่านในอัมสเตอร์ดัม เป็นสินค้าแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเท้าและกระเป๋า เช่น H&M, Zara, Lady Sting, Björn 
Borg, กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมีร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ น ้าหอม ของขวัญและ
ของที่ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซ้ือเป็นของฝากอีกด้วย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) 
ที่พัก: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 



(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond 
factory ในเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์มี
โรงงานเพชรอยู่หลายโรงงานและหนึ่งในผู้ที่เก่าแก่ที่สุดก็
คือที่นี้ สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1852 เพชรที่มีชื่อเสียงของที่นี้
คือ "Kokhinur" ถูกดัดแปลงเป็นสมบัติของอังกฤษ นั้นก็
คือมงกุฎและปัจจุบันเก็บไว้ในหอคอยลอนดอน น าท่าน 
ล่ อ ง เ รื อ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ร อ บคล อ ง ใ น อั ม ส เ ต อ ร์ ดั ม
(Amsterdam Canal Cruise) เ ป็ น อี กหนึ่ งกิ จก รรม
ท่องเที่ยวที่ ได้ รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับความ
สวยงามแห่งสายน ้าของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด 
โดยเรือท่องเที่ยวเหล่านีจ้ะลอ่งไปบนผืนน า้ตามคลองเฮเร
น ก ร า ท ช์  ( Herengracht), ไ ค เ ซ อ ร์ ก ร า ท ช์  
(Keizersgracht) และ พรินเซนกราทช์ (Prinsengracht) 
ซ่ึงเป็นคลองที่มีชื่อเสียงของอัมสเตอร์ดัม และลอดผ่าน
ใต้สะพานที่สวยงามหลายแห่งซ่ึงทอดยาวผ่านเส้นทางน ้า
รอบๆ เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม
ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 22 กม. / 30 
น า ที )   แลนด์ม า ร์คแห่ ง เน เธอ ร์แลนด์  เ ป็ น พ้ืนที่
อุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในของประเทศ มี
กังหันลมนับร้อยแห่งซ่ึงชาวดัชท์ใช้กังหันลมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้าน
ขายของที่ระลึก และศูนย์ฝึกอบรม ให้ท่านเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญในหมู่บ้าน น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับ World of 
wildmills กังหันลมนับร้อยรอบๆหมู่บ้านกังหัมลม สามารถขึ้นไปชมวิวได้แบบพาโนรามา รับลมเย็นๆแบบโรแมนติกทุ่ง
หญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตา โรงงานท ารองเท้าไม้ (Wooden shoe workshop) มีการจ าลองโรงงานรองเท้าไม้ ที่เป็น
สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน  สมัยก่อนรองเท้าเป็นส่ิงที่หายาก แพง เป็นของส าหรับคนมีฐานะ
ชาวนาผู้ห่างไกลความเจริญจึงต้องสร้างรองเท้าข้ึนมาเอง โดยท ามาจากไม้ที่พิเศษที่สามารถกันน ้าได้เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่มริมฝ่ังที่น ้าท่วมถึง ท่านสามารถซ้ือรองเท้าไม้สีสันสดใสเป็นของฝากได้ โรงงานท าชีส 
(Catharina Hoeve Cheese) โรงงานมีการสาธิตการท าชีส  ฟงับรรยายทุกขั้นตอน น าท่านเดินชมแต่ละจุดพร้อมชิมชีสที่
มีหลายชนิดรสชาติที่แตกต่างกันไปและสามารถซ้ือเป็นของฝาก 

 
 
 
 
 
 
 

 

วันทีส่ี่            เมืองอมัสเตอร์ดมั-โรงงานเพชร-ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอมัเตอร์ดมั-หมู่บา้นกงัหันลมซานส์คันส์-World of 
Wildmills- โรงงานท ารองเทา้ไม้-โรงงานท าชีส-เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม-เมอืงบรูกส์ - Church of our lady bruges-หอ
ระฆังแห่งบรูจส์-วิหาร Basilica of the Holy Blood- Grote Market-เมอืงบรัสเซลส์                                      อาหารเช้า,เทีย่ง,เยน็
                                                                                                                    



เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) 
ประเทศเบลเยียม (ระยะทาง 158 กม. / 2.30 ชม.) เป็น
เมืองท่าส าคัญทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียมที่มี
ขนาดจ านวนประชากรเยอะเป็นอันดับ 2 ถือเป็นเมือง
ท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งเพราะสถานที่ท่องเที่ยวจะ
ต้ังอยู่บริเวณตัวใจกลางเมืองริมแม่น ้า Scheldt พาท่าน
ไปเช็คอินเก็บภาพความประทับใจที ่Church of our lady 
bruges โบสถ์ขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่
สร้างจากอิฐอันงดงาม มีหอคอยที่สูงถึง 122.3 เมตร 
นับเป็นหอคอยอิฐที่สูงเป็นอันดับสองของโลก สามารถ
มองเห็นได้ไกลจากทั่วทั้งเมือง ด้านหลังของโบสถ์จะมี
คลองขนาดเล็กที่เงียบสงบ บ้านเรือนฝ่ังตรงข้ามคลอง
นั้นงดงามเต็มไปด้วยเสน่ห์ของยุคกลาง หอระฆังแห่งบ
รูจส์ (Belfry of Bruges) หอคอยที่สูงเด่นกลางจัตุรัส 
Market Square มีความสูงถึง 83 เมตร เป็นสัญลักษณ์
แห่งอ านาจและอิสรภาพของชาวบรูกส์ในช่วงยุคกลาง 
สามารถชมวิวรอบเมืองบรูกส์จากด้านบนได้ถึง 360 
องศา วิหาร Basilica of the Holy Blood เป็นโบสถ์
สไตล์โรมันและโกธิค  และเป็นหนึ่งในไม่กี่สถานที่ในโลกที่
อ้างว่ามีเสื้อผ้าเปื้ อนเลือด รวมถึงเลือดที่บรรจุอยู่ใน
หลอดแก้วที่คงรักษาไว้จากเลือดเนื้อและชีวิตของพระเยซูคริสต์ ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย Grote Market หนึ่ง
ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเต็มไปด้วยร้านอาหารที่หลากหลายพร้อมสัมผัสบรรยากาศที่ครึกคร้ืนของผู้คนในย่านกลาง
เมือง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 52 กม. / 1 ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม เป็นเมืองที่มี
ความใหญ่โต เเละสวยงามเป็นอย่างมาก ที่ส าคัญยังเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศอย่างคณะมนตรีแห่งสหภาพ
ยุโรป (EU) เเละส านักงานใหญ่ของนาโต (NATO) อีกด้วย ถึงแม้จะเป็นเมืองหลวงขนาดเล็ก แต่ด้วยความสวยงามที่เป็น
เอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี้ ได้ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้มาค้นหาอย่างไม่ขาดสาย 
ที่พัก: Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 
 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 
น าท่านเที่ยวแลนด์มาร์คที่ส าคัญของเมืองแห่งนี้ที่  อะโตเมียม
(Atomium sculpture) ถือเป็นสถาปัตยกรรมล ้ายุคที่ต้ังอยู่กลางกรุ
งบรัสเซลล์ อะโตเมียม มีรูปทรงล ้าสมัย โดยได้รับเเรงบันดาลใจจาก
รูปทรงของอะตอมในเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่จัด
นิทรรศการ งานเอ็กซ์โป เมือปี 1958 โดยลูกบอล จ านวน 9 ลูก มีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 18 เมตร เเต่ละลูกจะมีการเชื่อมต่อกัน มีความสูง 108 

วันทีห่้า      เมอืงบรัสเซลส-์ อะโตเมียม-รูปปั้ นแมนิเกนพีส-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ -จัตุรัสกร็องปลัส  -ถนน Avenue 
Louise -เมอืงเกนต์-ปราสาทเกรเวนสตนี-หอระฆังแห่งเกนต์-อาสนวิหารเซนตบ์าโว-ถนน Graslei Notable street-เมอืงปารีส
            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็
                                                                                                                    



เมตร มีน ้าหนักรวมถึง 2,400 ตัน ใช้เวลาในการก่อสร้าง
เกือบ 2 ปี ซ่ึงกลายเป็นเคร่ืองหมายที่สะท้อนการ   ก้าว
กระโดดของเบลเยี่ยมสู่เทคโนโลยียุคใหม่หลังสงครามโลก
คร้ังที่  2 รูปปั้ นแมนิ เกนพีส (Manneken Pis fountain) 
ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปั้ นแม
นิเกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก ค าว่า 
Manneken Pis มีความหมายว่า  เด็กชายก าลังฉี่  เป็น
ประติมากรรมมีลักษณะเป็นน ้าพุขนาดเล็ก ตัวประติมากรรม
หล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย ก าลังยืนฉี่ลง
อ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร โดยในเทศกาลที่
ส าคัญ จะมีการน าชุดต่างๆ มาสวมให้กับรูปปั้ นตัวนี้ด้วย เพ่ือ
สร้างบรรยากาศให้เข้ากับแต่ละเทศกาล  ไปเก็บภาพความ
ประทับใจด้านนอกต่อกันที่สถาปัตยกรรมงดงามอาคารที่
สวยที่สุดในบรัสเซลล์หลังหนึ่งก็คือ  พระราชวังหลวงแห่
งบรัสเซลล์ (Royal Palace of Brussels) ซ่ึงตั้งอยู่ด้านหน้า
สวนสาธารณะบรัส เซลล์ตรงข้ ามกับอาคารรัฐสภา 
พระราชวังหลวงแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของระบบ
รัฐบาลของเบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตย
ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่ที่กษัตริย์
เบลเยี่ยมใช้เป็นที่ประทับทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณีย
กิจต่างๆ ทรงใช้ส าหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง รวมถึงยัง
ทรงเปิดให้เป็นที่พักส าหรับอาคันตุกะระดับผู้น าประเทศใน
ระหว่างที่มาเยือนอีกด้วย เก็บภาพความประทับใจที่  
จัตุ รัสกร็องปลัส   (Grand Place) คือจัตุ รัสกลางเมือง
บรัสเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
วัฒนธรรม ประจ าเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสที่สวย
ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปัจจุบันสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของจัตุรัสแห่งนี้ก็มีทั้งศาลาว่าการ
กรุงบรัสเซลส์ (Brussels Town Hall)  อาคารของพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (Brussels City Museum) ประติมากรรมล า้ค่า 
ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านแผ่นเสียง บาร์ งานกราฟฟต้ีิ ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ ถนน Avenue Louise 
เป็นถนนที่มีชื่อเสียงและมีราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งในบรัสเซลส์ เรียงรายไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์และร้านบูติก 
นอกจากนียั้งมสีถานทูตและส านกังานหลายแห่งด้วยกัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเยี่ยม (ระยะทาง 
55 กม. / 1 ชม.) เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ที่มีเอกลักษณ์ และความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์และการวางผัง
เมืองที่รอบคอบ ท าให้ทุกอย่างอยู่ในระยะเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ท าให้นักท่องเที่ยวได้ชมทิวทศัน์ทีง่ดงามของสายน า้
ที่ตัดกับสถาปัตยกรรมของเมืองได้อย่างลงตัว 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) 
น าท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับแลนด์มาร์คส าคัญของเมือง 
ปร าส าท เกร เ วนสตี น  The Gravensteen (Castle of the 
Counts)  เป็นที่อยู่อาศัยของเคานต์แห่งแฟลนเดอร์สจนถึงปี 
1353 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เป็นศาล 
เรือนจ า โรงกษาปณ์ และแม้กระทั่งในฐานะโรงงานฝ้าย  ได้รับ
การบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-2446 และปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์
และสถานที่ส าคัญในเมือง ถ่ายภาพกับ หอระฆังแห่งเกนต์ (Het 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_mission
https://en.wikipedia.org/wiki/Counts_of_Flanders


Belfort van Gent) เ ป็ น หอร ะฆั งสู ง  95 เ มตร ใจกล าง เมื อ ง เกนต์ ขอ ง
เบลเยียม หอคอยนี้เป็นหอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent ที่มีชื่อเสียง หอระฆัง
ของ Ghent ร่วมกับ Cloth Hall และMammelokker เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก
ของ UNESCO ตั้งแตปี่ 2542 ชม อาสนวิหารเซนตบ์าโว St. Bavo's Cathedral เป็น
อาสนวิหารของโบสถ์คาทอลิกในเมืองเกนต์ประเทศเบลเยียม อาคารสไตล์โกธิก สูง 
89 เมตรนี้เป็นที่นั่งของสังฆมณฑลเกนต์และตั้งชื่อตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีก
ทั้งมหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงคนของประเทศอีก
ด้วย ถนน Graslei Notable street  เดินเล่นไปตามถนนจะมีร้านอาหาร คาเฟ่ 
บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซ้ือตามอัธยาศัย น าทุกท่านเดินทางไปสู่ เมือง
ปารีส (Paris) (ระยะทาง 295 กม. / 4.30 ชม.)  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด
ของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่บนแม่น ้าแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศส  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) 
ที่พัก: Best Western Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12) 

พาท่านไปเยี่ยมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre 
Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมือง
ปารีส จากผลงานที่จัด   แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ
ย่ิงใหญ่ของสถานที่ท าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความส าคัญระดับ
โลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็น
พระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์  (Louvre 
Museum) เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้
มากกว่า 400,000 ช้ิน แต่น ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 
ช้ินเท่านั้น ซ้ึงแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านีถู้กเลา่ต่อกนัมาว่า
เป็นสมบัติจากการที่ฝร่ังเศสน ามาจากประเทศที่ตนชนะ
สงคราม  พาทุกท่านอิสระช้อปป้ิงกันที่  ห้างปลอดภาษี 
Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส 
ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นน าต่างๆจากทั่วโลก ใน
ราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อ
นักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยใน
ห้างนี้ด้วย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้า ขนาด
ใหญ่ ในกรุงปารีส เร่ิมต้นจากร้านเส้ือผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่
ส่ิงที่กลายเป็นชุดของอาคารห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกต่างๆ 
ทั้งหมด 90 แผนก เป็นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้า
นานาชาตติั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 จัตุรัสคองคอร์ด (Place de 
la Concorde) เ ป็ น ส ถ า น ที่ แ ห่ ง ค ว า ม ท ร ง จ า ท า ง
ประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลาง
เมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝร่ังเศส จัตุ รัส
คองคอร์ดถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 โดย
สถาปนิกชื่อ Jacques Ange Gabriel และสร้างเสร็จส้ินในปี 
ค.ศ.1755 เพ่ือประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกท าลายโดย

วันทีห่ก     เมืองปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free และ หา้ง La Samaritaine - จัตุรัสคองคอร์ด – 
ถนนฌ็องเซลิเซ่- ล่องเรือแม่น า้แซน โดย บาโต มูช-พระราชวังแวร์ซาย                                               อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
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พ ร ะ เ จ้ า ห ลุ ย ส์ ที่  16 ถ น น ฌ็ อ ง เ ซ ลิ เ ซ่  ( Champs 
Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส 
ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดัง
ระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการ ถือ
ว่าเป็นย่านธุรกิจที่ส าคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มีค่า
เช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้แป็นถนนที่สวย
ที่ สุ ด ใ น โลก  ตึ กส่ วน ใหญ่บนถนนฌ็อง เซลิ เ ซ่ เป็ น
สถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการ
ตกแต่งสไตล์  Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว 
จากนั้นน าทา่น ล่องเรือแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-
Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็ม
ไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานทีท่่องเที่ยวที่โด่งดังมากของฝร่ังเศส นั้นก็คือ พระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace)  (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวังที่มี
ความย่ิงใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่  17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 
ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ช้ิน ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพ้ืนที่
ของพระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace หรือด้านในของ
พระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม , ห้องเสวย, ห้องส าราญ และห้องพ านักอื่นๆ แต่ไม่มี
ห้องน ้าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีชื่อเสียงโด่ง
ดังมากที่สุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยกัษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทัง้หมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมทีส่วยทีส่ดุ
ของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบ
เรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน, The Estate of Trianon พระ
ต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไมส้่วนตัว ท่ามกลางหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบ ซ่ึงพระนาง
ทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนและใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14) 
ที่พัก: Best Western Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15) 
พาท่านนเช็คอิน หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งใน
แลนด์มาร์คส าคัญของประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสร้าง
โดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร  
(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย 
โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อ ว่า 
“กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็นทั้งวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของ
ฝร่ังเศสในยุคนั้น ซ่ึงเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็ก
โดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นผลงานในการ
เฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศ
ฝร่ังเศส และเพ่ือแสดงถึงความร ่ารวย ย่ิงใหญ่ รวมถึง
ความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นด้วย
หนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้า
ปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ ใกล้ๆกับสถานีของ 
Trocadéro ที่เราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่าย
แล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงาม
แน่นอน ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียก
เต็มๆว่า  อา ร์ก เดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 
200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความ
กว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็น
ประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่จักรพรรดิ นโป
เลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลา
ก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่
ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูป
ปั้ นแกะสลักจากช่างแกะสลักคนส าคัญแห่งยุค มี รูป
แกะสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้ง
สดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกล้าที่ท าเพ่ือประเทศ
ฝร่ังเศส ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสใน
สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 ซ่ึงในปัจจุบันยังเป็นสุสานของ
ทหารนิรนามที่ท าเพ่ือประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย ห้างแกลเลอ
ร่ี  ลาฟาแยตต์  (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน าของโลก
อย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพ้ืนที่
เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซ่ึงในปัจจุบันมีสาขา
แบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่16)  

วันทีเ่จ็ด     เมอืงปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัยฝร่ังเศส-ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์-เอาท์เลท็ ลาวัลเล่-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-
ชาร์ล เดอ โกล                                                อาหาร เช้า,เทีย่ง
                                                                                                                    



น าท่านเดินทางสู่  เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village 
Outlet) (ระยะทาง 41 ก.ม. / 1 ชม.)   เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่าย
สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่า
ราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่น
พิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์
ด้วยกัน ท าให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
จากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม 
โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจ าหน่าย
อยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความ
นิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD 
หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน  

17.00น.  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพ 
21.10 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY132 
 

 

07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
09.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY815 
17.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

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

► เอกสารทีต่้องท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  
2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีน

ครบถ้วนมาแล้ว  
 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศเยอรมัน ( update 11 มิถุนายน 2565 ) 
 

ประกาศมาตรการลา่สดุ ณ วันที่ 11 มถินุายน 2565 ยกเลกิเง่ือนไขการเดนิทางเขา้ประเทศเยอรมันทั้งหมด ส่งผลให้ผู้เดินทางจาก
ประเทศไทย ที่มีวัตุประสงค์ประสงค์ส าหรับการทอ่งเทีย่ว สามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมนัได้ โดยไมต่อ้งแสดงหลกัฐานการ
ไดร้บัวคัซนีครบถว้น มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 65 
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งได้รบัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี ้
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 

วันที่แปด     ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะเปลี่ยนเคร่ือง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

                                                                                                                    



11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 
 
► ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอ่น
เดินทางมาถึงประเทศไทย (มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2565) 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 
► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดนิทางท่านจ าเปน็ตอ้ง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นั้น 
 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะตอ้งมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหนา้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งให้บริษัทมฉิะนัน้ทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจ า 
เง่ือนไขการยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
1.  ยกเลกิการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามท่ี เกดิขึ้นจริงเช่น 

ค่าวีซา่ ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคา่ใช้จา่ยตามท่ีเกดิขึ้น จริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามดัจ าตวัเครือ่งบิน  ค่ามดัจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  
3. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบใุนโปรแกรม 
4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  
8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรม 
หรืออืน่ๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   



2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกนั  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี
งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถ
ปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเปน็ Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถ
เลือ่นวันได้ ใน กรณีทีท่า่นต้องการแยกวันเดนิทางกลับหรือไปกอ่น โปรดติดต่อเจ้าหนา้ที่เพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจัดที่นั่งของผู้เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  
6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืขึ้นเคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม และค่าประกนัวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่กีารเรียกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่
สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลกูค้าตดิเชื้อโค
วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุม
การรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 
กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น   แต่ทั้งนี้ 
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการ
ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  จากทา่น 
2. ค่าบริการและ ยืน่วีซ่าเชงเก้น (ประเทศเยอรมนั) 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
8. ค่าทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  



3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน 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 จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 
แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษา
ในรูปแบบอื่นๆประกันจะไมค่รอบคลมุ) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมลูเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทไีด้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงิน
คุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  
ประกันภัยเดินทางอันนโีดยทั้งนี้การท าประกันนีจ้ากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว 
ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ
ไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ13. มัคคุเทศก์ 
พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้
จัดก ากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 


