
 

 

 

แกรนด์เบเนลกัซ์ 8 วนั (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) 
ฝร่ังเศส – ลกัเซมเบิร์ก – เบลเยีย่ม – เนเธอร์แลนด์  

 

 (บินเข้าปารีส – บินออกจากอมัสเตอร์ดัม ไม่เสียเวลาวิง่รถย้อนเส้นทาง) 

 เร่ิมต้นที่…. 69,900 บาท 

     (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)  
วนัหยดุสงกรานต ์73,900 บาท : 9-16 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 

วนัหยดุวนัแรงงาน 69,900 บาท  : 26 เม.ย.- 3 พ.ค. / 3-10 พ.ค. 
ช่วงวันหยุดสงกรานตปี์ 2563 ตรงกับวันหยุดเทศกาลอีสเตอรข์องฝ่ังยุโรป สถานทีท่่องเที่ยวบางแห่งและร้านช้อปป้ิงอาจปิดท าการ 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำ เท ี่ยว เลขที่  11/5171  

ชัน้ 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 เลขที่ 170/51 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 



 

 

แผนท่ีการท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

 

 

***ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบิน*** 

 
 
 
 

รายละเอยีดเที่ยวบินเดือน เม.ย.-พ.ค. 
วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK65 21.45 04.10 
วนัท่ีสอง อิสตนับูล (IST) ปารีส (CDG) TK1821 07.10 09.50 
วนัท่ีเจ็ด อมัสเตอร์ดมั (AMS) อิสตนับูล (IST) TK1954 19.10 23.45 
วนัท่ีแปด อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.25 15.00 



 

 

 

วันแรก กรุงเทพ  
 

20.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.50 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชั่วโมง) 
เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ บริการ อาหารค ่าและอาหาร
เชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ) (**บางคณะอาจเดินทางดว้ย TK69 โปรดสอบถาม) 

วันท่ีสอง อสิตันบูล - ปารีส 
 

04.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1821 อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

07.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) โดยเท่ียวบิน TK1821  มีบริการ
อาหารวา่งบนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.40 ชม.) 

09.50 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) นครปารีส น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
น าท่านแวะถ่ายรูปพิพิธภณัฑ์ลูฟว ์(LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวงัหลวงแห่งฝร่ังเศส เป็นพิพิธภณัฑ์
แห่งชาติท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ดา้นหนา้มีพีระมิดแกว้ช่วยกระจายแสงไปยงัสนามท่ีรายล้อมอยู่
รอบด้านกับห้องท่ีอยู่เบ้ืองล่าง และท าหน้าท่ีเป็นประตูทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ เดิมท่ีน่ีเป็นพระราชวงัยุค
ศตวรรษท่ี 13 และเป็นท่ีประทบัของกษตัริยม์าจนถึงในปี ค.ศ.1793 จึงถูกเปล่ียนให้เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุด
ในโลก รวบรวมส่ิงมีค่าหลายยคุหลายสมยั โดยเฉพาะภาพเขียนผลงานชั้นยอดประมาณ 6,000 ภาพ นบัไดว้่า
มากท่ีสุดในโลก  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 

 



 

 

บ่าย น าท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) มหาวิหารรองในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของกรุงปารีส หรือท่ีเรียกกนัวา่ "มงมาทร์" สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระหฤทยัของพระ
เยซู ปัจจุบนัถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของกรุงปารีส โดยถือเป็นอนุสาวรียข์องทั้งสองดา้น คือ
การเมือง และวฒันธรรม  รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์มีความเป็นเอกลักษณ์มากในยุคนั้น โดย
สถาปนิกเจ้าของโครงการ โปล อะบาดี ได้เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบโรมัน-ไบแซนไทน์ (Romano-
Byzantine) ซ่ึงจดัว่าแปลกใหม่ เพื่อแสดงออกถึงการต่อตา้นสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูบาโรก (Neo-Baroque) 
ดั่งท่ีปรากฏท่ีโรงอุปรากรปาแลการ์นีเยอย่างส้ินเชิง การออกแบบโบสถ์ได้หยิบยกสัญลักษณ์ของลัทธิ
ชาตินิยมในสมยันั้นมาเป็นองค์ประกอบ อาทิเช่น ประตูทางเขา้ อนัประกอบไปด้วยช่องโคง้ (ซุ้มประตู) 3 
ช่อง ดา้นบนประดบัรูปส าริดของนักบุญแห่งประเทศฝร่ังเศส คือ นักบุญโยนออฟอาร์ค และนักบุญพระเจา้
หลุยส์ท่ี 9 แห่งฝร่ังเศส โดยมีระฆงัหนกักว่า 19 ตนั หล่อในปีค.ศ.1895 น าท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคา
เดโร (Trocadero Square) ซ่ึงเป็นจุดชมหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด สัญลักษณ์ของนครหลวงปารีส หอคอย
โครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณใกลแ้ม่น ้ าแซนดใ์นกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์ของ
ประเทศฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย อิสระให้
ท่านเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟลตามอธัยาศยั จากนั้น  น าท่านสู่ย่านถนนแฟชั่นชั้นน าของปารีส ถนน
ชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ย่านการคา้ท่ีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมี
ตน้เชสต์นัตท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ท าให้กลายเป็นจุดสนใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีผ่านไปมา ถนนสายน้ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก (The most beautiful 
avenue in the world) ท่านสามารถเดินตามเส้นทางถนนสายน้ีไปสู่ประตูชยันโปเลียนซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานท่ี
ส าคญัในกรุงปารีส อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (***ร้านค้าในปารีสบางร้านอาจปิดในวันอาทิตย์ / 
บางร้านอาจเปิดไม่เตม็วัน) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ี HOLIDAY INN CLICHY/ or MERCURE ST OUEN or NOVOTEL NOISY  **** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะไดเ้น่ืองจากติดงาน Trade Fair บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน***  

 
 

วันท่ีสาม แร็งส์ – แม็ส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_9_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_9_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA


 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแร็งส์ (Reims) (ระยะทาง 163 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เป็นเมืองท่ี
ตั้ งอยู่ในแควน้ช็องปาญ-อาร์แดน แควน้ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นถ่ินก าเนิดของแชมเปญ น าท่านเข้าชม       
มหาวิหารแร็งส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทอดามท่ีถูกใช้เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับการท าพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกกษตัริยฝ์ร่ังเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รับเลือกโดย
องค์การยูเนสโกให้ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีท่ีสร้าง
ระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถึง 20 ประดบัหนา้ต่างกุหลาบท่ีไดรั้บการประดบัดว้ยกระจกสี มหาวิหารแห่งน้ียงั
เป็นมหาวิหารท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึ้นเป็นกษตัริย์แห่งฝร่ังเศสตั้งแต่สมัยของพระเจ้า       
โคลวิสในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดขึ้นท่ีน่ีก็คือการท่ีโจนออฟอาร์คน าก าลงัของฝร่ังเศส บุกเขา้ยึด
มหาวิหารคืนจากองักฤษในช่วงสงครามร้อยปีเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 7 ในปีค.ศ. 1429  
จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารเซนต์เรม่ี (Saint Remi Basilica) ซ่ึงเป็นหน่ึงในคริสตจกัรท่ีสร้างแด่ สมเด็จ
พระสันตะปาปาลีโอท่ี 9 ซ่ึงเร่ิมมีการก่อตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงต่อมาไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรียท์าง
ประวติัศาสตร์ เม่ือปี ค.ศ.1841 และถูกบรรจุเป็นหน่ึงในมรดกโลกแห่งเมืองแร็งส์เทียบเท่ามหาวิหารแร็งส์เม่ือ
ปี ค.ศ. 1991 ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปกบัประตูชยัประจ าเมืองแร็งส์ ส่ิงก่อสร้างท่ีถือไดว้่าเป็นอนุสาวรียท่ี์เก่าแก่
ท่ีสุดในเมืองแร็งส์ คนทั่วไปมกันิยมเรียกประตูแห่งน้ีว่า ประตูดาวองัคาร (Mars Gate) ได้เวลาน าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์  (City Hall) ท่ี มีความสวยงามยิ่ง อิสระให้ท่ านได้เก็บภาพอาคาร
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีคงความสวยงามในเมืองน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองแม็ส (Metz) (ระยะทาง 191 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ช.ม.) เมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศส ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจงัหวดั  
โมแซล (Moselle) แห่งแคว้นลอแรน (Lorraine) เมืองแม็ส ตั้ งอยู่บริเวณท่ีแม่น ้ าโมแซล (Moselle River)       
มาบรรจบกับแม่น ้ าแซย์ (Seille River) และในอดีตเมืองแห่งน้ีเคยเป็นนครหลวงโบราณของอาณาจักร  
ออสเตรเซียของราชวงศก์าโรแล็งเชียง โดยมีมรดกทางวฒันธรรมเป็นโบราณสถานซ่ึงเช่ือมโยงประวติัศาสตร์
ของเมืองยอ้นไปกวา่ 3,000 ปี  น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทสะพาน (Bridge Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีสร้างครอบ
สะพานขา้มแม่น ้าแซย ์และเป็นปราสาทสะพานแห่งสุดทา้ยท่ีคน้พบในฝร่ังเศส ใหท้่านไดเ้ก็บภาพปราสาทหิน
โบราณท่ีสร้างเป็นสะพานทอดขา้มแม่น ้ า จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารแซงตเ์อเตียนน์แห่งแม็ส (Cathedral 
Saint-Etienne) มหาวิหารเก่าแก่ท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 13 ในสไตล์โกธิค เป็นมหาวิหารท่ีไดรั้บการ
ยอมรับว่าเป็นหน่ึงในมหาวิหารท่ีสูงท่ีสุดในฝร่ังเศส โดยตวัอาคารมีความสูงประมาณ 41.41 เมตร มหาวิหารมี
ความโดดเด่นในเร่ืองหน้าต่างกระจกสีท่ีสวยงามและใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆของโลก  ไดเ้วลาน าท่านเดินทาง
สู่ เพลซ ดาร์ แม็ส (Place d' Armes) อนัเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียแ์ละสถานท่ีส าคญัท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1754-
1788 เป็นท่ีตั้งของเหล่าอาคารส าคญัๆของเมือง อาทิเช่น ศาลาว่าการสไตล์นีโอคลาสสิค โรงแรม ตึกรัฐสภา 
และอ่ืนๆ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส (Arsenal de Metz) อดีตอาคารทางการทหารท่ี



 

 

ปัจจุบนัถูกใช้เป็นฮอลล์ คอนเสิร์ต (Concert halls) สร้างขึ้นในปี 1859 แลว้เสร็จในปี1864 และเปิดอย่างเป็น
ทางการในปี 1989 ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในฮอลล ์คอนเสิร์ตท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป 

 

 ค  ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ี NOVOTEL METZ HANCONCOURT   **** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะไดเ้น่ืองจากติดงาน Trade Fair บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน***  

 

 
 

วันท่ีส่ี ลกัเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) (ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ช.ม.) 
ราชรัฐลกัเซมเบิร์ก เป็นประเทศเล็กๆ ในทวีปยุโรป ท่ีมีประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัมากว่า 1,000 ปี โดยมีพื้นท่ี
เพียงแค่ 2,586 ตารางกิโลเมตร และมีขนาดเล็กเป็นอันดับท่ี 167 ของโลก ซ่ึงมีเมืองหลวงช่ือเดียวกันกับ
ประเทศ เป็นนครรัฐท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล เพราะตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีพรมแดน
ทางด้านทิศตะวนัออกติดกับเยอรมนี ทิศใต้ติดกับฝร่ังเศส และด้านทิศตะวนัตกติดกับเบลเยี่ยม ประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก เร่ิมตน้จาก เคานท์ซิเอกฟิลด์แห่งลกัเซมเบิร์ก เคานท์แห่งอาร์เดนเนส รวมถึงผูก่้อตั้งราชวงศ์
ลกัเซมเบิร์ก ไดส้ร้างปราสาทบริเวณเมืองหลวงของลกัเซมเบิร์กในปัจจุบนั ซ่ึงในสมยั 1,000 ปียอ้นหลงั นบัว่า
เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัของประเทศ เน่ืองจากมีภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวย จากภูเขาท่ีสลบัซับซ้อนลอ้มรอบ
เมืองอยู่หลายชั้ นซ่ึงรู้จักกันในนามของยิบรอลตาทางเหนือ  น าท่านถ่ายภาพกับอารามนิวมุนสเตอร์ 
(Neumuster Abbey) ซ่ึงสามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากสะพานของ Upper Town เป็นอารามใหม่ท่ีสร้างครอบ
อารามเดิมหลงัการบูรณะในปี ค.ศ.1606 อารามแห่งน้ีเคยใช้เป็นท่ีคุมขงันักโทษในสมยัสงครามกองทพัของ 
นโปเลียน และในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 กองทพันาซี ไดใ้ช้อารามแห่งน้ีเป็นท่ีคุมขงันักโทษทางการเมือง
แห่งลกัเซมเบิร์กอีกดว้ย ปัจจุบนัอารามแห่งน้ีไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมแห่งเมืองลกัเซมเบิร์ก เป็น
สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพอารามนิวมุนสเตอร์ท่ี
ออกแบบสร้างก าแพงเมืองโบราณลอ้มรอบ น าท่านชม เพลส เดอ อาร์ม (Place D’ Arms) หรือ จตัุรัสใจกลาง



 

 

เมืองจดัเป็นยา่นเมืองเก่าแห่งลกัเซมเบิร์ก หรือ ท่ีหลายคนเรียกวา่ "เมืองแห่งแกรนดด์ยคุ" ในขณะท่ีย่านเก่าแก่
ท่ีสุดท่ีเรียกว่า “Wenzel Walk” ซ่ึงมีหมู่อาคารหลายแห่งในเขตเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีเยี่ยม มีทั้ ง
ปราสาทและป้อมปืนส าคญั มหาวิหารท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 17 และบา้นเรือนต่างๆ รวมถึงสถานท่ีส าคญัทาง
ราชการ  
 

 
 

น าท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองลักเซมเบิร์ก (City Hall) ตั้ งอยู่ทางตอนใต้ของลักเซมเบิร์ก อยู่ใกล้ๆ 
พระราชวงั Guillaume II และจตัุรัสกลางเมือง เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างแบบสไตลนี์โอคลาสิค ถือเป็นศูนยร์วม
ของรัฐบาล รวมทั้งใช้เป็นส านกังานส่วนตวัของนายกเทศมนตรีเมืองลกัเซมเบิร์ก และใชรั้บรองแขกต่างชาติ
ดว้ย จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาแห่งลกัเซมเบิร์ก (Parliament House) ตั้งอยู่ย่าน Kirchberge เป็น
สถานท่ีส าคัญของลักเซมเบิร์ก ใช้ประชุมสภา ซ่ึงลักเซมเบิร์กนั้นปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขภายใตรั้ฐธรรมนูญ ท่ีน่ีมีส านกังานเลขาธิการของรัฐสภายโุร ไดเ้วลา
น าท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวงัท่ีประทับของแกรนด์ดยุค (Grand Dukes Palace) ตั้ งอยู่ทางตอนใต้ของ
ลกัเซมเบิร์ก เป็นปราสาทของท่านเคานทซิ์เอกฟิลด์แห่งลกัเซมเบิร์ก เคานท์แห่งอาร์ เดนเนส ผูก่้อตั้งราชวงศ์
ลกัเซมเบิร์ก สร้างปราสาทในศิลปะแบบเรเนซองส์เม่ือปี ค.ศ.1506 ในบริเวณเมืองหลวงของลกัเซมเบิร์กใน
ปัจจุบนั ซ่ึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัในสมยันั้น พระราชวงัน้ีเป็นท่ีประทบัของแกรนด์ดยุคอ็องรีท่ี 1 แห่ง
ลกัเซมเบิร์ก ซ่ึงเป็นแกรนด์ดยุคองค์ปัจจุบนั น าท่านเขา้ชมมหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลกัเซมเบิร์ก (Notre 
Dame Cathedral) มหาวิหารหลวงประจ าเมืองลักเซมเบิร์ก ตั้ งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับอาคารรัฐสภาและ
พระราชวงั Royal Palace of Duke & Duchess เดิมเป็นโบสถ์โกธิคขนาดเล็กท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะในยุค
ปลายโกธิค ก่อนเขา้ยุคเรเนซองส์ โบสถ์แห่งน้ีสร้างขึ้นคร้ังแรกในปี 1613-1621 และไดรั้บการบูรณะหลาย
คร้ังจึงไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะในหลายยุคสมยัทั้งแบบโกธิคและเรเนซองส์ และไดมี้การขยายขนาดใหญ่ขึ้น
จนกลายเป็นมหาวิหารหลวงในระหว่างปี  1935-1938 เรียกได้ว่าเป็นมหาวิหารแห่งเดียวในประเทศ
ลกัเซมเบิร์กเลยก็วา่ได ้อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงดงามของมหาวิหารตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 244 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ช.ม.) 
เมืองหลวงของเบลเยี่ยม และยงัเป็นศูนยก์ลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยงัเป็นศูนย์
บญัชาการกลางขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ  หรือ NATO อีกด้วย น าท่านถ่ายรูปกับ
อะตอมเม่ียม (Atomium) ท่ีมีสถาปัตยกรรมรูปทรงอะตอมสูง 102 เมตร ก่อสร้างในรูปทรงท่ีเป็นโมเลกุลเหล็ก
ใสจากงานยูนิเวอร์แซล ในปี ค.ศ.1958 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ จตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussels) ถือ
เป็นหัวใจส าคญัของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels) ซ่ึงชาวเบลเยี่ยมยกย่องให้ว่าเป็น จตัุรัสท่ีงดงามท่ีสุดในโลก 
เป็นกลุ่มอาคารท่ีสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมทั้งบาโรก โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงองค์กรยูเนสโกย้ก
ยอ่งให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั แมนเนคิน พิส (Manneken Pis) หรือหนูนอ้ยยืน
ฉ่ี คือ น ้ าพุเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตรงหัวมุมตึกร้านขายช็อกโกแลต มีรูปป้ันทองแดงของเด็กผูช้ายก าลงัยืนฉ่ี พ่นเป็น
สายน ้ าพุออกมา หน้าตาสบายอกสบายใจ ต านานมีอยู่ว่า เม่ือคร้ังท่ีกรุงบรัสเซลส์ยงัตกอยู่ในการท าสงคราม 
และถูกฝ่ายตรงข้ามแอบน าระเบิดมาวางไว้ท่ีก าแพงเมือง เพื่อการโจมตี แต่มี เด็กน้อยนามว่า  จูเลียน
สกี (Julianske) ไปพบสายชนวนระเบิดท่ีก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดท าให้สามารถป้องกนัเมืองบรัสเซลส์ทั้ง
เมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงแกะสลกัรูปป้ันไวเ้พื่อเป็นตวัแทนในการยกย่องและระลึกถึงความกลา้หาญ อิสระให้
ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั GRESHAM BELSON / OR NH BRUSSEL LOUISE **** หรือเทียบเท่า  
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะไดเ้น่ืองจากติดงาน Trade Fair บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน***  

 
วันท่ีห้า บรัสเซลส์ - เกนท์ - บรูจส์ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (Ghent) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัในฟลานเดอร์สตะวนัออก ในบริเวณเฟล็มมิชในเบลเยีย่ม  เดิมตวัเมืองเร่ิม
จากการตั้งถ่ินฐานท่ีปากแม่น ้ าเชลดทแ์ละแม่น ้ าลิส ในยุคกลาง เกนท์ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดใน
ตอนเหนือของยโุรป  น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารบา้นเรือนสีสันหลากหลายท่ีรายลอ้มรอบจตัุรัสใจกลางเมือง 
น าท่านถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง และกลุ่มอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างเรียบริมคลอง บ่งบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเมืองเกนท์ น าท่านเขา้ชมความงามของมหาวิหารเซนต ์บราโว (St. Bravo Cathedral) สร้างขึ้นในสมยั
พระเจา้ชาร์ลส ท่ี 5 เป็นศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดบัประดาดว้ยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึง
งานจิตรกรรมและประติมากรรมท่ีมีค่าหลายช้ิน ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาโรค และธรรมาสน์
หรือแท่นส าหรับเทศนาสั่งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค่ งดงามมาก จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ
สะพานเซนต์ มิเชล (St. Michael’s bridge) ตรงน้ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง เป็นจุดบรรจบกนัของ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD


 

 

แม่น ้ า 2 สาย คือ แม่น ้ าเชลดท์ และแม่น ้ าลิส ท่ีซ่ึงชาวเกนท์ตั้ งถ่ินฐานเม่ือกว่าพนัปีก่อน อิสระให้ท่านได้
ถ่ายภาพตามอธัยาศยั 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Bruges) เมืองท่ีไดรั้บการรับรองขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 
เมืองบรูจจ์เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีโด่งดงัเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยี่ยม เมืองน้ีถูกลอ้มรอบดว้ยคูเมืองถึง
สองชั้น ซ่ึงเป็นการป้องกันข้าศึกศัตรูในสมัยก่อน ปัจจุบันบ้านเรือน, อาคาร, และโบสถ์ยงัคงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเดิมคือสถาปัตยกรรมเฟลมมิชและเรเนซองส์ท่ีดูวิจิตรสวยงามดุจดัง่มนตข์ลงัตึกรามบา้น
ช่องดูเป็นระเบียบ ถนนหนทางก็ดูสะอาดตา น าท่านเดินชม จตัุรัสใจกลางเมือง (Burg Square) หอระฆงัเก่าแก่ 
ท่ีมีประวติัอนัยาวนาน และมีประติมากรรมท่ีงดงาม อิสระใหท้่านเก็บภาพเมืองท่ีมีสีสันและความสวยงามตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั The Basilica of the Holy Blood ซ่ึงเป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก สร้างขึ้น
ในสมยัศตวรรษท่ี 12 โบสถแ์ห่งน้ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ น าท่านเขา้ชมความสวยงามและความเก่าแก่ของ
โบสถ ์ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงบรัสเซลส์ (ระยะทาง 96 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั GRESHAM BELSON / OR NH BRUSSEL LOUISE **** หรือเทียบเท่า  
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะไดเ้น่ืองจากติดงาน Trade Fair บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน***  

 
 

วันท่ีหก รอตเทอร์ดาม - เดอะเฮก - อัมสเตอร์ดัม  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ระยะทาง 151 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)  
เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ามาส นับเป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก ซ่ึงมีความยาวของพื้นท่ีเทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลักษณะต่างจากเมืองอ่ืนๆใน
เนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ไดรั้บการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็น 
"เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" น าท่านแวะถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2007


 

 

กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า  39 หลงั ซ่ึงได้รับรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลงังานโดย
สถาปนิกนาม Piet Bloem  แวะถ่ายรูปกบั สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวิลเลมส์
บรูก ์(Willems Bridge) สองในสามสะพานซ่ึงเช่ือมเมืองสองฝ่ังท่ีถูกคัน่กลางดว้ยแม่น ้ามาสเขา้ดว้ยกนั จากนั้น
น าท่านถ่ายรูปกบั  ศาลาว่าการประจ าเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซ่ึงรอดพน้จากการ
โดนถล่มเมืองโดยกองทพัของอดอลฟ์ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ระยะทาง 24 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงอมัสเตอร์ดมัและรอตเทอร์ดาม ปัจจุบนักรุงเฮกเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลดตัช ์ อาคาร
รัฐสภา ศาลฎีกา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองท่ีประทบัของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์ ถึงแมว้่ าจะ
ไม่ไดเ้ป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ ์
เป็นท่ีตั้งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ น าท่านแวะถ่ายรูปกับศาลโลก หรือ พระราชวงัแห่งสันติภาพ 
(Peace Palace) ท่ีประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International Law) เป็นท่ีตั้ งกองบัญชาการ
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร เนติบณัฑิตยสถานระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮก 
และหอสมุดแห่งวงัสันติท่ีล ้าค่า นอกจากเป็นท่ีตั้งสถาบนัดงักล่าวแลว้ ท่ีวงัสันติยงัมกัจดัเทศกาลพิเศษเก่ียวกบั
นโยบายระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศดว้ย ได้เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอมัสเตอร์ดัม 
(Amsterdam) (ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด ์ตั้งอยูริ่ม
ฝ่ังแม่น ้ าอมัสเทล (Amstel) ซ่ึงได้ช่ือว่ามีล าคลองลดเล้ียวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกนั เมืองน้ีเร่ิมก่อตั้ง
ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ น าท่านล่องเรือกระจก ชมชีวิต
ความเป็นอยู่ชาวดชัต์ ท่ีสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ชั้น
บนสุดของตวัอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบา้นเรือนท่ีอยู ่ริมคลองท่ีมีอยู่
มากถึง 2,500 หลงั จากนั้นน าท่านเขา้ชม โรงงานเจียระไนเพชรและอญัมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูช้  านาญ
ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั CORENDON VILLAGE HOTEL /หรือ VAN DER VALK HAARLEM **** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะไดเ้น่ืองจากติดงาน Trade Fair บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน*** 

 

วันท่ีเจ็ด อมัสเตอร์ดัม – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – ฮาร์เลม็ – อสิตันบูล 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 

นาที ) ตั้ งอยู่ ท่ีชานเมืองลิซเซ่ ซ่ึ งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปท่ีใหญ่และส าคัญยิ่งของฮอลแลนด์ เดิมเป็น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12


 

 

สวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผูส่้งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้ัวแห่งเมืองลิซเซ่ ไดใ้ชส้วนแห่งน้ี
ส่งเสริมการปลูกไมห้วัพนัธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งท่ีใหก้บับริษทัผูผ้ลิตไมห้วัเป็นผูป้ลูกและเขา้บ ารุงรักษา ซ่ึงก็ท าให้
เกิดพนัธุ์ใหม่ๆ ขึ้นทุกปี ผูซ้ื้อทิวลิปจากทัว่โลกจะมาชมและคดัเลือกทิวลิปท่ีตอ้งการจากแปลงสาธิต ในสวน
เคอเคนฮอฟแห่งน้ี นับเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปท่ีมีมากกว่า 7 ล้านตน้ในแต่ละปี 
รวมทั้งไมห้ัวอ่ืนๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพร่ังอยู่ดูละลานตา สวนได้
ถูกออกแบบไวอ้ยา่งสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ มีทางเดินร่มร่ืน บางตอนก็มีงานประติมากรรม
ประดบัสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน ้ าและน ้ าพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัดอกไมม้ากมาย มีการจดั
สวนตวัอย่าง การวางแผนจดัปลูกไมด้อกไมใ้บ เปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือน
พฤษภาคมของทุกปี อิสระใหท้่านเดินชมสวนดอกไมต้ามอธัยาศยั  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองฮาร์เล็ม (Haarlem) (ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หน่ึงใน
เมืองหลวงของจงัหวดัทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ ประชากรของเมืองน้ีมีเพียงราว 150,000 คน 
แต่เน่ืองดว้ยอาณาเขตเมืองท่ีมีเน้ือท่ีเพียงราว 32 ตารางกิโลเมตร ท าให้เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่น
ท่ีสุดในโซนยุโรป นอกจากน้ี เมืองฮาร์เล็ม เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเคยถูกเสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 
ค.ศ.2011 แต่สุดท้ายถูกถอนช่ือออกเม่ือปี ค.ศ.2013 น าท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์บราโว (Saint Bravo 
Cathedral) หรือโบสถโ์รมนัคาธอลิกแห่งใหม่ของเมืองฮาเร็ม สร้างขึ้นช่วง ค.ศ.1895-1930 แบบสไตลนี์โอบา
โรก เพื่อทดแทนโบสถ์เก่าประจ าเมือง (Grote Kerk) เน่ืองจากถูกเปล่ียนไปเป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท ์
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์บาโวเคิร์ก (Grote Kerk) โบสถ์เก่าแก่ประจ าเมือง ตั้งอยู่ใจกลาง
จตุรัสของเมืองฮาร์เล็มตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 ภายในตกแต่งดว้ยกระจกสี หรือ Stain Glass ไวอ้ย่างงดงามรอบตวั
โบสถ ์

16.00 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินอมัสเตอร์ดมั (AMS) เพื่อเชคอินและท า Tax Refund 
19.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1954 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
23.45 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 



 

 

 

วันท่ีแปด กรุงเทพมหานคร 
 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)  



 

 

 แกรนด์เบเนลกัซ์ 8 วนั (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) 
ฝร่ังเศส – ลกัเซมเบิร์ก – เบลเยีย่ม – เนเธอร์แลนด์  
     (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)  

วนัหยดุสงกรานต ์73,900 บาท : 9-16 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 
วนัหยดุวนัแรงงาน 69,900 บาท  : 26 เม.ย.- 3 พ.ค. / 3-10 พ.ค. 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท) วนัแรงงาน สงกรานต ์

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900 73,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 12,000 12,000 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าตัว๋ทั้งหมด (BKK-IST-CDG//AMS-IST-BKK) 20,000 20,000 
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ (ขึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน) 3,500 3,500 

 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น คิด ณ วนัท่ี 23 ธ.ค.2562 ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 ยโูร) 



 

 

▪ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 16 ยโูร) 
 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ (ประมาณ 3,500 บาท) 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดขึ้น)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-74 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  



 

 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 



 

 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ประเทศฝร่ังเศส 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 7 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่
วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง จ านวน 2 รูป มีรายละเอียดดงัน้ี  

- พื้นหลงัสีขาว 
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 
- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน) 
- ใบหูและคิ้วจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่งชดัเจน  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 



 

 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหต ุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำ เท ี่ยว เลขที่ 11/5171  

 

ชัน้ 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 เลขที่ 170/51 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  
แกรนด์เบเนลกัซ์ 8 วนั (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) TK  
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)  

ฝร่ังเศส – ลกัเซมเบิร์ก – เบลเยีย่ม – เนเธอร์แลนด์  
วนัหยดุสงกรานต ์73,900 บาท :   9-16 เม.ย. /   12-19 เม.ย. 
วนัหยดุวนัแรงงาน 69,900 บาท  :   26 เม.ย.- 3 พ.ค.   3-10 พ.ค.  
 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยื่น 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       
       

       

       

       

       

       

       

       

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าทีเ่บอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 

 


