
   
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที่ โปรแกรมทวัร  ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต     

2 

สนามบินแฟรงกเฟรต - เมืองแฟรงกเฟรต - จัตุรัสโรเมอร - มหา
วิหาร 
แฟรงคเฟรต - สถานีรถไฟหลักแฟรงกเฟรต - ยานชอปปง Zeil - 
เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - สะพานโฮเอินซอลเลิรน – ยาน
เมืองโคโลญ 

   
Mercure Hotel Koln 
West, Cologne หรือ
เทียบเทา  

3 เมืองโคโลญ - Designer Outlet Roermond - หมูบานกีธูรน - เมือง
อัมสเตอรดัม 

   
XO Hotel Blue Tower, 
Amsterdam หรือเทียบเทา  

4 

เมืองอัมสเตอรดัม – หมูบานกังหันลมซานสสคันส – โรงงานเพชร -
ลองเรือหลังคากระจก - คลองในอัมสเตอรดัม - โบสถ New church 
- พระราชวังหลวงอัมสเตอรดัม - จั ตุ รัสดัมสแควร  - The Old 
Church - ยานคาลเวอรสตรัส 

   
XO Hotel Blue Tower, 
Amsterdam หรือเทียบเทา  

5 

เมืองอัมสเตอรดัม – เมืองบรูช – หอระฆังแหงบรูช – ศาลากลางเมือ
งบรูช – เมืองเกนต – ปราสาทเกรเวนสตีน – เมืองบรัสเซลส – อะโต
เมียม – รูปปนแมนิเกนพีส - พระราชวังหลวงแหงบรัสเซลล – จัตุรัส
กรองดปลาซ - ถนน Avenue Louise 

   
Gresham Belson Hotel, 
Brussels หรือเทียบเทา  



 

 

 

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 

      

วันเดนิทาง 
ราคาทัวร/ทาน
พักหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/
ทาน 

(อายุไมเกิน 
12 ป) 

ราคาทัวรไม
รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

28 พ.ค. – 04 มิ.ย. 
66 

65,990 65,990 45,990 12,000 

04 – 11 มิถุนายน 
2566 

65,990 65,990 45,990 12,000 

อัตราคาบริการสาํหรับ เด็กอายไุมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
20,000 บาท 

 

6 

เมืองบรัสเซลส – เมืองแร็งส – มหาวิหารน็อทรดามแหงแร็งส – มหา
วิหารนักบุญเรมี – เมืองปารีส – ถนนฌ็องเซลิเซ – ประตูชัยฝร่ังเศส 
– หอไอเฟล – พิพิธภัณฑลูฟวร– จัตุรัสปลัสเดอลากงกอรด – เสา
โอเบลิสก – โรงอุปรากรปาแลการนีเย – ลองเรือแมนํ้าแซน บา
โตมูช 

   
Best Western Plus Paris Velizy, Paris 
หรอืเทยีบเทา่  

7 เมืองปารีส - สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล - สนามบินโหนยบาย     

8 สนามบินโหนยบาย – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     

โปรแกรมเดนิทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก                 เที่ยวบนิที่ เวลาออก            

      เท่ียวบนิที ่  เวลาออก                 เที่ยวบนิที่ เวลาออก            

อัตราคาบรกิาร



อตัราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคเุทศกทองถิ่น และ หัวหนา
ทัวร ทานละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวซีาเชงเกน ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการ
เปลีย่นแปลงตามคาเงนิในแตละวัน) 

นกัทองเทีย่วจายตามจริงกับศนูยยืน่ โดยเจาหนาทีข่องบรษิัทฯ อํานวยความสะดวก
ในการยืน่ และใหคําแนะนาํแกทาน 

สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาทาํการจองลว่งหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท/ท่าน และคา่วซ่ีา และ

ชาํระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เทา่นัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดนิทางไม่ถึงตามจํานวนที่

กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อให้
คณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทําการ
ออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการ
แนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วที่ต้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่าง
น้อย 45 วนั วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่
อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของทา่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
Day1 สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต  

 

16.30 นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบ
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

19.30 ออกเดินทางสู สนามบินเตินเซินเญ้ิต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam 

Airlines เท่ียวบินท่ี VN606 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

21.20 เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 

23.00 นําทานออกเดินทางสู สนามบินแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน 

Vietnam Airlines เท่ียวบินท่ี VN 31 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

Day2 สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินแฟรงก์เฟิรต์ – เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร  ์– มหาวิหารแฟรงค ์
เฟิรต์  – สถานีรถไฟหลกัแฟรงก์เฟิรต์ – ย่านช้อปป้ิง Zeil – เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮ
เอินซอลเลิรน์ – ย่านเมอืงโคโลญ

 
06.30 เดินทางถึง สนามบินแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมัน หลังจากน้ันนําทานผานดานตรวจคน

เขาเมืองรับสัมภาระพรอมออกเดินทางตามรายการ (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 5 
ช่ัวโมง)  นําทานเดินทางไปยัง เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) เมืองท่ีตั้งอยูบนริมฝงแมนํ้า
ไมน ประเทศเยอรมัน เปนเมืองท่ีมีประวัติตอเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเปนสถานท่ีซ่ึง
กษัตริยและจักรพรรดิหลายพระองคเคยใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกในปจจุบัน 



นอกจากน้ี แฟรงเฟรตยังเปนเมืองศูนยกลางของการคมนาคมการคาของประเทศเยอรมัน
และเปนเมืองท่ีมีความร่ํารวยมากท่ีสุดในสหภาพยุโรป 
 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสโรเมอร (Romer Square) เปนหัวใจของเมืองเกาเล็กๆ เปน
ส่ิงกอสรางประวัติศาสตรท่ียังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ท่ีบริเวณน้ีถูก
ท้ิงระเบิดจากฝายพันธมิตรเม่ือคืนวันท่ี 22 มีนาคม ค.ศ.1944 อาคารบริเวณน้ี
ประกอบดวย โบสถเซนตนิโคลาส และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซุง งาน
ประติมากรรมงดงามน้ีชื่อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ นํ้าพุแหงความยุ ติธรรม
(Fountain of Justice) เปนเทพธิดาแหงความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) 
ต้ังอยูกลางจัตรัส มือซายถือตราช่ังแต มือขวาถือดาบ ดูนาเกรงขาม ศาลาวาการเมืองเกา 
(City hall หรือ Rathaus) เปนอาคาร 3 หลังสรางติดกัน ดานหนาของอาคารประกอบดวย
รูปปนของจักรพรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์ 4 พระองค ตราเคร่ืองหมายของตระกูลขุนนาง 
และนาฬิก 

 
นําทานชม มหาวิหารแฟรงกเฟรต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิท่ีมีขนาด
ใหญท่ีสุดแหงเมืองแฟรงกเฟรต ถูกสรางข้ึนแบบโกธิคสไตลในชวงศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงใน
อดีตกาลมหาวิหารแหงน้ียังใชเปนสถานท่ีในการเลือกตั้งผูปกครองแควนแหงโรมัน
คริสตจักร และเปนสัญลักษณแหงศูนยรวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแตศตวรรษท่ี19 เปน
ตนมา 
 
นําทุกทานเก็บภาพความประทับใจกับ สถานีรถไฟหลักแฟรงกเฟรต (Frankfurt Main 
station) เปนสถานีรถไฟท่ีมีผูโดยสารมากท่ีสุดในเมืองแฟรงกเฟรต จัดเปนสถานีรถไฟท่ี
มีผูโดยสารมากท่ีสุดเปนอันดับสองในประเทศ นําทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัยท่ี Zeil 



Street เปนยานการคาใจกลางเมืองแฟรงคเฟรต ท่ีมีอาคารหรูหรา เดนสะดุดตาดวยการ
ออกแบบทันสมัยมีเอกลักษณเฉพาะตัว เปนสินคาแบรนดดังท่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

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

เมืองสําคัญริมแมนํ้าไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) 
ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ท้ังยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิ
โคโลญ 4711 อันลือชื่อ   นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ 

(Cologne Cathedral) เร่ิมกอสรางตั้งแตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยุดพักการกอสราง

ไป จึงตองใชเวลากวา 600 ปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880 มหาวิหาร
โคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารท่ีใหญและสูงท่ีสุด
ในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปตยกรรมแบบกอธิก เปนหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 

86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพ่ืออุทิศใหนักบุญปเตอร และพระแมมารี ไดรับการข้ึน

ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1996 

นําทุกทานไปเก็บภาพความประทับใจท่ี สะพานโฮเอินซอลเลิรน (Hohenzollern Bridge) 
เปนสะพานประจําเมืองโคโลญคูกับมหาวิหารโคโลญ เปนสะพานขามแมน้ําไรนท่ีมีท้ัง
ทางรถไฟและทางเดินเทา โดยบริเวณร้ัวท่ีก้ันระหวางทางเดินและทางรถไฟเปนบริเวณท่ี
นักทองเท่ียวนิยมมาคลองกุญแจแหงความรัก เปนอีกหน่ึงสีสันหน่ึงของการทองเท่ียว
เมืองโคโลญในปจจุบัน อิสระใหทานไดเดินเลนและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ท่ี Stadt Koln หรือ ยานเมืองโคโลญ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
ท่ีพัก Mercure Hotel Koln West, Cologne ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 



 
Day3 เม ืองโคโลญ – Designer Outlet Roermond – หมู่บา้นกีธรูน์ – เมืองอมัสเตอรด์มั 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางไปชอปปงท่ี Designer Outlet Roermond เมืองโคโลญ เปนเอาทเล็ทท่ีมี
ชื่อเสียงและแบรนดชื่อดังมากมาย จุดเดนของท่ีน่ีคือมีรานแบรนดเนมหรูหราปกหลักอยู
หลากหลายแบรนดใหทานไดเลือกชอปกระเปากันอยางจุใจ อาทิ GUCCI, PRADA, 

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

ยังมีจุดเดนอีกอยางคือ ท่ี Designer Outlet Roermond จะเปดใหบริการ ปละ 363 วัน
กันเลยทีเดียว (ยกเวนวันคริสตมาสและวันปใหม) เรียกไดวาเอาใจขาชอปกันแบบสุดๆไป
เลย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนรบกวนเวลาชอปปง 

 นําทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
หมูบานในฝนท่ีปราศจากถนน ใชการโดยสารผานทางเรือบนคลองรอบหมูบานเทาน้ัน มี
ช่ือเสียงเปนท่ีรูจักกันดีในฐานะ " เวนิสแหงเนเธอรแลนด (Venice of Netherland) " จาก
การท่ีเปนหมูบานปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลองซ่ึงมีความยาวราว 7.5 
กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพ่ือใชเปนทางเดินติดตอกันภายในหมูบานกวา 180 สะพาน 
ซ่ึงกวาจะมาเปนหมูบานแสนสวยท่ีเราเห็นอยูทุกวันน้ี ท่ีน่ีถูกคนพบโดยชาวเมดิเตอรเร
เนียนเม่ือป 1230 ในขณะน้ันมีซากเขาแพะกองอยูเต็มไปหมด จึงไดตั้งชื่อวา " เกยเธน
ฮอรน " ซ่ึงหมายถึง เขาแพะ แตเม่ือเวลาผานไปเร่ือยๆ ก็ออกเสียงเพ้ียนจนกลายมาเปน " 
กีธูรน " ในท่ีสุด สวนสาเหตุของแมนํ้าท้ังหมดซ่ึงอยูท่ีน่ีก็เลาตอกันมาวา เปนเพราะใน
อดีตท่ีน่ีเคยถูกใชเปนเหมืองขุดถานหินเลนมากอน และรูท่ีถูกขุดน้ันก็กลายมาเปนทางให



นํ้าไหลเขามา และคนในสมัยกอนก็ใชสายนํ้าเหลาน้ีเปนทางขนสงถานหินเลนในท่ีสุด 
นําทาน ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน (Giethoorn Boat) (ใชเวลา
ลองเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง)  ** กรณีที่เรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใด เชน สภาพ
ภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือปดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลว
ท้ังหมด ** 

นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอัมสเติล (Amstel) เร่ิมกอตั้ง
ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปจจุบันเปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศเนเธอรแลนด 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 



Day4 เมืองอมัสเตอรด์มั – หมู่บ้านกงัหนัลมซานสส์คนัส ์ – โรงงานเพชร – ล่องเร ือหลงัคากระจก – คลองใน
อมัสเตอรด์มั – New church – พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์มั – จตั ุรสัสดมัสแควร  ์– The Old Church – 
ย่านคาลเวอรส์ตรสั 

 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานกังหนัลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑเปด ทานสามารถเขาชมวิถีชีวิตความเปนอยู
ของชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17-18 
โดยทําหนาท่ีผลิตนํ้ามันจากดอกมัสตารด กระดาษ งานไม นอกจากน้ีภายในหมูบานแหง
น้ียังมีพิพิธภัณฑท่ีนาสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑเบเกอร่ี ชีสฟารม นาฬิกา รานขายเคร่ือง
กาแฟและชาคุณภาพมากมายใหเลือกซ้ือเปนของฝากของท่ีระลึก ไดรับการข้ึนทะเบียน
ใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1997 พรอมชม 
การทํารองเทาไม (Wooden shoe) ท่ีถือเปนของและสินคาท่ีระลึกท่ีสําคัญของ
เนเธอรแลนด และการทําชีสแบบเนเธอรแลนดท่ีมีชื่อเสียงโดงดังของฟารม ชีสฟารม 
(Catharina Hoeve Cheese Farm) ใหทานไดชมวิธีสาธิตการทําการตัดชีสรวมถึง
อุปกรณการใชงาน และพรอมใหทานเลือกซ้ือเปนของฝาก 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นําทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรม
จากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีท่ีมีคาท่ีสุด 
จากน้ันนําทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพ่ือชมบานเรือน และ วิถี
ชีวิตความเปนอยูแบบชาวดัชตท่ี ใชเวลาลองเรือประมาณ 1 ชั่วโมง เปนอีกหน่ึงกิจกรรม
ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยม ใหทานสัมผัสกับความสวยงามแหงสายนํ้าของเมือง
อัมสเตอรดัมอยางใกลชิด โดยเรือทองเท่ียวเหลาน้ีจะลองไปบนผืนนํ้าตามคลองเฮเรนก



ราทช  (Herengracht), ไค เซอร กราทช  (Keizersgracht) และ  พ ริน เซนกราทช  
(Prinsengracht) ซึ่งเปนคลองท่ีมีชื่อเสียงของอัมสเตอรดัม และลอดผานใตสะพานท่ี
สวยงามหลายแหงซ่ึงทอดยาวผานเสนทางนํ้ารอบๆ เมือง  จากน้ันนําทานทองเท่ียวรอบ
เมืองอัมสเตอรดัม เร่ิมท่ี โบสถ New church เปนโบสถ ศตวรรษท่ี 15 ในอัมสเตอรดัมท่ี
ตั้งอยูบน Dam Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเปนเขตปกครองของโบสถ Dutch 
Reformed Churchปจจุบันเปนของคริสตจักรโปรเตสแตนตในเนเธอรแลนด ปจจุบันถูก
ใชเปนพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหถายภาพความสวยงามดานนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอรดัม (Royal Palace) 
อาคารท่ีหรูหราและโออาท่ีสุดของเนเธอแลนด สรางข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 17 โดยพระเจา



หลุยส ในอดีตอาคารน้ีเคยมีบทบาทเปนศาลาวาการมากอน ปจจุบันถูกใชสําหรับกิจกรรม
ในพระราชสํานักและกิจกรรมระดับประเทศ 

 
นําทานไปยัง จัตุรัสดัมสแควร(Dam Square) เปนสัญลักษณของอัมสเตอรดัมท่ีเต็มไป
ดวยกล่ินอายของประวัติศาสตร โดยเปนท่ีตั้งของอนุสาวรียแหงชาติเพ่ือเปนการระลึกถึงผู
ท่ีตกเปนเหย่ือของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปนยานท่ีรายลอมไปดวยอาคารเกาแก ศูนย
รวมหางสรรพสินคา รานอาหาร และคาเฟ  และ The Old Church เปนอาคารท่ีเกาแก
ท่ีสุด ในอัมสเตอรดัมและเปนสถาบันศิลปะท่ีอายุนอยท่ีสุด (ต้ังแตป 2012) โดยจัตุรัสรอบๆ 
โบสถคือ Oudekerksplein ใหทานไดอิสระชอปปง ยานคาลเวอรสตรัส Kalverstraat 
เปนถนนชอปปงท่ีพลุกพลานในอัมสเตอรดัม เปนสินคาแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเทาและ
กระเปา เชน H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส Levi, Esprit, Sissy 
Boy, Nike, และยังมีรานบูติก หางสรรพสินคาขนาดใหญ นํ้าหอม ของขวัญและของท่ี
ระลึกพิเศษมากมายใหทุกทานไดซ้ือเปนของฝากอีกดวย 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
ท่ีพัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Day5 เมืองอมัสเตอร ์ดมั  – เม ืองบร ูช – หอระฆงัแห่งบร ูช – ศาลากลางเมืองบร ูช – เมืองเกนต์ – ปราสาท
เกรเวนสตีน  – เมืองบรสัเซลส์ – อะโตเมียม – รปูปัน้แมนิเกนพีส – พระราชวงัหลวงแห่งบรสัเซลล ์ – 
จตัรุสักรองดป์ลาซ – ถนน Avenue Louise 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

           นําทานเดินทางสู เมืองบรูช (Bruges) (ใชเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที) เปนเมืองท่ี
ใหญท่ีสุดและเปนเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอรตะวันตกในบริเวณเฟลมมิชใน
ประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ 

            นําทานถายภาพ หอระฆังแหงบรชู (Belfry of Bruges) ตั้งเดนสงาอยูท่ีจัตุรัสใจกลาง
เมืองบรูช สรางข้ึนในชวงศตวรรษท่ี 12 ไมเพียงแตเปนหน่ึงในสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุด
ของเมืองเทาน้ันแตยังไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก ในอดีตหอ
ระฆังสรางข้ึนเพ่ือใชเปนหอสังเกตการณและเตือนภัย รวมไปถึงบอกเวลาและกิจกรรม
ทางสังคมในเมือง 

            นําทานถายภาพ ศาลากลางเมืองบรูช (Bruge City Hall) ต้ังอยูท่ีเบิรกสแควร เปน
ศาลากลางขนาดใหญจากศตวรรษท่ี 13 สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค เปดใหบุคคล
ท่ัวไปไดเขาชมความงดงามภายใน ซ่ึงจะพบกับหองโถงขนาดใหญท่ีประดับดวยภาพ
จิตรกรรมฝาผนังสมัยศตวรรษท่ี 20 เพ่ือนําเสนอประวัติศาสตรของเมืองบรูช รวมไปถึง
เอกสารและภาพวาดตนฉบับจํานวนมากท่ีชั้นลาง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) ประเทศเบลเย่ียม (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง) เมืองลูกผสมระหวางยุคเกากับยุคใหมท่ีมีเอกลักษณ และมีทิวทัศนท่ีงดงามของ
สายนํ้าท่ีตัดกับสถาปตยกรรมของเมืองไดอยางลงตัว 

นําทานถายภาพดานหนากับแลนดมารคสําคัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตีน The 

Gravensteen (Castle of the Counts)  เปนท่ีอยูอาศัยของเคานตแหงแฟลนเดอรสจ
นถึงป 1353 ตอมาไดมีการปรับเปล่ียนวัตถุประสงคใหมใหเปนศาล เรือนจํา โรงกษาปณ 
และแมกระท่ังในฐานะโรงงานฝาย ไดรับการบูรณะในชวงป พ.ศ. 2436-2446 และ
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑและสถานท่ีสําคัญในเมือง ถายภาพกับ หอระฆังแหงเกนต (Het 

Belfort van Gent) เปนหอระฆังสูง 95 เมตรใจกลางเมืองเกนตของเบลเยียม หอคอยน้ี

เปนหอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent ท่ีมีชื่อเสียง หอระฆังของ Ghent รวมกับ Cloth 

Hall และMammelokker เปนสวนหน่ึงของมรดกโลกของ UNESCO ตั้งแตป 2542 ชม 



อาสนวิหารเซนตบาโว St. Bavo's Cathedral เปนอาสนวิหารของโบสถคาทอลิกในเมือง
เกนตประเทศเบลเยียม อาคารสไตลโกธิก สูง 89 เมตรน้ีเปนท่ีน่ังของสังฆมณฑลเกนต
และต้ังชื่อตามนักบุญบาโวแหงเกนต อีกท้ังมหาวิหารแหงน้ียังเปนท่ีเก็บผลงานของศิลปน
ท่ีมีชื่อเสียงคนของประเทศอีกดวย ถนน Graslei Notable Street เดินเลนไปตามถนนจะ
มีรานอาหาร คาเฟ บิสโตร รานของฝากใหทานไดเลือกซ้ือตามอัธยาศ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussel) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยูในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ 
เบลเย่ียมเปนประเทศเกาแกท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 ป เปนประเทศเล็กๆ
แสนสวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเปน
ประเทศท่ีมีคูบาวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ดวยตีกรามบานชองและสถาปตยกรรม
สําคัญๆ เชน มหาวิหาร หอระฆัง ซ่ึงยังคงไวดวยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอ
ยางครบถวน  

 

นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ สถาปตยกรรมแหงวิทยาการ อะโตเมียม (Atomium) 
อาคารไฮเทคแหงน้ี มีความสูง 330 ฟุต ประกอบดวยวัตุทรงกลม 9 ลูก แตละลูกมี
เสนผาศูนยกลางขนาด 18 เมตร รวมนํ้าหนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา 18 
เดือน ในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียม



แบงเปน จุดชมวิว หองอาหาร หองแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบริการดวย
ลิฟทท่ีวากันวาเปนลิฟทท่ีเร็วท่ีสุดในยุโรป  
 

นําทานชม รูปปนแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยูบริเวณหัวมุมของ
ถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปนแมนิเกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเกาเเกมาก 
คําวา Manneken Pis มีความหมายวา เด็กชายกําลังฉ่ี เปนประติมากรรมมีลักษณะ
เปนนํ้าพุขนาดเล็ก ตัวประติมากรรมหลอดวยทองเเดงเปนรูปเด็กผูชายเปลือยกาย 
กําลังยืนฉ่ีลงอาง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร โดยในเทศกาลท่ีสําคัญ จะมี
การนําชุดตางๆ มาสวมใหกับรูปปนตัวน้ีดวย เพ่ือสรางบรรยากาศใหเขากับแตละ
เทศกาล  
 

นําทานเก็บภาท่ีระลึก สถาปตยกรรมงดงามอาคารท่ีสวยท่ีสุดในบรัสเซลลหลังหน่ึงก็
คือ พระราชวังหลวงแหงบรัสเซลล (Royal Palace of Brussels) ซ่ึงตั้งอยูดานหนา
สวนสาธารณะบรัสเซลลตรงขามกับอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแหงน้ีถือเปน
สัญลักษณสําคัญของระบบรัฐบาลของเบลเยียมท่ีมีการปกครองในระบอบราชาธิป
ไตยภายใตรัฐธรรมนูญ  
 

 นําทานเดินทางสู จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือท่ีจะเรียกกันอีกอยางวา 
จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ต้ังอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปนสถานท่ี
ทองเท่ียวอันดับหน่ึงของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวามีความสวยงามมากท่ีสุดของยุโรป 
แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค 
เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซ่ึงอาคารสวนใหญน้ันจะ
สรางมาตั้งแตสมัยยุคกลาง โดยแตละอาคารท่ีลอมรอบจัตุรัสแหงน้ีอยูจะมีความสูง
สงางามเปนอยางยิ่ง  

 

 อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัยท่ี ถนน Avenue Louise เปนถนนท่ีมีช่ือเสียงและมี
ราคาแพงท่ีสุดแหงหน่ึงในบรัสเซลส เรียงรายไปดวยรานเสื้อผาแฟชั่นระดับไฮเอนด
และรานบูติก สถานทูตและสํานักงานหลายแหงดวยกัน 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
ท่ีพัก Gresham Belson Hotel, Brussels ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 



 
Day6 เมืองบรสัเซลส์ – เมืองแรง็ส ์ – มหาวิหารน็อทร ์ดามแห่งแรง็ส ์ – มหาวิหารนักบุญเรมี – เมืองปารีส – 

ถนนฌอ็งเซลิเซ่ – ประต ูชยัฝร ัง่เศส – หอไอเฟล  – พิพิธภณัฑ์ล ูฟวร –์ จตั ุรสัปลสัเดอลากงกอรด์ – เสา
โอเบลิสก  ์– โรงอปุรากรปาแลการนี์เย ่– ล่องเรอืแม่นํ้าแซน บาโตมชู 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 

ทานเดินทางสู เมืองแร็งส Reims (ใชเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที) เปนเมืองใน
จังหวัดมารนในแควนช็องปาญารแดนในประเทศฝร่ังเศส เมืองแร็งสตั้งอยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ราว 129 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของปารีส 

นําทานถายรูป มหาวิหารน็อทรดาม แหงเมืองแร็งส(Notre-Dame de Reims) เปน
จุดเดนอันดีงามของเมืองน้ี ตั้งตระหงานโดดเดนเปนสงาเหนือถนนโดยรอบ นักทองเท่ียว
นับลานลวนอยากมาเย่ียมชมสถาปตยกรรมอันวิจิตรตระการตาและประตูวิหารขนาด
ใหญ มหาวิหารแหงน้ีมีหอคอยคูอันสูงใหญท่ีคุณมองเห็นไดจากท่ัวตัวเมือง  

นําทานถายรูป มหาวิหารนักบุญเรมีแหงแร็งส (Saint-Remi de Reims) เปนอดีตแอบบีย 
ต้ังอยูในเมืองแร็งส ประเทศฝร่ังเศส มีกอตั้งในคริสตศตวรรษท่ี 6 ตั้งแตป ค.ศ. 1099[1] 
ท่ีเก็บเรลิกของนักบุญเรมี บิชอปแหงแร็งสผูเปล่ียนพระเจาโคลวิสท่ี 1 พระมหากษัตริย
แหงชาวแฟรงกใหหันมานับถือศาสนาคริสตไดในวันคริสตมาสป ค.ศ. 496 ทานเสียชีวิต
ในป ค.ศ. 553 หลังจากท่ีทรงไดรับชัยชนะตอฝายอาลามานนี (Alamanni) ในยุทธการท่ี
ซึลพิช (Battle of Tolbiac) 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปง 

นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง) นําทานอิสระ ถนนฌ็องเซลิเซ (Champs Elysees) เปนจุดท่ีทานสามารถชอปปง



รานคาแบรนดดังระดับโลก เปนถนนแหงหน่ึงท่ีไดช่ือวาสวยท่ีสุด ทอดยาวอยู ณ เขตท่ี 8 
ของกรุงปารีส  กลายเปนถนนชอปปงสายสําคัญท่ีไดชื่อวาสวยงามท่ีสุดในโลก นอกจาก
สองขางทางจะรวมรวบแหลงรานคาสุดหรูแบรนดดังระดับโลกมากมายแลว ยังเต็มไปทุก
ส่ิงท่ีคุณตองการ ท้ังรานอาหารและขนมสุดหรู 
 

นําทานถายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เปนสถาปตยกรรม
กลางแจงขนาดใหญ ต้ังอยูบนจัตุรัสชารลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัย
แหงน้ีเรียกไดวาเปนสถาปตยกรรมสําคัญของเมืองท่ีอยูคูเมืองปารีส 
 

นําทานเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดมารคแหงฝรั่งเศส เปนหอคอย
โครงสรางเหล็กตั้งอยูบนช็องเดอมาร บริเวณแมนํ้าแซน ในกรุงปารีส เปนสัญลักษณ
ของประเทศฝร่ังเศสท่ีเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานถายรูปคู พิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) ) (ไมรวมคาเขาชมภายใน
พิพิธภัณฑ ประมาณทานละ 80 ยูโร) พิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดใหญ
ท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณคาไว
มากกวา 40,000  ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อกองโลกอยาง “ภาพวาดโมนาลิซา” หรือ 



รูปปน Venus de Milo และเปนหน่ึงในฉากสําคัญของภาพยนตรชื่อดังระดับโลก
อยาง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  
 

 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสปลัสเดอลากงกอรด (Place De La Concorde) เปนสถานท่ี
แหงความทรงจําทางประวัติศาสตรการนองเลือดคร้ังใหญในกรุงปารีส เปน
สัญลักษณของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝร่ังเศส รวมท้ังเปน
จุดจบของพระเจาหลุยสท่ี 16 พรอมกับพระนางมารีอังตัวเนต ดวยเครื่องประหารกิโย
ติน นับเปนสถานท่ีเท่ียวท่ีนาสนใจอยางยิ่งนอกเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร
ของประเทศฝร่ังเศสแลวปจจุบันเปนท่ีตั้งของ เสาโอเบลิสก (L’Obélisque) 
ประติมากรรมอันล้ําคาสัญลักษณแหงมิตรภาพของประเทศอียิปตและประเทศฝร่ังเศส
ซ่ึงถูกสงใหเปนของขวัญแกพระเจาชารลท่ี 10 ในปค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของ
เสาคือการทํามาจากหินแกรนิตทรงเหล่ียม เลาเร่ืองราวสมัยฟารโรหรามเสสท่ี 2 และ
สมัยรามเสสท่ี 3 ดวยตัวภาษาอียิปตโบราณท่ีมีอายุกวา 3,000 ป นําทานถายรูปดาน
นอกกับ โรงอุปรากรปาแลการนเีย (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยูตรงใจ
กลางเมืองปารีสสรางโดย ชารล การนีเย ตามแบบสถาปตยกรรมฟนฟูบาโรก ท่ีมี
ความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแตงท่ีวิจิตรงดงามภายในอาคาร 

นําทาน ลองเรือชมแมน้ําแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เปนหนึ่งในผูให
บริการเรือนําเท่ียวในแมนํ้าแซนยอดนิยมเจาหน่ึง อีกท้ังยังเปนบริษัททัวรท่ีดําเนิน
กิจการทางเรือท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงปารีสดวย ใชเวลาลองประมาณ 1 ชั่วโมง ชม
สถานท่ีสําคัญท่ีแมนํ้าทอดผานอยางเชน หอไอเฟล พิพิธภัณฑลูฟ สะพานอเล็กซาน
เดอรท่ีสามเปนกิจกรรมท่ีนิยมกันอยางมากท่ีจะ น่ังเรือชมเมืองปารีส 
เรียกไดวาเปนไฮไลทสําคัญถาหากใครไดมา เ มื อ ง ป า รี ส ต อ ง ไ ม
พลาดกิจกรรมลองเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุด ในประเทศฝร่ังเศส
อยางแนนอน  

คํ่า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก 
ท่ีพัก Best Western Plus Paris Velizy ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Day7 เม ืองปารีส - ปารีส ชารล์ เดอ โกล - สนามบินโหน่ยบ่าย

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล เพ่ือเดินทางกลับ
ประเทศไทย 

14.00 นําทานออกเดินทางสู สนามบินโหนยบาย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam 

Airline เท่ียวบินท่ี VN 18 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

Day8 สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสวุรรณภมูิ – ประเทศไทย 

06.35 เดินทางถึง สนามบินโหนยบาย ประเทศเวียดนาม 

08.40 นําทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Vietnam 

Airline เท่ียวบินท่ี VN 611 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

10.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ

 
สาํคญัโปรดอ่าน 
5. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลอื 

30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เทา่นัน้ 
6. อตัราคา่บรกิารน้ี จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่าํหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) 

7. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกบตัร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจาก
เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

8. นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใชจ้่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

9. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่
รวมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

10. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

11. เงือ่นไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษิทัประกนัเป็นผูพ้จิรณา 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 
 


