
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิวนิค     

2 

สนามบินมิวนิค - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัส

โรเมอร์ - มหาวิหาร 

แฟรงค์เฟิร์ต - สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต - ย่านช้อปป้ิง Zeil - 

เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – ย่าน

เมืองโคโลญ 

   

Mercure Hotel Koln 

West, Cologne หรือ

เทียบเท่า  

3 
เมืองโคโลญ - Designer Outlet Roermond - หมู่บ้านกีธูร์น - 

เมืองอัมสเตอร์ดัม    
XO Hotel Blue Tower, 

Amsterdam หรือเทียบเท่า  

4 

เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ - โรงงานเพชร 

Royal coaster diamond  ล่องเรื อหลั งคากร ะจก  - คลองใน

อัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม 

จัตุรัสดัมสแควร์ - The Old Church - ย่านคาลเวอร์สตรัส 

   
XO Hotel Blue Tower, 

Amsterdam หรือเทียบเท่า  



 
 

 

 
 

BKK       MCT MCT       FRA 

  

WY816 20.40 23.35 WY115 02.00 07.05 

      

CDG       MCT MCT       BKK 

  

WY132 21.35 06.40+1 WY815 08.50 18.00 

      

 

วันเดินทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/

ท่าน 

(อายุไม่เกิน 

12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่

รวม 

ตั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 

ห้องพัก

เดี่ยว 

18 – 25 มีนาคม 

2566 
69,990 69,990 54,990 10,000 

5 

เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่ บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of 

wildmills - เมืองเกนต์ - ปราสาทเกรเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ - 

อาสนวิหารเซนต์บาโว  ถนน Graslei - Notable street - เมือง

บรัสเซลส์ - อะโตเมียม - รูปป้ันแมนิเกนพีส - พระราชวังหลวงแห่

งบรัสเซลล์ - จัตุรัสกร็องปลัส  ถนน Avenue Louise 

   
Gresham Belson Hotel, 

Brussels หรือเทียบเท่า  

6 

เมืองบรัสเซลส์ - เมืองปารีส - ถนนฌ็องเซลิเซ่ ประตูชัยฝรั่งเศส - 

หอไอเฟล - มงต์มาตร์  

มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – 

โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่  ล่องเรือแม่น ้าแซน บาโตมูช 

   
Ibis Styles Paris Velizy, 

Paris หรือเทียบเท่า  

7 

เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่  

ลาฟาแยตต์ - เอาท์เล็ท ลาวาเล่ - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - 

สนามบินมิวนิค 
    

8 สนามบินมิวนิค – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน 

OMAN AIR (WY) 

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถ ึง 

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถ ึง 

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถ ึง 

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถ ึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

25 มี.ค. – 01 เม.ย. 

2566 
69,990 69,990 54,990 10,000 

22 – 29 เมษายน 

2566 
69,990 69,990 54,990 10,000 

24 เม.ย. – 01 

พ.ค. 2566 
71,990 71,990 56,990 10,000 

01 – 08 

พฤษภาคม 2566 
71,990 71,990 56,990 10,000 

06 – 13 

พฤษภาคม 2566 
69,990 69,990 54,990 10,000 

อัตราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 

15,000 บาท 

 

อัตรานี ้ยังไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้า

ทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซี่าเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

นักท่องเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศูนยย์ื่น โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวก

ในการยื่น และให้ค าแนะน าแก่ท่าน  

 

 

 



 
 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิวนิค 

 

17.30นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทสโ์กกรุป๊ พบ

เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

20.40ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี 

WY816  

23.35เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน 

 

Day2 สนามบนิมวินคิ - สนามบนิแฟรงกเ์ฟริต์ - เมืองแฟรงกเ์ฟริต์ - จัตุร ัสโรเมอร์ -    

         มหาวิหารแฟรงคเ์ฟริต์ สถานรีถไฟหลักแฟรงก์เฟิร ์ต  - ย่านช้อปปิ้ง Zeil –  

         เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอิน – ซอลเลิร ์น - ยา่นเมอืง

โคโลญ

 

02.00น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงก์เฟิร ์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบนิ Oman Air 

เท่ียวบินท่ี WY115  



 
 

07.05เดินทางถึง สนามบินแฟรงก์เฟิร ์ต ประเทศเยอรมัน หลังจากน้ันน าท่านผ่านด่านตรวจคน

เข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 

ชั่วโมง)  น าท่านเดินทางไปยัง เมืองแฟรงก์เฟิร ์ต (Frankfurt) เมืองท่ีตัง้อยู่บนรมิฝัง่แม่น้ า

ไมน์ ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองท่ีมีประวัติต่อเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเปน็สถานท่ีซึง่

กษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกในปจัจบุนั 

นอกจากน้ี แฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคมการค้าของประเทศเยอรมัน

และเป็นเมืองท่ีมีความร่ ารวยมากท่ีสุดในสหภาพยุโรป 

 

น าท่านเดินทางสู่ จ ัต ุร ัสโรเมอร์ (Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเก่าเล็กๆ เป็น

สิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ท่ียังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ท่ีบริเวณน้ีถูก

ท้ิงระ เบิดจากฝ่ายพันธมิตร เม่ือคืนวันท่ี 22 มีนาคม ค .ศ.1944 อาคารบริ เวณน้ี

ประกอบด้วย โบสถ์เซนต์นิโคลาส และอาคาร ยุคกลางลักษณะกรอบไม้ซุง งาน

ประติมากรรมงดงามน้ีชื่อ  Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น้ าพุแห่งความยุติธรรม

(Fountain of Justice) เป็นเทพธิดาแห่งความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) 

ตั้งอยู่กลางจัตรัส มือซ้ายถือตราชั่งแต่ มือขวาถือดาบ ดูน่าเกรงขาม ศาลาว่าการเมืองเก่า 

(City hall หรือ Rathaus) เป็นอาคาร 3 หลังสร้างติดกัน ด้านหน้าของอาคารประกอบด้วย

รูปปั้นของจักรพรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ 4 พระองค์ ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง 

และนาฬิก 

 

 

 



 
 

น าท่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร ์ต (Frankfurt Cathedral) มหาวหิารศักด์ิสทิธ์ิท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดแห่งเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสร้างข้ึนแบบโกธิคสไตล์ในช่วงศตวรรษท่ี 13 ซึ่งใน

อดีตกาลมหาวิหารแห่งน้ียังใช้เป็นสถานท่ีในการเลือกตั้งผู้ปกครองแคว้นแห่งโรมัน

คริสตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแต่ศตวรรษท่ี19 เปน็

ต้นมา 

 

น าทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับ สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร ์ต (Frankfurt Main 

station) เป็นสถานีรถไฟท่ีมีผู้โดยสารมากท่ีสุดในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต จัดเป็นสถานีรถไฟท่ี

มีผู้โดยสารมากท่ีสุดเป็นอันดับสองในประเทศ น าท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยท่ี Zeil 

Street เป็นย่านการค้าใจกลางเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ท่ีมีอาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาด้วยการ

ออกแบบทันสมัยมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เป็นสินค้าแบรนด์ดังท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 

เมืองส าคัญริมแม่น้ าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) 

ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ท้ังยังเป็นแหล่งผลิตน้ าหอมออดิ

โคโลญ 4711 อันลือชื่อ   น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ 

(Cologne Cathedral) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปญัหาให้ตอ้งหยุดพักการก่อสรา้ง

ไป จึงต้องใช้เวลากว่า 600 ปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหาร

โคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุด

ในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 

86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพ่ืออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี ได้รับการข้ึน

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1996 

น าทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจท่ี สะพานโฮเอนิซอลเลริน์ (Hohenzollern Bridge) 

เป็นสะพานประจ าเมืองโคโลญคู่กับมหาวิหารโคโลญ เป็นสะพานข้ามแม่น้ าไรน์ท่ีมีท้ัง

ทางรถไฟและทางเดินเท้า โดยบริเวณรั้วท่ีก้ันระหว่างทางเดินและทางรถไฟเป็นบริเวณท่ี

นักท่องเท่ียวนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก เป็นอีกหน่ึงสีสันหน่ึงของการท่องเท่ียว

เมืองโคโลญในปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย

ท่ี Stadt Koln หรือ ย่านเมืองโคโลญ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก Mercure Hotel Koln West, Cologne ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 
 

 

 

Day3 เมืองโคโลญ - Designer Outlet Roermond - หมู่บ ้านกีธูร ์น – เมือง 

อัมสเตอร์ด ัม 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปช้อปปิ้งท่ี Designer Outlet Roermond เมืองโคโลญ เปน็เอาท์เลท็ท่ีมี

ชื่อเสียงและแบรนด์ชื่อดังมากมาย จุดเด่นของท่ีน่ีคือมีร้านแบรนด์เนมหรูหราปักหลักอยู่

หลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกช้อปกระเป๋ากันอย่างจุใจ อาทิ GUCCI, PRADA, 

TODS, DOLCE&GABBANA, TAG HEUER, TODS และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากน้ี

ยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือ ท่ี Designer Outlet Roermond จะเปิดให้บริการ ปีละ 363 วัน

กันเลยทีเดียว (ยกเว้นวันคริสต์มาสและวันปีใหม่) เรียกได้ว่าเอาใจขาช้อปกันแบบสดุๆไป

เลย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นรบกวนเวลาช้อปปิง้ 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านกีธูร ์น (Giethoorn) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

หมู่บ้านในฝันท่ีปราศจากถนน ใช้การโดยสารผ่านทางเรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่าน้ัน มี

ชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดีในฐานะ " เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) " จาก

การท่ีเป็นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 

กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพ่ือใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน 



 
 

ซึ่งกว่าจะมาเป็นหมู่บ้านแสนสวยท่ีเราเห็นอยู่ทุกวันน้ี ท่ีน่ีถูกค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เร

เนียนเม่ือปี 1230 ในขณะน้ันมีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จึงได้ตั้งชื่อว่า " เกย์เธน

ฮอร์น " ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แต่เม่ือเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพ้ียนจนกลายมาเป็น " 

กีธูร์น " ในท่ีสุด ส่วนสาเหตุของแม่น้ าท้ังหมดซึ่งอยู่ท่ีน่ีก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะใน

อดีตท่ีน่ีเคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดถ่านหินเลนมาก่อน และรูท่ีถูกขุดน้ันก็กลายมาเป็นทางให้

น้ าไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ าเหล่าน้ีเป็นทางขนส่งถ่านหินเลนในท่ีสุด 

น าท่าน ล่องเร ือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีรูน์ (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลา

ล่องเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง)  ** กรณีที่เรอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณใีด เชน่ สภาพ

ภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย เรือปดิใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ์

ไม่ค ืนเง ินค ่า ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง  ทุกกรณี เนื่องจากเป ็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้

ทั้งหมด ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอัมสเติล (Amstel) เริ่มก่อตั้ง

ประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

  



 
 
 

Day4 เมืองอมัสเตอรด์มั - เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ - โรงงานเพชร Royal   

         coaster diamond - ล่องเรอืหลงัคากระจก - คลองในอัมสเตอร์ด ัม - โบสถ์  

         New church - พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์มั - จัตุร ัสดัมสแควร์ - The Old  

         Church - ย่านคาลเวอร์สตรัส 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ

บรรยากาศเหมือนรีสอร์ทของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ี

ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง 

เป็นหลัก 

น าท่าน เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกคิวเคนฮอฟ 

(Keukenhof Festival) ท่ี 1 ปี จัดข้ึนเพียงครั้งเดียว ประมาณ ช่วงวันท่ี 21 มีนาคม ถึง 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม ของทุกปี ภายในประกอบไปด้วยดอกทิวลิปท่ีมีมากกว่า 7 ล้านต้น 

ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา ประดับตกแต่งรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เก่าแก่ 

มีทางเดินอันร่มรื่น บ้างก็มีงานประติมากรรมประดับสวนสวยงามอยู่เป็นระยะ มีสระน้ า 

และ น้ าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับดอกไม้ต่างๆมากมายให้ท่านได้ชม  

** การเบ่งบานของดอกทิวลปิใหช้มความสวยงาม ขึน้อยูก่บัปจัจยัทางสภาพภมูอิากาศ

เป็นส าค ัญ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้า่นไดช้มความสวยงามของดอกทวิลปิใหม้ากทีส่ดุ

เทา่ทีจ่ะท าได ้โดยโปรแกรมอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึประโยชน์

ของลูกค้า ผู้เดินทาง เป ็นส าค ัญ ** 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ สถาบันเจ ียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry 

Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ช านาญตลอดจน

ข้ันตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีท่ีมีค่าท่ีสุด 

จากน้ันน าท่าน ล่องเร ือหลังคากระจก (Lover Boat  

Cruise) เพ่ือชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่

แบบชาวดัชต์ท่ี ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง 

เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม ให้

ท่านสัมผัสกับความสวยงามแห่งสายน้ าของเมือง

อัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด โดยเรือท่องเท่ียวเหล่าน้ีจะ

ล่ อ ง ไ ป บ น ผื น น้ า ต า ม ค ล อ ง เ ฮ เ ร น กร า ท ช์  

(Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) และ 

พรินเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึ่งเป็นคลองท่ีมีชื่อเสียง

ของอัมสเตอร์ดัม และลอดผ่านใต้สะพานท่ีสวยงามหลายแห่งซึ่ง

ทอดยาวผ่านเส้นทางน้ ารอบๆ เมือง  จากน้ันน าท่านท่องเท่ียวรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เริ่มท่ี 

โบสถ์ New church เป็นโบสถ์ ศตวรรษท่ี 15 ในอัมสเตอร์ดัมท่ีตัง้อยู่บน Dam Square ถัด

จากพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นเขตปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Church

ปัจจุบันเป็นของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันถูกใช้เป็นพ้ืนท่ีจัดแสดง

นิทรรศการ ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวงอมัสเตอรด์มั (Royal 

Palace) อาคารท่ีหรูหราและโอ่อ่าท่ีสุดของเนเธอแลนด์ สร้างข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 17 



 
 

โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารน้ีเคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบันถูกใช้

ส าหรับกิจกรรมในพระราชส านักและกิจกรรมระดับประเทศ 

 

น าท่านไปยัง จ ัต ุร ัสดัมสแควร์(Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมท่ีเตม็ไป

ด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ โดยเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพ่ือเป็นการระลกึถึงผู้

ท่ีตกเป็นเหย่ือของสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเป็นย่านท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์

รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่  และ The Old Church เป็นอาคารท่ีเก่าแก่

ท่ีสุด ในอัมสเตอร์ดัมและเป็นสถาบันศิลปะท่ีอายุน้อยท่ีสุด (ตั้งแต่ปี 2012) โดยจตัรุสัรอบๆ 

โบสถ์คือ Oudekerksplein ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ย่านคาลเวอร์สตร ัส Kalverstraat 

เป็นถนนช้อปปิ้งท่ีพลุกพล่านในอัมสเตอร์ดัม เป็นสินค้าแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเท้าและ

กระเป๋า เช่น H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy 

Boy, Nike, และยังมีร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ น้ าหอม ของขวัญและของท่ี

ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซื้อเป็นของฝากอีกด้วย 
 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

 

 

 



 
 

Day5 เมืองอมัสเตอรด์มั - หมู่บ ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wildmills -  

          เมืองเกนต์ - ปราสาทเกรเวนสตนี - หอระฆงัแหง่เกนต ์- อาสนวหิารเซนตบ์า

โว - ถนน Graslei Notable Street - เมอืงบรสัเซลส ์– อะโตเมยีม - รปูปัน้แม

นิเกนพีส – พระราชวังหลวงแหง่บรสัเซลล ์-  จตัรุสักรอ็งปลสั - ถนน Avenue 

Louise 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวดัชต์ ท่ีใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-18 

โดยท าหน้าท่ีผลิตน้ ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม้ นอกจากน้ีภายในหมู่บ้านแห่ง

น้ียังมีพิพิธภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่อง

กาแฟและชาคุณภาพมากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝากของท่ีระลึก ได้รับการข้ึนทะเบียน

ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1997  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเย่ียม (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์ และมีทิวทัศน์ท่ี

งดงามของสายน้ าท่ีตัดกับสถาปัตยกรรมของเมืองได้อย่างลงตัว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

น าท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับแลนด์มาร์คส าคัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตีน The 

Gravensteen (Castle of the Counts)  เป็นท่ีอยู่อาศัยของเคานต์แห่งแฟลนเดอรส์จ

นถึงปี 1353 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เป็นศาล เรือนจ า โรงกษาปณ ์

และแม้กระท่ังในฐานะโรงงานฝ้าย ได้รับการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-2446 และ

ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานท่ีส าคัญในเมือง ถ่ายภาพกับ หอระฆังแห่งเกนต์ (Het 

Belfort van Gent) เป็นหอระฆังสูง 95 เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยน้ี

เป็นหอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent ท่ีมีชื่อเสียง หอระฆังของ Ghent ร่วมกับ Cloth 

Hall และMammelokker เป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลกของ UNESCO ตั้งแต่ปี 2542 ชม 

อาสนวิหารเซนต์บาโว St. Bavo's Cathedral เปน็อาสนวหิารของโบสถ์คาทอลกิในเมือง

เกนต์ประเทศเบลเยียม อาคารสไตล์โกธิก สูง 89 เมตรน้ีเป็นท่ีน่ังของสังฆมณฑลเกนต์

และตั้งชื่อตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีกท้ังมหาวิหารแห่งน้ียังเป็นท่ีเก็บผลงานของศิลปนิ

ท่ีมีชื่อเสียงคนของประเทศอีกด้วย ถนน Graslei Notable Street เดินเลน่ไปตามถนนจะ

มีร้านอาหาร คาเฟ่ บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศ 



 
 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussel) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ 

เบลเย่ียมเป็นประเทศเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี เป็นประเทศเลก็ๆ

แสนสวยงาม เหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็น

ประเทศท่ีมีคู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ด้วยตีกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรม

ส าคัญๆ เช่น มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไว้ด้วยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอ

ย่างครบถ้วน  
 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ สถาปัตยกรรมแห่งวิทยาการ อะโตเมียม (Atomium) 

อาคารไฮเทคแห่งน้ี มีความสูง 330 ฟุต ประกอบด้วยวัตุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมี

เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 18 เมตร รวมน้ าหนักเบ็ดเสร็จแล้ว 2,400 ตัน ใช้เวลา 18 

เดือน ในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสร้าง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียม

แบ่งเป็น จุดชมวิว ห้องอาหาร ห้องแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางให้บริการด้วย

ลิฟท์ท่ีว่ากันว่าเป็นลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในยุโรป  
 

น าท่านชม ร ูปปั้นแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของ

ถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปั้นแมนิเกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก 

ค าว่า Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายก าลังฉ่ี เป็นประติมากรรมมีลักษณะ

เป็นน้ าพุขนาดเล็ก ตัวประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย 

ก าลังยืนฉ่ีลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร โดยในเทศกาลท่ีส าคัญ จะมี



 
 

การน าชุดต่างๆ มาสวมให้กับรูปปั้นตัวน้ีด้วย เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เข้ากับแต่ละ

เทศกาล  
 

น าท่านเก็บภาท่ีระลึก สถาปัตยกรรมงดงามอาคารท่ีสวยท่ีสุดในบรัสเซลล์หลังหน่ึงก็

คือ พระราชวังหลวงแห่งบร ัสเซลล ์(Royal Palace of Brussels) ซึง่ตัง้อยู่ด้านหน้า

สวนสาธารณะบรัสเซลล์ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแห่งน้ีถือเป็น

สัญลักษณ์ส าคัญของระบบรัฐบาลของเบลเยียมท่ีมีการปกครองในระบอบราชาธิป

ไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ  

 

 น าท่านเดินทางสู่ จ ัต ุร ัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) หรือท่ีจะเรียกกันอีกอย่างว่า 

จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวอันดับหน่ึงของประเทศเบลเยียม ได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดของยุโรป 

แวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค 

เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่งอาคารส่วนใหญ่น้ันจะ

สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารท่ีล้อมรอบจัตุรัสแห่งน้ีอยู่จะมีความสูง

สง่างามเป็นอย่างย่ิง  
 

 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยท่ี ถนน Avenue Louise เป็นถนนท่ีมีชือ่เสยีงและมี

ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงในบรัสเซลส์ เรียงรายไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์

และร้านบูติก สถานทูตและส านักงานหลายแห่งด้วยกัน 
 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก Gresham Belson Hotel, Brussels ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 
 

 

Day6 เมืองบรัสเซลส์ - เมืองปารีส - ถนนฌอ็งเซลเิซ ่- ประตชูยัฝรัง่เศส - หอไอเฟล 

- มงต์มาตร์ - มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุร ัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบ

ลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ - ล่องเร ือแม่น ้าแซน บาโตมูช 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปาร ีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

30 นาที) น าท่านอิสระ ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เปน็จดุท่ีท่านสามารถชอ้ป

ปิ้งร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เป็นถนนแห่งหน่ึงท่ีได้ชื่อว่าสวยท่ีสุด ทอดยาวอยู่ ณ เขตท่ี 

8 ของกรุงปารีส  กลายเป็นถนนช้อปปิ้งสายส าคัญท่ีได้ชื่อว่าสวยงามท่ีสุดในโลก 

นอกจากสองข้างทางจะรวมรวบแหล่งร้านค้าสุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยัง

เต็มไปทุกสิ่งท่ีคุณต้องการ ท้ังร้านอาหารและขนมสุดหรู 

 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาชอ้ปปิ้ง 

 

น าท่านถ่ายรูป ประตูช ัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรม

กลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตชูยั

แห่งน้ีเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมส าคัญของเมืองท่ีอยู่คู่เมืองปารีส 
 

น าท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอย

โครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ าแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์

ของประเทศฝรั่งเศสท่ีเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก  
 

น าท่านเดินทางสู่ มงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านส าคัญอีกแห่งของเมืองปารสี อยู่

สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นรวมถึงยังเป็นจุดก าเนิดผลงานด้านศิลปะของ

ศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีต  

น าท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacré-Cœur) หรอืมหาวหิารแห่งพระหฤทัย ความ

สูง 83 เมตร ซึ่งเป็นโบสถ์คาทอลิกท่ีตั้ งอยู่บนเนิน Montmartre หรือเรียกอีกชื่อว่า 

ภูเขาแห่งผู้พลีชีพในศาสนา ภายในโบสถ์ยังมีภาพโมเสกท่ีใหญ่ท่ีสุดโลก รวมถึงไปร์

ออแกนขนาดใหญ่ของโบสถ์ท่ีถูกสร้างโดย อริสทิด คาวาเย – คอลต์ ประติมากรรม

ของมหาวิหารซาเครเกอร์จะเป็นการก่อสร้างสไตล์บาเซนไท ท่ีเต็มไปด้วยมนต์ขลัง 

ท่ีน่ียังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม เป็นสถานท่ีส าหรับหนุ่มสาวนิยมมา

เดินเล่นกัน ถ่ายภาพ ด้านหน้าโบสถ์ยังมีจุดขายของท่ีระลึก  

 



 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ จ ัต ุร ัสปลัสเดอลากงกอร์ด (Place De La Concorde) เปน็
สถานท่ีแห่งความทรงจ าทางประวัติศาสตร์การนองเลือดครั้งใหญ่ในกรุงปารีส  
เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส 
รวมท้ังเป็นจุดจบของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 พร้อมกับพระนางมารีอังตัวเนต ด้วย
เครื่องประหารกิโยติน นับเป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีน่าสนใจอย่างย่ิงนอกเป็นสถานท่ี
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสแล้วปัจจุบันเป็นท่ีตั้งของ เสาโอเบ
ลิสก์ (L’Obélisque) ประติมากรรมอันล้ าค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศ
อียิปต์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูกส่งให้เป็นของขวัญแก่พระเจ้าชาร์ลท่ี 10 ในปี
ค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการท ามาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่า
เรื่องราวสมัยฟาร์โรห์รามเสสท่ี 2 และสมัยรามเสสท่ี 3 ด้วยตัวภาษาอยิีปตโ์บราณ
ท่ีมีอายุกว่า 3,000 ปี น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่  
(Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสร้างโดย ชารล์ 
การ์นีเย่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูบาโรก ท่ีมีความสวยงามมากโดยเฉพาะการ
ตกแต่งท่ีวิจิตรงดงามภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

น าท่าน ล่องเร ือชมแม่น้ าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เปน็หน่ึงในผูใ้ห้

บริการเรือน าเท่ียวในแม่น้ าแซนยอดนิยมเจ้าหน่ึง อีกท้ังยังเป็นบริษัททัวร์ท่ี

ด าเนินกิจการทางเรือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 

ชั่วโมง ชมสถานท่ีส าคัญท่ีแม่น้ าทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ 

สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ีสามเป็นกิจกรรม ท่ีนิยมกันอย่างมากท่ี

จะน่ังเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่าเป็น ไฮไลท์ส าคัญถ้าหาก

ใครได้ม าเ มืองป ารีสต้อง ไม่พลาด กิจกรรมล่องเรือชม

เมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส อย่างแน่นอน  

ค่ า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ 

ท่ีพัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ 

 

 

Day7 เมืองปารีส - พระราชวังแวรซ์าย - พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งแกลเลอรี ่ลาฟา

แยตต์ - เอาท์เลท็ ลาวาเล ่สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอ โกล - สนามบินมิวนิค

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเย่ียมชม พระราชวังแวร ์ซายส์ (Palace of Versailles) หรอืท่ีเรยีกวา่ “Château 

de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานท่ีอันหรูหราแห่งน้ีเป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ท่ี

เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ท่ีส าคัญคือ

พระราชวังแห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  เม่ือปี 1979 จาก

องค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน โดย



 
 

พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังข้ึนเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ

ปกครองของพระองค์ โดยใช้เงินในการสร้างท้ังหมด 500,000,000 ฟรังก์และคนงาน

กว่า30,000 คนพระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังท่ีประทับท่ีสมบูรณ์แบบ  

โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งน้ีสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป็นห้อง 

เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องส าราญ เป็นต้น ซึ่งแต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหรา

ตระการตาและภาพเขียนท่ีมีชื่อเสียงประดับอยู่ตามผนังห้อง ซึ่งท่ัวโลกยกย่องว่าพระราง

วังแวร์ซายส์ เป็นท่ีรวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศสท่ีเคยกระฉ่อนโลกท้ัง

มวล จนมีค ากล่าวว่า ” คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ คราน้ันเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ท่ี

แท้จริงแล้ว ” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็นสัดส่วนอย่างสมพระเกียรติท่ีสุดและแต่ละ

ห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และนามของห้องอย่างย่ิง 

ไฮไลท์ท่ีไม่ควรพลาดคือ ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) เป็นห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดของแวร์

ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท ห้องน้ีพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 

ทรงก ากับการก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

น าท่านถ่ายรูปคู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร ์ (Louvre Museum) ) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน

พิพิธภัณฑ์ ประมาณท่านละ 80 ยูโร) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดใหญ่ท่ีสุด

และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 

40,000  ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ รูปปั้น 

Venus de Milo และเป็นหน่ึงในฉากส าคัญของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง “รหัส

ลับดาวินซี” (The Davinci Code)  

 

น าท่านอิสระช้อปปิ้ง แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรท่ีูมี

ชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ท่ีแม้วา่

เราจะไม่ได้ตั้งใจไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมก็ยังควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยู่ดี ตั้งอยู่บน

ถนนโฮสมานน์(Boulevard Haussman) ในกรุงปารีส ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์

(Opera Ganier) เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 เ ดิมทีก่อนท่ีจะมาเป็น

ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน าของโลกย่างทุกวันน้ีแต่ก่อนเป็นแค่ร้านค้าขายเสื้อผ้า

เล็กๆ ท่ีหัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไ ม่นานได้มีการขยับขายพ้ืนท่ีเพ่ือให้

เพียงพอ ต่อจ านวนพนักงานและลูกค้าท่ีมาจับจ่ายใช้สอย เพราะในแต่ละวันมีลูกค้า

เข้าออกท่ีห้างน้ีเฉลี่ยแล้ว 1 ล้านคนต่อวันเลยทีเดียว มีเน้ือท่ีท้ังหมดราวๆ 500,000 

ตรม. ท้ังหมด 5 ชั้น 

 

น าท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เปน็เอาท์เลท็จ าหน่าย

สินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 



 
 

เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 

เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ท าให้เป็นสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจาก

นักท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม  

ค่ า อิสระอาหารค่ าตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาชอ้ปปิ้ง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส  ชาร ์ล เดอ โกล เพ่ือเดินทางกลับ

ประเทศไทย 

21.35 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Oman Air 

เท่ียวบินท่ี WY132 

Day8 สนามบินมิวนิค – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

06.40 เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน 

08.50 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore 

Airlines เท่ียวบินท่ี SQ708 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

18.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

 

 

ส้าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 

20,000 บาท/ท่าน และช้าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อย

กว่า 30 วัน ต้องช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% เท่านั น 

2. อัตราค่าบริการนี  จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ้านวน 15 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้

เดินทางไม่ถึงตามจ้านวนท่ีก้าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง 

หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตาม

ความต้องการ) 

3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรณุาสอบถาม

ท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั งก่อนท้าการออกบัตรโดยสาร  เน่ืองจากสายการบินอาจ มีการ

ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน้าจาก

เจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะน้าเท่านั น 

4. นักท่องเท่ียวท่ีต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท้าการจอง และ ส่งเอกสารเพ่ือขอวี

ซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อย

กว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม หรอืมี

ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 



 
 

5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื อโควิด ทางโรงแรมอาจมี

ค่าท้าความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐทั งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก้าหนดในการกักตัว หรือ การ

ตรวจหาเชื อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี ด้วยตัวท่าน

เอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. เงื่อนไขประกันโควิดเป็นไปตามกรมธรรม์และบริษัทประกันเป็นผู้พิจรณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


