
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน     

2 
สนามบินเถาหยวน – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส  
ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ล่องเรือบาโตมูช – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์    

IBIS STYLES PARIS VELIZY, 

PARIS หรือเทยีบเทา่  

3 เมืองปารีส – พระราชวังแวร์ซาย (รวมตั๋วเข้าชม) – เมืองบรัสเซลส์    

GRESHAM BELSON HOTEL 
BRUSSELS 
หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์  
จัตุรัสกร็องปลัส – เมืองลักเซมเบิร์ก – ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก – มหาวิหารน็อทร์ดาม    

IBIS LUXEMBOURG 
AIRPORT, LUXEMBOURG 
หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – ย่านเมืองโคโลญ  
Designer Outlet Roermond – เมืองอัมสเตอร์ดัม    

XO HOTEL BLUE 
TOWER, AMSTERDAM 
หรือเทียบเท่า  

6 
หมู่บ้านกีธูร์น – โรงงานเพชร Royal coaster diamond – ล่องเรือหลังคากระจก  
พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ –โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม  
จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง 

   

XO HOTEL BLUE 
TOWER, AMSTERDAM 
หรือเทียบเท่า  

7 
เมืองอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – World of wildmills – โบสถ์ New 
church – พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – The Old Church  – ย่าน
คาลเวอร์สตรัส – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล 

    

    



 
 

 

 
 

BKK       TPE TPE       CDG 

  
BR068 17.10 21.45 BR087 23.30 08.20+1 

AMS  BKK    
      

BR076 21.40 13.40+1    
      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

12 – 19 พฤษภาคม 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

02 – 09 มิถุนายน 2566 71,990 68,990 56,990 10,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแตล่ะวัน) 

นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ย่ืน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน 
 

ส ำคญัโปรดอ่ำน 
1. กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท/ท่ำน และค่ำวซี่ำ และช ำระส่วนที่

เหลอื 30 วนั ก่อนกำรเดนิทำง กรณีวนัเดนิทำงน้อยกว่ำ 21 วนั ตอ้งช ำระค่ำทวัรเ์ตม็จ ำนวน 100% เท่ำนัน้ 
2. อตัรำค่ำบรกิำรนี้ จ ำเป็นต้องมผีูเ้ดนิทำง จ ำนวน 10 ท่ำน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดนิทำงไม่ถงึตำมจ ำนวนที่ก ำหนด ทำง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัรำค่ำบรกิำร (ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำม
ควำมตอ้งกำร) 

3. ท่ำนที่ต้องออกบตัรโดยสำรภำยในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจำ้หน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำกำรออกบตัร
โดยสำร เนื่องจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลำบนิ โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ และกำรแนะน ำจำกเจำ้หน้ำที่
เป็นเพยีงกำรแนะน ำเท่ำนัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องกำรเดนิทำงโปรแกรมขำ้งต้นควรท ำกำรจอง และ ส่งเอกสำรเพื่อขอวซี่ำหมู่คณะก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 45 วนั 
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หำกระยะเวลำน้อยกว่ำทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขอวซี่ำประเภทอื่นซึง่อำจมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่ หรอื
มผีลต่อกำรพจิำรณำวซี่ำของท่ำน 

8 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     

โปรแกรมเดินทาง 7 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

      เท่ียวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 

      เท่ียวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 



 
 
 
 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินเถาหยวน 
 

14.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
เช็คอินให้แก่ท่าน 

17.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินท่ี BR068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.45 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน และรอต่อเครื่อง 

23.30 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินท่ี BR087 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

Day2 สนามบินเถาหยวน – สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – หอไอเฟล – ประตูชยัฝรัง่เศส – ถนนฌอ็งเซลิเซ่ 
             ล่องเรือบาโตมูช – พิพิธภณัฑลู์ฟวร ์– ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ 
 

08.20 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตาม
รายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล 
(Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศฝรั่งเศสที่เป็นท่ีรู้จักกันทั่วโลก  

 นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place 
Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส 

 นำท่านอิสระ ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดที่ท่านสามารถช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เป็นถนนแห่งหนึ่งที่ได้ช่ือว่าสวยที่สุด 
ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส  กลายเป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญที่ได้ช่ือว่าสวยงามที่สุดในโลก นอกจากสองข้างทางจะรวมรวบแหล่งร้านค้า
สุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปทุกสิ่งท่ีคุณต้องการ ท้ังร้านอาหารและขนมสุดหรู 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีกทั้งยัง
เป็นบริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการทางเรือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ช่ัวโมง ชมสถานท่ีสำคัญที่แม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น 
หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคญัถ้า
หากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ 
 

นำท่านถ่ายรูปคู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ประมาณท่านละ 80 ยูโร) 
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีช่ือเสียงท่ีสุดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 

40,000  ชิ้น รวมไปถึงผลงานช่ือก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ รูปปั้น Venus de Milo และเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์
ช่ือดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  
 
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่แม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมก็ยังควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยู่ดี ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน์(Boulevard 
Haussman) ในกรุงปารีส ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์(Opera Ganier) เปิดให้บริการครั ้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที ่จะมาเป็น
ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นนำของโลกย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านค้าขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการ
ขยับขายพื้นท่ีเพื่อให้เพียงพอ ต่อจำนวนพนักงานและลูกค้าท่ีมาจับจ่ายใช้สอย เพราะในแต่ละวันมีลูกค้าเข้าออกท่ีห้างน้ีเฉลี่ยแลว้ 1 ล้านคนต่อ
วันเลยทีเดียว มีเนื้อท่ีทั้งหมดราวๆ 500,000 ตรม. ท้ังหมด 5 ช้ัน 
 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศยั เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้ง 

ที่พัก      IBIS STYLES PARIS VELIZY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Day3 เมืองปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย (รวมตัว๋เข้าชม) – เมืองบรสัเซลส ์ 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่อัน

หรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวั งแห่งนี้

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค

ปัจจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ โดยใช้เงินในการสร้าง

ทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์และคนงานกว่า30,000 คนพระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่ประทับที่สมบูรณ์แบบ 

โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งน้ีสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป็นห้อง เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็นต้น ซึ่งแต่ละ

ห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงประดับอยู่ตามผนังห้อง ซึ่งทั่ว โลกยกย่องว่าพระรางวังแวร์ซายส์ เป็นที่

รวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศสที่เคยกระฉ่อนโลกทั้งมวล จนมีคำกล่าวว่า ” คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เหน็โลก

อันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว ” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็นสัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความ

สอดคล้องกับเหตุการณ์และนามของห้องอย่างยิ่ง ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือ ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของแวร์

ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงกำกับการก่อสร้าง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussel) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉยีงเหนือ เบลเยี่ยมเป็น

ประเทศเก่าแก่ท่ีมีประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู่ในยโุรปยุคกลาง ปลอดภยั บรรยากาศโรแมนติก 

จึงเป็นประเทศท่ีมคีู่บ่าวสาวนยิมมาฮันนีมูนกัน ด้วยตีกรามบ้านช่องและสถาปตัยกรรมสำคัญๆ เช่น มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไว้ด้วยความงดงาม 

วิจิตรแบบศลิปะโกธิคอย่างครบถว้น 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก      GRESHAM BELSON HOTEL BRUSSELS ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 



 
 

 

 

Day4 เมืองบรสัเซลส์ – อะโตเมียม – รปูปัน้แมนิเกนพีส – พระราชวงัหลวงแห่งบรสัเซลล์ – จตัุรสักรอ็งปลสั – เมือง
ลกัเซมเบิรก์ – ย่านเมืองเก่าลกัเซมเบิรก์ – มหาวิหารน็อทรด์าม  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สถาปัตยกรรมแห่งวิทยาการ อะโตเมียม (Atomium) อาคารไฮเทคแห่งนี้ มีความสูง 330 ฟุต ประกอบด้วย
วัตุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผา่ศูนย์กลางขนาด 18 เมตร รวมน้ำหนักเบ็ดเสร็จแล้ว 2,400 ตัน ใช้เวลา 18 เดือน ในการออกแบบนานพอๆ
กับระยะเวลาการสร้าง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบ่งเป็น จุดชมวิว ห้องอาหาร ห้องแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางให้บริการดว้ย
ลิฟท์ที่ว่ากันว่าเป็นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป  

 นำท่านชม รูปปั้นแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปั้นแมนิเกนพีส มีความ
สวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก คำว่า Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายกำลังฉี่ เป็นประติมากรรมมีลักษณะเป็นน้ำพุขนาดเล็ก ตัว
ประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย กำลังยืนฉี่ลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร โดยในเทศกาลที่สำคัญ 
จะมีการนำชุดต่างๆ มาสวมให้กับรูปปั้นตัวนี้ด้วย เพื่อสร้างบรรยากาศให้เข้ากับแต่ละเทศกาล  
 

นำท่านเก็บภาที่ระลึก สถาปัตยกรรมงดงามอาคารที่สวยที่สุดในบรัสเซลล์หลังหนึ่งก็คือ พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal Palace of 
Brussels) ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสวนสาธารณะบรสัเซลลต์รงข้ามกับอาคารรฐัสภา พระราชวังหลวงแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของระบบรฐับาล
ของเบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ  
 

 นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกร็องปลัส หรือที่จะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ เป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดของยุโรป แวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่งอาคารส่วนใหญ่นั้นจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง โดย
แต่ละอาคารที่ล้อมรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมีความสูงสง่างามเป็นอย่างยิ่ง  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั เพื่อไม่เป็นการเสยีเวลาช้อปปิ้ง 



 
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เมืองที่มี
พื้นที่ขนาดเล็กท่ีสุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,586 ตร.กม.  

 

 

นำท่านเยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก (Old Town Luxemburg) เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชม สะพานสมัยโรมัน (Bridge of 
Roman)  จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารน็อทร์ดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก (Notre-Dame de Luxembourg) ประติมากรรมสำรดิของแกรนด์
ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมืองลักเซมเบิร์ก พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และ ป้อมปราการสมัย
โรมัน ท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของบ้านเรือนสมัยเก่าท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามแนวเขา 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก      IBIS LUXEMBOURG AIRPORT, LUXEMBOURG ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

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

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 

ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ   

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ (Cologne Cathedral) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการ

ก่อสร้างไป จึงต้องใช้เวลากว่า 600 ปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนา

โรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร 

ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 

เมื่อปี ค.ศ. 1996 



 
 

 นำทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจที่ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) เป็นสะพานประจำเมืองโคโลญคู่กับมหาวิหาร

โคโลญ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ที่มีทั้งทางรถไฟและทางเดินเท้า โดยบริเวณรั้วที่กั้นระหว่างทางเดินและทางรถไฟเป็นบริเวณที่นักท่องเ ที่ยว

นิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก เป็นอีกหนึ่งสีสันหนึ่งของการท่องเที่ยวเมืองโคโลญในปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความ

ประทับใจตามอัธยาศัยที่ Stadt Koln หรือ ย่านเมืองโคโลญ 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond เมืองโคโลญ เป็นเอาท์เล็ทท่ีมีชื่อเสียงและแบรนด์ชื่อดังมากมาย จุดเด่นของที่นี่

คือมีร้านแบรนด์เนมหรูหราปักหลักอยู ่หลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้เล ือกช้อปกระเป๋ากันอย่างจุใจ อาทิ GUCCI, PRADA, TODS, 

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

ให้บริการ ปีละ 363 วันกันเลยทีเดียว (ยกเว้นวันคริสต์มาสและวันปีใหม่) เรียกได้ว่าเอาใจขาช้อปกันแบบสุดๆไปเลย 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศยั เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้ง 

ที่พัก      XO HOTEL BLUE TOWER, AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

Day6 หมู่บ้านกีธูร์น – โรงงานเพชร Royal coaster diamond – ล่องเรือหลังคากระจก – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ 
โรงงานผลิตเบียรไ์ฮเนเก้น – พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ เมืองอมัสเตอรด์มั – จตัุรสัดมัสแควร ์– ย่านโคมแดง 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) หมู่บ้านในฝันท่ีปราศจากถนน ใช้การโดยสารผ่านทางเรือ
บนคลองรอบหมู่บ้านเท่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ " เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) " จากการที่เป็นหมู่บ้าน
ปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 
180 สะพาน ซึ่งกว่าจะมาเป็นหมู่บ้านแสนสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันน้ี ที่น่ีถูกค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะ
กองอยู่เต็มไปหมด จึงได้ตั้งช่ือว่า " เกย์เธนฮอร์น " ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเป็น " กีธูร์น " 



 
 

ในที่สุด ส่วนสาเหตุของแม่น้ำทั้งหมดซึ่งอยู่ท่ีนี่ก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดีตที่นี่เคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดถ่านหินเลนมาก่อน และรูที่ถูกขุด
นั้นก็กลายมาเป็นทางให้น้ำไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ำเหล่านี้เป็นทางขนส่งถ่านหินเลนในที่สุด  นำท่าน ล่องเรือชมความ
สวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat) (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง)  ** กรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่า

กรณีใด เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออำนวย เรือปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่า ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทุก
กรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด ** 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

 
 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่ง

แม่น้ำอัมสเติล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการ
เจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด จากนั้นนำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่แบบชาวดัชต์ที่ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับความสวยงามแห่ง
สายน้ำของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด โดยเรือท่องเที่ยวเหล่านี้จะล่องไปบนผืนน้ำตามคลองเฮเรนกราทช์ (Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ 
(Keizersgracht) และ พรินเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึ่งเป็นคลองที่มีชื่อเสียงของอัมสเตอร์ดัม และลอดผ่านใต้สะพานที่สวยงามหลายแห่ง
ซึ่งทอดยาวผ่านเส้นทางน้ำรอบๆ เมือง   
นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ (Van Gogh Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ทุ่มเทให้กับการทำงานของ Vincent Van Gogh พิพิธภัณฑ์
มีคอลเล็กชันภาพวาดและภาพวาดของแวนโก๊ะที่ใหญ่ที่สดุในโลก ในปี 2017  หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชม 19 Euro หรือ ประมาณ 760 
บาท 
นำท่านผ่านชม โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น (Heineken Experience) ต้นกำเนิดของเบียร์ไฮเนเก้นอยู ่ที ่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเก้นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้า
ชมประมาณ 18 EUR 



 
 

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Rijksmuseum) สถานท่ีที่รวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตช์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมมานานนับ 10 ปีแล้ว มีจัดแสดงผลงานของเหล่าจิตรกรมากมาย หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชม
ประมาณ 20 EUR 

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) หรือจัตุรัสดาม เป็นสัญลักษณ์
ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และยังเป็นที่ตั้งของ พระราชวังหลวง 
(Royal Palace) โดยเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหาร และคาเฟ่ ทั้งยังเป็นสถานที่รวมตัวอันมีชีวิตชีวาไม่ว่าในโอกาสงานเฉลิมฉลองหรือ
การประท้วงต่างๆ สิ่งที่ไม่ควรพลาดชมเมื่อไปดามสแควร์  คือ แท่นหินสีขาวซึ่งเป็นอนุสาวรีย์
แห่งชาติที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1956 เพื่อระลึกถึงทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 นอกจากนี้
ยังมีห้าง de Bijenkorf เป็นห้างที่ตั้งอยู่ตรงดัมสแควร์ เเละเป็นห้างใหญ่สุดในอัมสเตอร์ดัม ช่ืน
ชอบการช็อปปิ้งสินค้าเเบรนด์เนมต้องมาที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton,  

 

 
 

Balenciaga, Stella Mccartney เเละอีกหลากหลายเเบรนด์ก็มีให้ได้เลือกชม รวมถึงเครื่องสำอาง เสื้อผ้ารองเท้าหรือขนมของฝาก 

นำท่านเดินทางสู่ ย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาถึงอัมสเตอร์ดัม เป็นแหล่งแสงสียามค่ำ
คืนและบรรยากาศของสาวงามในตู้กระจกท่ีให้บริการอย่างถูกกฎหมาย เป็นแหล่งรวมบาร์ พิพิธภัณฑ์ และ เซ็กซ์ช้อป จำนวนมากมาย 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศยั เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้ง 

ที่พัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
Day7 เมืองอมัสเตอร์ดมั – หมู่บ้านกงัหนัลมซานส์สคนัส์ – World of wildmills – โบสถ์ New church – พระราชวงั

หลวงอมัสเตอรด์มั – จตัุรสัดมัสแควร ์– The Old Church  – ย่านคาลเวอรส์ตรสั – สนามบินอมัสเตอรด์มัสคิป
โฮล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 
 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ท่าน

สามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 -18 โดยทำหน้าที่ผลิต

น้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้าน

ขายเครื่องกาแฟและชาคุณภาพมากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ 

หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเติล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เริ่มที่ โบสถ์ New church เป็นโบสถ์ ศตวรรษที่ 15 ในอัมสเตอร์ดัมที่ตั้งอยู่บน Dam Square 
ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นเขตปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchปัจจุบันเป็นของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์แลนด์ 
ปัจจุบันถูกใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารที่
หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนี้เคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน 
ปัจจุบันถูกใช้สำหรับกิจกรรมในพระราชสำนักและกิจกรรมระดับประเทศ 
 
 

 

 

นำท่านไปยัง จัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ตั้งของ

อนุสาวรีย์แห่งชาติเพื ่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที ่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์ร วม

ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่  และ The Old Church เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด ในอัมสเตอร์ดัมและเป็นสถาบันศิลปะที่อายุน้อย

ที่สุด (ตั้งแต่ปี 2012) โดยจัตุรัสรอบๆ โบสถ์คือ Oudekerksplein ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat เป็นถนนชอ้ป

ปิ้งที่พลุกพล่านในอัมสเตอร์ดัม เป็นสินค้าแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเท้าและกระเป๋า เช่น H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส์ 



 
 

Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมีร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ น้ำหอม ของขวัญและของที่ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซื้อ

เป็นของฝากอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

21.40    นำท่านเดินทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS  เที่ยวบินท่ี BR 076  
              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ช่ัวโมง 30 นาที 
 
 

Day8 สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 
 

13.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 


