
 
 
  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทยีง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเตนิเซนิเญติ     

2 

สนามบินเตินเซินเญิต – สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – มหา

วหิารแฟรงคเ์ฟิรต์ – สถานีรถไฟหลกัแฟรงกเ์ฟิร์ต – ย่านช้อปปิง Zeil – เมอืงโคโลญ – มหาวหิาร

โคโลญ – สะพานโฮเอนิซอลเลริน์ – ย่านเมอืงโคโลญ 
   

Mercure Hotel Koln West, Cologne 

หรอืเทยีบเท่า  

3 เมอืงโคโลญ - Designer Outlet Roermond - หมู่บา้นกธูีรน์ - เมอืงอมัสเตอรด์มั    
XO Hotel Blue Tower, Amsterdam 

หรอืเทยีบเท่า  

4 

เมอืงอมัสเตอร์ดมั – เมอืงลซิเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – โรงงานเพชร Royal coaster diamond – 

ล่องเรอืหลงัคากระจก – คลองในอมัสเตอร์ดมั – New church – พระราชวงัหลวงอมัสเตอร์ดมั – 

จตุัรสัสดมัสแควร ์– The Old Church – ย่านคาลเวอรส์ตรสั 
   

XO Hotel Blue Tower, Amsterdam 

หรอืเทยีบเท่า  

5 

เมืองอมัสเตอร์ดมั – หมู่บ้านกงัหนัลมซานส์สคนัส์ – เมืองเกนต์ – ปราสาทเกรเวนสตนี – หอ

ระฆงัแห่งเกนต์ – อาสนวหิารเซนต์บาโว – ถนน Graslei Notable Street – เมอืงบรสัเซลส ์– อะ

โตเมยีม – รูปปันแมนิเกนพสี – พระราชวงัหลวงแห่งบรสัเซลล ์– จตุัรสักรอ็งปลสั – ถนน Avenue 

Louise 

   
Gresham Belson Hotel, Brussels หรอื

เทยีบเท่า  

6 

เมืองบรสัเซลส์ – เมืองแร็งส์ – มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแร็งส์ – มหาวิหารนักบุญเรมี – เมือง

ปารีส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ประตูชัยฝรังเศส – หอไอเฟล – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – 

พพิธิภณัฑ์ลูฟวร ์– ล่องเรอืแม่นําแซน บาโตมชู 
   

Best Western Plus Paris Velizy, Paris 

หรอืเทยีบเท่า  

7 เมอืงปารสี - สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล - สนามบนิโหน่ยบ่าย     

8 สนามบนิโหน่ยบ่าย – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 
 
 

 
 

BKK       SGN SGN       FRA 

  
VN 606 19.30 21.20 VN 31 23.00 06.30+1 

      

CDG       HAN HAN       BKK 

  
VN 18 14.00 06.35+1 VN 611 08.40 10.50 

      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 11 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

05 – 12 พฤษภาคม 2566 65,990 65,990 45,990 12,000 

07 – 12 พฤษภาคม 2566 65,990 65,990 45,990 12,000 

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกิน 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 พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวซี่า และ

ชาํระส่วนทเีหลอื  วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชําระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน 

2. อตัราค่าบริการนี จําเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทมีผีู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที

กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืให้

คณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านทตี้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวัเครอืงบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หน้าททีุกครงัก่อนทาํการ

ออกบตัรโดยสาร เนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการ

แนะนําจากเจา้หน้าทเีป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน 

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN) 

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 

4. นักท่องเทยีวทตี้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพอืขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่าง

น้อย  วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์  วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทรีะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธใินการขอวซ่ีาประเภทอนืซงึ

อาจมคี่าใชจ่้ายเพมิ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 
 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินเตินเซินเญิต  

 

17.30 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอมอำนวย

ความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

19.30 ออกเดินทางสู สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines เท่ียวบินที่ VN606    (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.20 เดินทางถึง สนามบินเตนิเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 

23.00 นำทานออกเดินทางสู สนามบินแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Vietnam Airlines เที ่ยวบินที่ VN 31 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

Day2 สนามบินเตินเซินเญิต – สนามบินแฟรงก์เฟิรต์ – เมืองแฟรงก์เฟิรต์ – จตุัรสัโรเมอร ์– มหาวิหารแฟรงค์

เฟิรต์ – สถานีรถไฟหลกัแฟรงก์เฟิรต์ – ย่านช้อปปิง Zeil – เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮ

เอินซอลเลิรน์ – ย่านเมอืงโคโลญ

 

06.30 เดินทางถึง สนามบินแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมัน หลังจากนั้นนำทานผานดานตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระพรอมออกเดินทางตาม

รายการ (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  นำทานเดินทางไปยัง เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) เมืองที่ตั้งอยูบนริมฝงแมน้ำ

ไมน ประเทศเยอรมัน เปนเมืองท่ีมีประวัติตอเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเปนสถานที่ซึ่งกษัตริยและจกัรพรรดิหลายพระองคเคยใชเปน



 
 

สถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปจจุบัน นอกจากนี้ แฟรงเฟรตยังเปนเมืองศูนยกลางของการคมนาคมการคาของประเทศเยอรมันและ

เปนเมืองที่มีความร่ำรวยมากที่สุดในสหภาพยุโรป 

 

นำทานเดินทางสู จัตุรัสโรเมอร (Romer Square) เปนหัวใจของเมืองเกาเล็กๆ เปนสิ่งกอสรางประวัติศาสตรที่ยังคงหลงเหลือภายหลัง

สงครามโลกครั้งที่สอง ที่บริเวณนี้ถูกทิ้งระเบิดจากฝายพันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.1944 อาคารบริเวณนี้ประกอบดวย โบสถ

เซนตนิโคลาส และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซุง งานประติมากรรมงดงามนี้ชื ่อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น้ำพุแหงความ

ยุติธรรม(Fountain of Justice) เปนเทพธิดาแหงความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) ตั้งอยูกลางจัตรัส มือซายถือตราชั่งแต 

มือขวาถือดาบ ดูนาเกรงขาม ศาลาวาการเมืองเกา (City hall หรือ Rathaus) เปนอาคาร 3 หลังสรางติดกัน ดานหนาของอาคาร

ประกอบดวยรูปปนของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 4 พระองค ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง และนาิก 

 

นำทานชม มหาวิหารแฟรงกเฟรต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญที่สุดแหงเมืองแฟรงกเฟรต ถูกสรางข้ึน

แบบโกธิคสไตลในชวงศตวรรษที่ 13 ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแหงนี้ยังใชเปนสถานที่ในการเลือกตั้งผูปกครองแควนแหงโรมันคริสตจักร 

และเปนสัญลักษณแหงศูนยรวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแตศตวรรษที่19 เปนตนมา 

 

นำทุกทานเก็บภาพความประทับใจกับ สถานีรถไฟหลักแฟรงกเฟรต (Frankfurt Main station) เปนสถานีรถไฟที่มีผูโดยสารมาก

ที่สุดในเมืองแฟรงกเฟรต จัดเปนสถานีรถไฟที่มีผูโดยสารมากที่สุดเปนอันดับสองในประเทศ นำทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัยที่ Zeil 

Street เปนยานการคาใจกลางเมืองแฟรงคเฟรต ที่มีอาคารหรูหรา เดนสะดุดตาดวยการออกแบบทันสมัยมีเอกลักษณเฉพาะตัว เปน

สินคาแบรนดดังท่ีเปนที่นิยมของนักทองเท่ียว 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นำทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองสำคัญริมแมน้ำไรน และเปนเมืองใหญ

อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 

4711 อันลือชื่อ   นำทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ (Cologne Cathedral) เริ่มกอสรางตั้งแตป 1248 แตมี

ปญหาใหตองหยุดพักการกอสรางไป จึงตองใชเวลากวา 600 ปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศา



 
 

สนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปตยกรรมแบบกอธิก เปนหอคอย

แฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพ่ืออุทิศใหนักบุญปเตอร และพระแมมารี ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลก

โดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1996 

นำทุกทานไปเก็บภาพความประทับใจที่ สะพานโฮเอินซอลเลิรน (Hohenzollern Bridge) เปนสะพานประจำเมืองโคโลญคูกับมหา

วิหารโคโลญ เปนสะพานขามแมน้ำไรนที่มีทั้งทางรถไฟและทางเดินเทา โดยบริเวณรั้วที่กั้นระหวางทางเดินและทางรถไฟเปนบริเวณที่

นักทองเท่ียวนิยมมาคลองกุญแจแหงความรัก เปนอีกหนึ่งสีสันหนึ่งของการทองเที่ยวเมืองโคโลญในปจจุบัน อิสระใหทานไดเดินเลนและ

เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยท่ี Stadt Koln หรือ ยานเมืองโคโลญ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

ที่พัก Mercure Hotel Koln West, Cologne ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

Day3 เมืองโคโลญ – Designer Outlet Roermond – หมู่บ้านกีธูรน์ – เมืองอมัสเตอรด์มั 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นำทานเดินทางไปชอปปงที่ Designer Outlet Roermond เมืองโคโลญ เปนเอาทเล็ทที่มีชื่อเสียงและแบรนดชื่อดังมากมาย จุดเดน

ของที่นี่คือมีรานแบรนดเนมหรูหราปกหลักอยูหลากหลายแบรนดใหทานไดเลือกชอปกระเปากันอยางจุใจ อาทิ GUCCI, PRADA, TODS, 

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

จะเปดใหบริการ ปละ 363 วันกันเลยทีเดียว (ยกเวนวันคริสตมาสและวันปใหม) เรียกไดวาเอาใจขาชอปกันแบบสุดๆไปเลย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั เพ่ือไมเปนรบกวนเวลาชอปปง 



 
 
 นำทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หมูบานในฝนที่ปราศจากถนน ใชการโดยสารผาน

ทางเรือบนคลองรอบหมูบานเทานั้น มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดีในฐานะ " เวนิสแหงเนเธอรแลนด (Venice of Netherland) " จากการที่

เปนหมูบานปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใชเปนทางเดินติดตอกัน

ภายในหมูบานกวา 180 สะพาน ซึ่งกวาจะมาเปนหมูบานแสนสวยที่เราเห็นอยูทุกวันนี้ ที่นี่ถูกคนพบโดยชาวเมดิเตอรเรเนียนเมื่อป 1230 

ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยูเต็มไปหมด จึงไดตั้งชื่อวา " เกยเธนฮอรน " ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แตเมื่อเวลาผานไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียง

เพ้ียนจนกลายมาเปน " กีธูรน " ในที่สุด สวนสาเหตุของแมน้ำทั้งหมดซึ่งอยูท่ีนี่ก็เลาตอกันมาวา เปนเพราะในอดีตท่ีนี่เคยถูกใชเปนเหมือง

ขุดถานหินเลนมากอน และรูที่ถูกขุดนั้นก็กลายมาเปนทางใหน้ำไหลเขามา และคนในสมัยกอนก็ใชสายน้ำเหลานี้เปนทางขนสงถานหิน

เลนในที่สุด นำทาน ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน (Giethoorn Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 

ชั่วโมง)  ** กรณีที่เรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออำนวย เรือปดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนาทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเปนการชำระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด ** 

นำทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริม

ฝงแมน้ำอัมสเติล (Amstel) เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศเนเธอรแลนด 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 



 
 

 

Day4 เมืองอมัสเตอรด์มั – เมืองลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – โรงงานเพชร Royal coaster diamond – ล่องเรือ

หลงัคากระจก – คลองในอมัสเตอร์ดมั – New church – พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์มั – จตัุรสัสดมัส

แควร ์– The Old Church – ย่านคาลเวอรส์ตรสั 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู เมืองลิซเซ (Lisse) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอรทของ ประเทศ

เนเธอรแลนด (Netherlands) ซึ่งเปนหมูบานที่ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไมเมืองหนาวในไรกวาง 

เปนหลัก 

นำทาน เขาชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกคิวเคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ที่ 1 ป จัดขึ้นเพียงครั้ง

เดียว ประมาณ ชวงวันที่ 23 มีนาคม ถึง วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกป ภายในประกอบไปดวยดอกทิวลิปที่มีมากกวา 7 ลานตน ออก

ดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา ประดับตกแตงรายลอมไปดวยตนไมนอยใหญเกาแก มีทางเดินอันรมรื่น บางก็มีงานประติมากรรมประดบั

สวนสวยงามอยูเปนระยะ มีสระน้ำ และ น้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับดอกไมตางๆมากมายใหทานไดชม  

** การเบงบานของดอกทิวลิปใหชมความสวยงาม ขึ้นอยูกับปจจัยทางสภาพภูมิอากาศเปนสำคัญ ทางบริษัทจะพยายามใหทานได

ชมความสวยงามของดอกทิวลิปใหมากที ่สุดเทาที่จะทำได โดยโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึง

ประโยชนของลูกคา ผูเดินทาง เปนสำคัญ ** 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 
 

 

นำทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชำนาญตลอดจนขั้นตอนการ

เจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีที่มีคาที่สุด จากนั้นนำทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพื่อชมบานเรือน และ วิถีชีวิต

ความเปนอยูแบบชาวดัชตที่ ใชเวลาลองเรือประมาณ 1 ชั่วโมง เปนอีกหนึ่งกิจกรรมทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม ใหทานสัมผัสกับความ

สวยงามแหงสายน้ำของเมืองอัมสเตอรดัมอยางใกลชิด โดยเรือทองเที่ยวเหลานี้จะลองไปบนผืนน้ำตามคลองเฮเรนกราทช (Herengracht), 

ไคเซอรกราทช (Keizersgracht) และ พรินเซนกราทช (Prinsengracht) ซึ่งเปนคลองท่ีมีชื่อเสียงของอัมสเตอรดัม และลอดผานใตสะพาน

ที่สวยงามหลายแหงซึ่งทอดยาวผานเสนทางน้ำรอบๆ เมือง  จากนั้นนำทานทองเที่ยวรอบเมืองอัมสเตอรดัม เริ่มที่ โบสถ New church 

เปนโบสถ ศตวรรษที่ 15 ในอัมสเตอรดัมที่ตั ้งอยูบน Dam Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเปนเขตปกครองของโบสถ Dutch 

Reformed Churchปจจุบันเปนของคริสตจักรโปรเตสแตนตในเนเธอรแลนด ปจจุบันถูกใชเปนพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ ใหถายภาพความ

สวยงามดานนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอรดัม (Royal Palace) อาคารที่หรูหราและโออาที่สุดของเนเธอแลนด สรางขึ้นในสมัย

ศตวรรษที่ 17 โดยพระเจาหลุยส ในอดีตอาคารน้ีเคยมีบทบาทเปนศาลาวาการมากอน ปจจุบันถูกใชสำหรับกิจกรรมในพระราชสำนักและ

กิจกรรมระดับประเทศ 

 

นำทานไปยัง จัตุรัสดมัสแควร(Dam Square) เปนสัญลักษณของอัมสเตอรดัมท่ีเต็มไปดวยกลิ่นอายของประวัติศาสตร โดยเปนท่ีตั้งของ

อนุสาวรียแหงชาติเพื่อเปนการระลึกถึงผูที่ตกเปนเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปนยานที่รายลอมไปดวยอาคารเกาแก ศูนยรวม

หางสรรพสินคา รานอาหาร และคาเฟ  และ The Old Church เปนอาคารที่เกาแกที่สุด ในอัมสเตอรดัมและเปนสถาบันศิลปะที่อายุ

นอยที่สุด (ตั้งแตป 2012) โดยจัตุรัสรอบๆ โบสถคือ Oudekerksplein ใหทานไดอิสระชอปปง ยานคาลเวอรสตรัส Kalverstraat เปน

ถนนชอปปงท่ีพลุกพลานในอัมสเตอรดัม เปนสินคาแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเทาและกระเปา เชน H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, 

กางเกงยีนส Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมีรานบูติก หางสรรพสินคาขนาดใหญ น้ำหอม ของขวัญและของที ่ระลึกพิเศษ

มากมายใหทุกทานไดซื้อเปนของฝากอีกดวย 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

ที่พัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 



 
 

 
 

Day5 เมืองอมัสเตอรด์มั – หมู่บ้านกงัหนัลมซานส์สคนัส์ – เมืองเกนต์ – ปราสาทเกรเวนสตีน – หอระฆงัแห่ง

เกนต์ – อาสนวิหารเซนต์บาโว – ถนน Graslei Notable Street – เมืองบรสัเซลส์ – อะโตเมียม – รูป

ปันแมนิเกนพีส – พระราชวงัหลวงแห่งบรสัเซลล ์– จตุัรสักรอ็งปลสั – ถนน Avenue Louise 
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

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

ทานสามารถเขาชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวดัชต ที่ใชกังหันลมกวารอยแหง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษที่ 17-18 โดยทำ

หนาที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตารด กระดาษ งานไม นอกจากนีภ้ายในหมูบานแหงน้ียังมีพิพิธภณัฑท่ีนาสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑเบเกอรี่ ชีส

ฟารม นาิกา รานขายเครื่องกาแฟและชาคุณภาพมากมายใหเลือกซื้อเปนของฝากของท่ีระลึก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก

โดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เมื่อป ค.ศ. 1997 พรอมชม การทํารองเทาไม (Wooden shoe) ที่ถือเปนของและสินคาที่

ระลึกทีส่ําคัญของเนเธอรแลนด และการทําชสีแบบเนเธอรแลนดที่มชีื่อเสียงโดงดังของฟารม ชสีฟารม (Catharina Hoeve Cheese 

Farm) ใหทานไดชมวธิสีาธิตการทําการตัดชีสรวมถึงอุปกรณการใชงาน และพรอมใหทานเลือกซื้อเปนของฝาก 

 

จากนั้นนำทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) ประเทศเบลเยี่ยม (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองลูกผสมระหวางยุค

เกากับยุคใหมท่ีมีเอกลักษณ และมทีิวทัศนที่งดงามของสายน้ำที่ตัดกับสถาปตยกรรมของเมืองไดอยางลงตัว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นำทานถายภาพดานหนากับแลนดมารคสำคัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตีน The Gravensteen (Castle of the Counts)  เปนที่

อยูอาศัยของเคานตแหงแฟลนเดอรสจนถึงป 1353 ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคใหมใหเปนศาล เรือนจำ โรงกษาปณ และ

แมกระทั่งในฐานะโรงงานฝาย ไดรับการบูรณะในชวงป พ.ศ. 2436-2446 และปจจุบันเปนพิพิธภัณฑและสถานที่สำคัญในเมือง ถายภาพ

กับ หอระฆังแหงเกนต (Het Belfort van Gent) เปนหอระฆังสูง 95 เมตรใจกลางเมืองเกนตของเบลเยยีม หอคอยนี้เปนหอคอยกลาง

ของแถวหอคอย Ghent ที่มีชื่อเสียง หอระฆังของ Ghent รวมกับ Cloth Hall และMammelokker เปนสวนหนึ่งของมรดกโลกของ 



 
 

UNESCO ตั้งแตป 2542 ชม อาสนวิหารเซนตบาโว St. Bavo's Cathedral เปนอาสนวิหารของโบสถคาทอลิกในเมืองเกนตประเทศ

เบลเยียม อาคารสไตลโกธิก สูง 89 เมตรนี้เปนที่นั่งของสังฆมณฑลเกนตและตั้งชื่อตามนักบุญบาโวแหงเกนต อีกทั้งมหาวิหารแหงนี้ยัง

เปนที่เก็บผลงานของศิลปนท่ีมีชื่อเสียงคนของประเทศอีกดวย ถนน Graslei Notable Street เดินเลนไปตามถนนจะมีรานอาหาร คา

เฟ บิสโตร รานของฝากใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศ 

 

 นำทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussel) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) 

ตั้งอยูในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเปนประเทศเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 ป เปนประเทศเล็กๆแสน

สวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเปนประเทศที่มีคูบาวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ดวยตีกราม

บานชองและสถาปตยกรรมสำคัญๆ เชน มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไวดวยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอยางครบถวน  
 

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

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

ในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเปน จุดชมวิว หองอาหาร หองแสดง

นิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบริการดวยลิฟทท่ีวากันวาเปนลิฟทที่เร็วที่สุดในยุโรป  
 

นำทานชม รูปปนแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยูบริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปนแมนิเกน

พีส มีความสวยงามเเละมีความเกาเเกมาก คำวา Manneken Pis มีความหมายวา เด็กชายกำลังฉี่ เปนประติมากรรมมีลักษณะ

เปนน้ำพุขนาดเล็ก ตัวประติมากรรมหลอดวยทองเเดงเปนรูปเด็กผูชายเปลือยกาย กำลังยืนฉี่ลงอาง โดยมีความสูงประมาณ 60 

เซนติเมตร โดยในเทศกาลท่ีสำคัญ จะมีการนำชุดตางๆ มาสวมใหกับรูปปนตัวน้ีดวย เพ่ือสรางบรรยากาศใหเขากับแตละเทศกาล  
 

นำทานเก็บภาที่ระลึก สถาปตยกรรมงดงามอาคารที่สวยที่สุดในบรัสเซลลหลังหนึ่งก็คือ พระราชวังหลวงแหงบรัสเซลล (Royal 

Palace of Brussels) ซึ ่งตั้งอยูดานหนาสวนสาธารณะบรัสเซลลตรงขามกับอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแหงนี ้ถือเปน

สัญลักษณสำคัญของระบบรัฐบาลของเบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ  

 



 
 
 นำทานเดินทางสู จัตรุัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอยางวา จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยู

ใจกลางเมืองบรัสเซลล เปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวามีความสวยงามมากที่สุดของยุโรป แวดลอม

ไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึ่ง

อาคารสวนใหญนั้นจะสรางมาตั้งแตสมัยยุคกลาง โดยแตละอาคารท่ีลอมรอบจัตุรัสแหงนี้อยูจะมีความสูงสงางามเปนอยางยิ่ง  
 

 อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัยที่ ถนน Avenue Louise เปนถนนที่มีชื่อเสียงและมีราคาแพงที่สุดแหงหนึ่งในบรัสเซลส เรียง

รายไปดวยรานเสื้อผาแฟชั่นระดับไฮเอนดและรานบูติก สถานทูตและสำนักงานหลายแหงดวยกัน 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

ที่พัก Gresham Belson Hotel, Brussels ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day6 เมืองบรสัเซลส์ – เมืองแรง็ส์ – มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแรง็ส์ – มหาวิหารนักบุญเรมี – เมืองปารีส – 

ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ประตูชัยฝรงัเศส – หอไอเฟล – จตุัรสัปลัสเดอลากงกอร์ด – พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ – 

ล่องเรือแม่นําแซน บาโตมชู 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

ทานเดินทางสู เมืองแร็งส Reims (ใชเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที) เปนเมืองในจังหวัดมารนในแควนช็องปาญารแดนในประเทศ

ฝรั่งเศส เมืองแร็งสตั้งอยูทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของปารีส 

นำทานถายรูป มหาวิหารน็อทรดาม แหงเมืองแร็งส(Notre-Dame de Reims) เปนจุดเดนอันดีงามของเมืองนี้ ตั้งตระหงานโดดเดน

เปนสงาเหนือถนนโดยรอบ นักทองเท่ียวนับลานลวนอยากมาเยี่ยมชมสถาปตยกรรมอันวิจิตรตระการตาและประตูวหิารขนาดใหญ มหา

วิหารแหงน้ีมีหอคอยคูอันสูงใหญท่ีคุณมองเห็นไดจากทั่วตัวเมือง  

นำทานถายรูป มหาวิหารนักบุญเรมีแหงแร็งส (Saint-Remi de Reims) เปนอดีตแอบบีย ตั้งอยูในเมืองแร็งส ประเทศฝรั่งเศส มี

กอตั้งในคริสตศตวรรษที่ 6 ตั้งแตป ค.ศ. 1099[1] ที่เก็บเรลิกของนักบุญเรมี บิชอปแหงแร็งสผูเปลี่ยนพระเจาโคลวิสที่ 1 พระมหากษัตรยิ

แหงชาวแฟรงกใหหันมานับถือศาสนาคริสตไดในวันคริสตมาสป ค.ศ. 496 ทานเสียชีวิตในป ค.ศ. 553 หลังจากที่ทรงไดรับชัยชนะตอ

ฝายอาลามานนี (Alamanni) ในยุทธการท่ีซึลพิช (Battle of Tolbiac) 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั เพ่ือไมเปนการเสยีเวลาชอปปง 



 
 

นำทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำทานอิสระ ถนนฌ็องเซลิเซ (Champs 

Elysees) เปนจุดที่ทานสามารถชอปปงรานคาแบรนดดังระดับโลก เปนถนนแหงหนึ่งที่ไดชื่อวาสวยที่สุด ทอดยาวอยู ณ เขตที่ 8 ของ

กรุงปารีส  กลายเปนถนนชอปปงสายสำคัญที่ไดชื่อวาสวยงามที่สุดในโลก นอกจากสองขางทางจะรวมรวบแหลงรานคาสุดหรูแบรนดดัง

ระดับโลกมากมายแลว ยังเต็มไปทุกสิ่งที่คุณตองการ ทั้งรานอาหารและขนมสุดหร ู

 

นำทานถายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เปนสถาปตยกรรมกลางแจงขนาดใหญ ตั้งอยูบนจัตุรัสชารลเดอ

โกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแหงน้ีเรียกไดวาเปนสถาปตยกรรมสำคัญของเมืองท่ีอยูคูเมืองปารีส 
 

นำทานเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดมารคแหงฝรั่งเศส เปนหอคอยโครงสรางเหล็กตั้งอยูบนช็องเดอมาร บริเวณ

แมน้ำแซน ในกรุงปารีส เปนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศสที่เปนที่รูจักกันทั่วโลก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำทานเดินทางสู จัตุรัสปลัสเดอลากงกอรด (Place De La Concorde) เปนสถานที่แหงความทรงจำทางประวัติศาสตรการนอง

เลือดครั้งใหญในกรุงปารีส เปนสัญลักษณของสงครามกลางเมืองและการปฏิวตัิการปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งเปนจุดจบของพระ

เจาหลุยสที่ 16 พรอมกับพระนางมารีอังตัวเนต ดวยเครื่องประหารกิโยติน นับเปนสถานที่เที่ยวท่ีนาสนใจอยางยิ่งนอกเปนสถานที่

สำคัญทางประวัติศาสตรของประเทศฝรั่งเศสแลวปจจุบันเปนที่ตั้งของ เสาโอเบลิสก (L’Obélisque) ประติมากรรมอันล้ำคา

สัญลักษณแหงมิตรภาพของประเทศอียิปตและประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูกสงใหเปนของขวัญแกพระเจาชารลที่ 10 ในปค.ศ. 1829 โดย

ความพิเศษของเสาคือการทำมาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เลาเรื่องราวสมัยฟารโรหรามเสสที่ 2 และสมัยรามเสสที่ 3 ดวยตัว

ภาษาอียิปตโบราณที่มีอายุกวา 3,000 ป นำทานถายรูปดานนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการนีเย (Palais Garnier) หรือ Paris 

Opera อยูตรงใจกลางเมืองปารีสสรางโดย ชารล การนีเย ตามแบบสถาปตยกรรมฟนฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะ

การตกแตงที่วจิิตรงดงามภายในอาคาร 

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

พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื ่อเสียงที่สุดใหญที่สุดและเกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณคาไว



 
 

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

ฉากสำคัญของภาพยนตรชื่อดังระดับโลกอยาง “รหัสลับดาวินซ”ี (The Davinci Code)  

นำทาน ลองเรือชมแมน้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เปนหนึ่งในผูใหบริการเรือนำเที่ยวในแมน้ำแซนยอดนิยมเจา

หนึ่ง อีกทั้งยังเปนบริษัททัวรที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เกาแกที่สุดในกรุงปารีสดวย ใชเวลาลองประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สำคัญ

ที่แมน้ำทอดผานอยางเชน หอไอเฟล พิพิธภัณฑลูฟ สะพานอเล็กซานเดอรที่สามเปนกิจกรรมที่นิยมกันอยางมากที่จะนั่งเรือชม

เมืองปารีส เรียกไดวาเปนไฮไลทสำคัญถาหากใครไดมาเมืองปารีสตองไมพลาดกิจกรรมลองเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกที่สุดในประเทศ

ฝรั่งเศสอยางแนนอน  

ค่ำ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก 

ที่พัก Best Western Plus Paris Velizy ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day7 เมืองปารีส - สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล - สนามบินโหน่ยบ่าย

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

สมควรแกเวลานำทานเดินทางสู สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

14.00 นำทานออกเดินทางสู สนามบินโหนยบาย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airline เท่ียวบินที่ VN 18 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

Day8 สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

06.35 เดินทางถึง สนามบินโหนยบาย ประเทศเวียดนาม 

08.40 นำทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Vietnam Airline เที่ยวบินที่ VN 611 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

10.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ ... พรอมความประทับใจ



 
 
สําคญัโปรดอ่าน 

5. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย  วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทเีหลอื 

30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ตอ้งชําระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน 

6. อตัราค่าบรกิารนี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ท่าน ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทกีําหนด ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความต้องการ) 

7. ท่านทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวัเครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หน้าททีุกครงัก่อนทาํการออกบตัร

โดยสาร เนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลยีนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจาก

เจา้หน้าทเีป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน 

8. นักท่องเทยีวทตี้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพอืขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย  

วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์  วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทรีะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธใินการขอวซ่ีาประเภทอนืซงึอาจมคี่าใชจ้่าย

เพมิ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

9. ระหว่างท่องเทยีวหากนักท่องเทยีวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชอืโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทาํความสะอาดหอ้งพกัเพมิเตมิ (ไม่

รวมอยู่ในรายการทวัร์) 

10. ในกรณีทภีาครฐัทงัไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชอืโควดิ-  ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนนีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

11. เงอืนไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรม์และบรษิทัประกนัเป็นผูพ้จิรณา 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
 

 



 
 

 



 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 


