
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินเถาหยวน     

2 
สนามบินเถาหยวน – สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส  

ถนนฌ็องเซลิเซ – ลองเรือบาโตมูช – พิพิธภัณฑลูฟวร – หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต    
IBIS STYLES PARIS VELIZY, 

PARIS หรือเทยีบเทา  

3 เมืองปารีส – พระราชวงัแวรซาย (รวมตั๋วเขาชม) – เมืองบรัสเซลส    

GRESHAM BELSON HOTEL 

BRUSSELS 

หรือเทียบเทา  

4 
เมืองบรัสเซลส – อะโตเมียม – รูปปนแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแหงบรัสเซลล  

จัตุรัสกร็องปลัส – เมืองลักเซมเบิรก – ยานเมืองเกาลักเซมเบิรก – มหาวิหารน็อทรดาม    

IBIS LUXEMBOURG 

AIRPORT, LUXEMBOURG 

หรือเทียบเทา  

5 
เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิรน – ยานเมืองโคโลญ  

Designer Outlet Roermond – เมืองอัมสเตอรดัม    

XO HOTEL BLUE 

TOWER, AMSTERDAM 

หรือเทียบเทา  

6 

หมูบานกีธูรน – โรงงานเพชร Royal coaster diamond – ลองเรือหลังคากระจก  

โบสถ New church – พระราชวังหลวงอัมสเตอรดัม – จัตุรัสดัมสแควร – The Old 

Church  ยานคาลเวอรสตรัส 
   

XO HOTEL BLUE 

TOWER, AMSTERDAM 

หรือเทียบเทา  

7 
เมืองอัมสเตอรดัม – เมืองลิซเซ – สวนเคอเคนฮอฟ – หมูบานกังหันลมซานสสคันส  

World of wildmills – สนามบินอัมสเตอรดัมสคิปโฮล     

    



 

 

  

BKK       TPE TPE       CDG 

  
BR068 17.10 21.45 BR087 23.30 08.20+1 

AMS  BKK    

      

BR076 21.40 13.40+1    
      

วันเดนิทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

22 – 29 มีนาคม 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

07 – 14 เมษายน 2566 71,990 68,990 56,990 10,000 

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกนิ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 20,000 บาท 

 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ มัคคเุทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท 
ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวีซาเชงเกน ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคาเงินในแตละวัน) 

นักทองเท่ียวจายตามจริงกับศูนยยื่น โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และใหคำแนะนำแกทาน 
 

สําคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวซี่า และชาํระส่วนที

เหลอื  วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชําระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน 

2. อตัราค่าบรกิารนี จําเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทมีผีู้เดินทางไม่ถงึตามจํานวนทกีําหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) 

3. ท่านทตี้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวัเครอืงบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าททีุกครงัก่อนทําการออกบตัร

โดยสาร เนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที

เป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน 

4. นักท่องเทยีวทตี้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพอืขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย  วนั 

วนัหยุดนักขตัฤกษ์  วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทรีะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธใินการขอวซ่ีาประเภทอนืซงึอาจมคี่าใชจ่้ายเพมิ หรอื

มผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 
 

8 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 



 

 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินเถาหยวน 

 

14.00 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอมอำนวยความสะดวก

เช็คอินใหแกทาน 

17.10 ออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินที่ BR068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.45 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน และรอตอเครื่อง 

23.30 นำทานออกเดินทางสู สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินที่ BR087 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

Day2 สนามบินเถาหยวน – สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – หอไอเฟล – ประตูชยัฝรงัเศส – ถนนฌอ็งเซลิเซ่ 

             ล่องเรือบาโตมชู – พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์– ห้างแกลเลอรี ลาฟาแยตต ์

 

08.20 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นนำทานผานดานตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระพรอมออกเดินทางตาม

รายการ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส นำทานเดินทางไปยัง หอไอเฟล 

(Tour Eiffel) แลนดมารคแหงฝรั่งเศส เปนหอคอยโครงสรางเหล็กตั้งอยูบนช็องเดอมาร บริเวณแมน้ำแซน ในกรุงปารีส เปนสัญลักษณของ

ประเทศฝรั่งเศสท่ีเปนที่รูจักกันทั่วโลก  

 นำทานถายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เปนสถาปตยกรรมกลางแจงขนาดใหญ ตั้งอยูบนจัตุรัสชารลเดอโกล (Place 

Charles de Gaulle) ประตูชัยแหงน้ีเรียกไดวาเปนสถาปตยกรรมสำคัญของเมืองท่ีอยูคูเมืองปารีส 

 นำทานอิสระ ถนนฌ็องเซลิเซ (Champs Elysees) เปนจุดที่ทานสามารถชอปปงรานคาแบรนดดังระดับโลก เปนถนนแหงหนึ่งท่ีไดช่ือวาสวยที่สุด 

ทอดยาวอยู ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส  กลายเปนถนนชอปปงสายสำคัญที่ไดช่ือวาสวยงามที่สุดในโลก นอกจากสองขางทางจะรวมรวบแหลงรานคา

สุดหรูแบรนดดังระดับโลกมากมายแลว ยังเต็มไปทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ทั้งรานอาหารและขนมสุดหรู 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำทาน ลองเรือชมแมน้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เปนหนึ่งในผูใหบริการเรือนำเที่ยวในแมน้ำแซนยอดนิยมเจาหนึ่ง อีกทั้งยัง

เปนบริษัททัวรท่ีดำเนินกิจการทางเรือที่เกาแกที่สุดในกรุงปารีสดวย ใชเวลาลองประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สำคัญที่แมน้ำทอดผานอยางเชน 

หอไอเฟล พิพิธภัณฑลูฟ สะพานอเล็กซานเดอรที่สามเปนกิจกรรมที่นิยมกันอยางมากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกไดวาเปนไฮไลทสำคัญถา

หากใครไดมาเมืองปารีสตองไมพลาดกิจกรรมลองเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอยางแนนอน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก 
 

นำทานถายรูปคู พิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) ) (ไมรวมคาเขาชมภายในพิพิธภัณฑ ประมาณทานละ 80 ยูโร) 

พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงท่ีสุดใหญที่สุดและเกาแกทีสุ่ดแหงหนึ่งของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณคาไวมากกวา 

40,000  ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อกองโลกอยาง “ภาพวาดโมนาลิซา” หรือ รูปปน Venus de Milo และเปนหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร

ชื่อดังระดับโลกอยาง “รหัสลับดาวินซ”ี (The Davinci Code)  

 

นำทานอิสระชอปปง แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) เปนหางหรูท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของปารีส ภายในอาคารที่มี

สถาปตยกรรมที่สวยงาม ที่แมวาเราจะไมไดตั้งใจไปชอปปงแบรนดเนมก็ยังควรคาแกการไปเดนเลนอยูดี ตั้งอยูบนถนนโฮสมานน(Boulevard 

Haussman) ในกรุงปารีส ใกลกับโรงโอเปราการนิเยร(Opera Ganier) เปดใหบริการครั้งแรกในป ค.ศ.1912 เดิมทีกอนที่จะมาเปน

หางสรรพสินคาแฟชั่นชั้นนำของโลกยางทุกวันนี้แตกอนเปนแครานคาขายเสื้อผาเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แตภายหลังไมนานไดมีการ

ขยับขายพื้นท่ีเพ่ือใหเพียงพอ ตอจำนวนพนักงานและลูกคาที่มาจับจายใชสอย เพราะในแตละวันมีลูกคาเขาออกที่หางนี้เฉลีย่แลว 1 ลานคนตอ

วันเลยทีเดียว มีเน้ือที่ทั้งหมดราวๆ 500,000 ตรม. ทั้งหมด 5 ชั้น 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศยั เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปง 

ที่พัก      IBIS STYLES PARIS VELIZY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 

 
 



 

 

 

Day3 เมอืงปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย (รวมตวัเข้าชม) – เมืองบรสัเซลส ์ 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นำทานเยี่ยมชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) หรือที่เรียกวา “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่อัน

หรูหราแหงนี้เปนพระราชวังหลวงตั้งอยูที่เมืองแวรซายส ในปจจุบันเปนสวนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวังแหงนี้

ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางวฒันธรรม เมื่อป 1979 จากองคการยูเนสโก พระราชวังแวรซายสเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค

ปจจุบัน โดยพระเจาหลุยสที่ 14 มีพระประสงคใหสรางพระราชวังขึ้นเพ่ือเปนศูนยกลางในการปกครองของพระองค โดยใชเงินในการสราง

ทั้งหมด 500,000,000 ฟรังกและคนงานกวา30,000 คนพระราชวงัแวรซายส เปนพระราชวังท่ีประทับที่สมบูรณแบบ 

โดยพระราชวังใหญโตสวยงามแหงนี้สรางดวยหินออนสีขาว ภายในแบงออกเปนหอง เชน หองบรรทม หองเสวย หองสำราญ เปนตน ซึ่งแตละ

หองลวนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงประดับอยูตามผนังหอง ซึ่งทั่วโลกยกยองวาพระรางวังแวรซายส เปนที่

รวบรวมเอกลักษณแหงศิลปกรรมของฝรั่งเศสท่ีเคยกระฉอนโลกทั้งมวล จนมีคำกลาววา ” คราใดใครไดเยือนแวรซายส ครานั้นเขาไดเห็นโลก

อันศิวิไลซท่ีแทจริงแลว ” พระราชวังแวรซายสจัดหองเปนสัดสวนอยางสมพระเกียรติท่ีสุดและแตละหองไดสรางอยางวิจิตรบรรจงใหความ

สอดคลองกับเหตุการณและนามของหองอยางยิ่ง ไฮไลทท่ีไมควรพลาดคือ หองกระจก (The Hall of Mirrors) เปนหองที่ใหญที่สุดของแวร

ซายสในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสารท หองนี้พระเจาหลุยสที่ 14 ทรงกำกับการกอสราง 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 นำทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussel) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยูในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเปน

ประเทศเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 ป เปนประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยูในยโุรปยุคกลาง ปลอดภยั บรรยากาศโรแมนติก 

จึงเปนประเทศท่ีมีคูบาวสาวนยิมมาฮันนีมูนกัน ดวยตีกรามบานชองและสถาปตยกรรมสำคัญๆ เชน มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไวดวยความงดงาม 

วิจิตรแบบศลิปะโกธิคอยางครบถวน 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

ที่พัก      GRESHAM BELSON HOTEL BRUSSELS ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 



 

 

 

 

Day4 เมืองบรสัเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปันแมนิเกนพีส – พระราชวงัหลวงแห่งบรสัเซลล ์– จตุัรสักรอ็งปลสั – เมือง

ลกัเซมเบิรก์ – ย่านเมอืงเก่าลกัเซมเบิรก์ – มหาวิหารน็อทรด์าม  

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นำทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ สถาปตยกรรมแหงวิทยาการ อะโตเมียม (Atomium) อาคารไฮเทคแหงนี้ มีความสูง 330 ฟุต ประกอบดวย

วัตุทรงกลม 9 ลูก แตละลูกมีเสนผาศูนยกลางขนาด 18 เมตร รวมน้ำหนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา 18 เดือน ในการออกแบบนานพอๆ

กับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเปน จุดชมวิว หองอาหาร หองแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบริการดวย

ลิฟทที่วากันวาเปนลิฟททีเ่ร็วท่ีสุดในยุโรป  

 นำทานชม รูปปนแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยูบริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปนแมนิเกนพีส มีความ

สวยงามเเละมีความเกาเเกมาก คำวา Manneken Pis มีความหมายวา เด็กชายกำลังฉ่ี เปนประติมากรรมมีลักษณะเปนน้ำพุขนาดเล็ก ตัว

ประติมากรรมหลอดวยทองเเดงเปนรูปเด็กผูชายเปลือยกาย กำลังยืนฉี่ลงอาง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร โดยในเทศกาลที่สำคัญ 

จะมีการนำชุดตางๆ มาสวมใหกับรูปปนตัวน้ีดวย เพ่ือสรางบรรยากาศใหเขากับแตละเทศกาล  
 

นำทานเก็บภาที่ระลึก สถาปตยกรรมงดงามอาคารที่สวยที่สุดในบรัสเซลลหลังหนึ่งก็คือ พระราชวังหลวงแหงบรัสเซลล (Royal Palace of 

Brussels) ซึ่งตั้งอยูดานหนาสวนสาธารณะบรสัเซลลตรงขามกับอาคารรฐัสภา พระราชวงัหลวงแหงนี้ถือเปนสัญลักษณสำคญัของระบบรฐับาล

ของเบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ  

 

 นำทานเดินทางสู จัตุรัสกร็องปลัส หรือที่จะเรียกกันอีกอยางวา จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปน

สถานที่ทองเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ไดช่ือวามีความสวยงามมากที่สุดของยุโรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบ

บาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึง่อาคารสวนใหญนั้นจะสรางมาตั้งแตสมัยยุคกลาง โดย

แตละอาคารท่ีลอมรอบจัตุรัสแหงนี้อยูจะมีความสูงสงางามเปนอยางยิ่ง  



 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศยั เพ่ือไมเปนการเสยีเวลาชอปปง 

นำทานเดินทางสู เมืองลักเซมเบิรก (Luxembourg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) เมืองที่มี

พ้ืนที่ขนาดเล็กที่สุดแหงหนึ่งของทวีปยุโรป มีพื้นที่ประมาณ 2,586 ตร.กม.  

 

นำทานเยี่ยมชม ยานเมืองเกาเมืองลักเซมเบิรก (Old Town Luxemburg) เมืองแหงแกรนดดยุค ผานชม สะพานสมัยโรมัน (Bridge of 

Roman)  จากนั้นนำทานชม มหาวิหารน็อทรดาม แหงเมืองลักเซมเบิรก (Notre-Dame de Luxembourg) ประติมากรรมสำริดของแก

รนดดัชเชส ชารล็อตต ศาลาวาการเมืองลักเซมเบิรก พระราชวังท่ีประทับของแกรนดดยุค อาคารรัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และ ปอมปราการ

สมัยโรมัน ทานจะไดสัมผสัวิวทิวทัศนท่ีสวยงามของบานเรือนสมัยเกาที่ตั้งเรียงรายอยูตามแนวเขา 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก      IBIS LUXEMBOURG AIRPORT, LUXEMBOURG ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 

Day5  เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิรน์ – ย่านเมืองโคโลญ – Designer Outlet Roermond  

             เมืองอมัสเตอรด์มั  

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นำทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองสำคัญริมแมน้ำไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 

ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ   

นำทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ (Cologne Cathedral) เริ่มกอสรางตั้งแตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยุดพักการ

กอสรางไป จึงตองใชเวลากวา 600 ปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนา

โรมันคาทอลิก นับเปนวิหารท่ีใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปตยกรรมแบบกอธิก เปนหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร 

ยาว 144 เมตร สรางเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอร และพระแมมารี ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 

เมื่อป ค.ศ. 1996 



 

 นำทุกทานไปเก็บภาพความประทับใจท่ี สะพานโฮเอินซอลเลิรน (Hohenzollern Bridge) เปนสะพานประจำเมืองโคโลญคูกับมหาวิหาร

โคโลญ เปนสะพานขามแมน้ำไรนที่มีท้ังทางรถไฟและทางเดินเทา โดยบริเวณรั้วที่ก้ันระหวางทางเดินและทางรถไฟเปนบริเวณท่ีนักทองเที่ยว

นิยมมาคลองกุญแจแหงความรัก เปนอีกหนึ่งสีสันหนึ่งของการทองเที่ยวเมืองโคโลญในปจจุบัน อิสระใหทานไดเดินเลนและเก็บภาพความ

ประทับใจตามอัธยาศัยท่ี Stadt Koln หรือ ยานเมืองโคโลญ 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นำทานเดินทางไปชอปปงท่ี Designer Outlet Roermond เมืองโคโลญ เปนเอาทเล็ทท่ีมีชื่อเสียงและแบรนดช่ือดังมากมาย จุดเดนของที่นี่

คือมีรานแบรนด เนมหรูหราปกหลักอยูหลากหลายแบรนดใหทานไดเลือกชอปกระเปากันอยางจุใจ อาทิ GUCCI, PRADA, TODS, 

DOLCE&GABBANA, TAG HEUER, TODS และอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีจุดเดนอีกอยางคือ ที่ Designer Outlet Roermond จะเปด

ใหบริการ ปละ 363 วันกันเลยทีเดียว (ยกเวนวนัคริสตมาสและวันปใหม) เรียกไดวาเอาใจขาชอปกันแบบสุดๆไปเลย 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศยั เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปง 

ที่พัก      XO HOTEL BLUE TOWER, AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 

Day6 หมู่บ้านกีธูร์น – โรงงานเพชร Royal coaster diamond – ล่องเรือหลังคากระจก – โบสถ์ New church –

พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์มั – จตุัรสัดมัสแควร ์– The Old Church – ย่านคาลเวอรส์ตรสั 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นำทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หมูบานในฝนท่ีปราศจากถนน ใชการโดยสารผานทางเรือ

บนคลองรอบหมูบานเทาน้ัน มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันดีในฐานะ " เวนิสแหงเนเธอรแลนด (Venice of Netherland) " จากการที่เปนหมูบาน

ปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพ่ือใชเปนทางเดินติดตอกันภายในหมูบานกวา 

180 สะพาน ซึ่งกวาจะมาเปนหมูบานแสนสวยท่ีเราเห็นอยูทุกวันนี้ ท่ีนี่ถูกคนพบโดยชาวเมดิเตอรเรเนียนเมื่อป 1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะ

กองอยูเต็มไปหมด จึงไดตั้งชื่อวา " เกยเธนฮอรน " ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แตเมื่อเวลาผานไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพ้ียนจนกลายมาเปน " กีธูรน " 

ในท่ีสุด สวนสาเหตุของแมน้ำทั้งหมดซึ่งอยูท่ีนี่ก็เลาตอกันมาวา เปนเพราะในอดีตที่นี่เคยถูกใชเปนเหมืองขุดถานหินเลนมากอน และรูที่ถูกขุด



 

นั้นก็กลายมาเปนทางใหน้ำไหลเขามา และคนในสมัยกอนก็ใชสายน้ำเหลานี้เปนทางขนสงถานหินเลนในที่สุด นำทาน ลองเรือชมความ

สวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน (Giethoorn Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง)  ** กรณีที่เรือไมสามารถลองได ไมวา

กรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออำนวย เรอืปดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ง ทุก

กรณี เนื่องจากเปนการชำระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด ** 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

 

นำทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝง

แมน้ำอัมสเติล (Amstel) เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมืองที่ใหญท่ีสุดของประเทศเนเธอรแลนด 

นำทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชำนาญตลอดจนขั้นตอนการ

เจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีที่มีคาท่ีสุด จากนั้นนำทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพ่ือชมบานเรือน และ วิถีชีวิตความ

เปนอยูแบบชาวดัชตที่ ใชเวลาลองเรือประมาณ 1 ชั่วโมง เปนอีกหนึ่งกิจกรรมทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม ใหทานสัมผัสกับความสวยงามแหง

สายน้ำของเมืองอัมสเตอรดัมอยางใกลชิด โดยเรือทองเท่ียวเหลานี้จะลองไปบนผืนน้ำตามคลองเฮเรนกราทช (Herengracht), ไคเซอรกราทช 

(Keizersgracht) และ พรินเซนกราทช (Prinsengracht) ซึ่งเปนคลองท่ีมีชื่อเสียงของอัมสเตอรดัม และลอดผานใตสะพานท่ีสวยงามหลายแหง

ซึ่งทอดยาวผานเสนทางน้ำรอบๆ เมือง  จากนั้นนำทานทองเที่ยวรอบเมืองอัมสเตอรดัม เริ่มที่ โบสถ New church เปนโบสถ ศตวรรษที่ 15 ใน

อัมสเตอรดัมที่ตั้งอยูบน Dam Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเปนเขตปกครองของโบสถ Dutch Reformed Churchปจจุบันเปนของ

คริสตจักรโปรเตสแตนตในเนเธอรแลนด ปจจุบันถูกใชเปนพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการ ใหถายภาพความสวยงามดานนอกกับ พระราชวังหลวง

อัมสเตอรดัม (Royal Palace) อาคารที่หรูหราและโออาที่สุดของเนเธอแลนด สรางข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยพระเจาหลุยส ในอดีตอาคารนี้

เคยมีบทบาทเปนศาลาวาการมากอน ปจจุบันถูกใชสำหรับกิจกรรมในพระราชสำนักและกิจกรรมระดับประเทศ 

 

นำทานไปยัง จัตุรัสดัมสแควร(Dam Square) เปนสัญลักษณของอัมสเตอรดัมที่เต็มไปดวยกลิ่นอายของประวัติศาสตร โดยเปนที่ตั้งของ

อนุสาวรียแหงชาติเพื่อเปนการระลึกถึงผูที่ตกเปนเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปนยานท่ีรายลอมไปดวยอาคารเกาแก ศูนยรวม

หางสรรพสินคา รานอาหาร และคาเฟ  และ The Old Church เปนอาคารท่ีเกาแกที่สุด ในอัมสเตอรดัมและเปนสถาบันศิลปะที่อายุนอยที่สุด 

(ตั้งแตป 2012) โดยจัตุรัสรอบๆ โบสถคือ Oudekerksplein ใหทานไดอิสระชอปปง ยานคาลเวอรสตรัส Kalverstraat เปนถนนชอปปงที่



 

พลุกพลานในอัมสเตอรดัม เปนสินคาแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเทาและกระเปา เชน H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส Levi, 

Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมรีานบูติก หางสรรพสินคาขนาดใหญ น้ำหอม ของขวัญและของที่ระลึกพิเศษมากมายใหทุกทานไดซื้อเปนของ

ฝากอีกดวย 
 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศยั เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปง 

ที่พัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 
 

Day7 เมอืงอมัสเตอรด์มั – เมืองลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกงัหนัลมซานสส์คนัส์ – World of wildmills 

             สนามบินอมัสเตอรด์มัสคิปโฮล 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นำทานเดินทางสู เมืองลิซเซ (Lisse) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ

บรรยากาศเหมือนรีสอรทของ ประเทศเนเธอรแลนด (Netherlands) ซึ่งเปน

หมูบานที่ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไม

เมืองหนาวในไรกวาง เปนหลัก 

นำทาน เขาชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาล

ดอกคิวเคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ที่ 1 ป จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว 

ประมาณ ชวงวันที่  21 มีนาคม ถึง วันที่  19 พฤษภาคม ของทุกป 

ภายในประกอบไปดวยดอกทิวลิปที่มีมากกวา 7 ลานตน ออกดอกบาน

สะพรั่งอยูดูละลานตา ประดับตกแตงรายลอมไปดวยตนไมนอยใหญเกาแก มี

ทางเดินอันรมรื่น บางก็มีงานประติมากรรมประดับสวนสวยงามอยูเปนระยะ มีสระ

น้ำ และ น้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมตางๆมากมายใหทานไดชม  



 

** การเบงบานของดอกทิวลิปใหชมความสวยงาม ขึ้นอยูกับปจจัยทางสภาพภูมิอากาศเปนสำคัญ ทางบริษัทจะพยายามใหทานไดชม

ความสวยงามของดอกทิวลิปใหมากที่สุดเทาที่จะทำได โดยโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชนของลูกคา 

ผูเดินทาง เปนสำคัญ ** 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 

 

 

นำทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑเปด ทาน

สามารถเขาชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวดัชต ที่ใชกังหันลมกวารอยแหง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหนาท่ีผลิต

น้ำมันจากดอกมัสตารด กระดาษ งานไม นอกจากน้ีภายในหมูบานแหงน้ียังมีพิพิธภัณฑที่นาสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑเบเกอรี่ ชีสฟารม นาิกา 

รานขายเครื่องกาแฟและชาคุณภาพมากมายใหเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1997 นำทานเดินทางสู สนามบินอัมสเตอรดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอรแลนด 

21.40    นำทานเดินทางสู สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS  เท่ียวบินที่ BR 076  

              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที 
 

 

Day8 สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

 

13.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


