
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ี โปรแกรมทัวร อาหาร โรงแรม เชา เท่ียง เยน็ 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน     

2 

สนามบินเถาหยวน – สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล – 
หอไอเฟล – ประตูชัยฝร่ังเศส  ถนนฌ็องเซลิเซ – 
ลองเรือบาโตมูช – พิพิธภัณฑลูฟวร – หางแกลเลอร่ี 
ลาฟาแยตต 

   

IBIS STYLES 
PARIS VELIZY, 
PARIS หรือ

เทียบเทา

3 เมืองปารีส – พระราชวังแวรซาย (รวมตั๋วเขาชม) – 
เมืองบรัสเซลส    

GRESHAM 
BELSON HOTEL 
BRUSSELS 

หรือเทียบเทา 

 

    



 

 

BKK       TPE TPE       CDG

BR068 17.10 21.45 BR087 23.30 08.20+1 

AMS  BKK    
      

BR076 21.40 13.40+1    
      

4 

เมืองบรัสเซลส – อะโตเมียม – รูปปนแมนิเกนพีส – 
พระราชวังหลวงแหงบรัสเซลล  จัตุรัสกร็องปลัส – 
เมืองลักเซมเบิรก – ยานเมืองเกาลักเซมเบิรก – มหา
วิหารน็อทรดาม 

   

IBIS 
LUXEMBOURG 
AIRPORT, 
LUXEMBOURG 

หรือเทียบเทา

5 
เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอ
ลเลิรน – ยานเมืองโคโลญ  
Designer Outlet Roermond – เมืองอัมสเตอรดัม 

   

XO HOTEL 
BLUE TOWER, 
AMSTERDAM 

หรือเทียบเทา 

 

6 

ห มู บ า น กี ธู ร น  –  โ ร ง ง า น เ พ ช ร  Royal coaster 
diamond – ลองเรือหลังคากระจก  
พิพิธภัณฑแวนโกะ –โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน  
พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม  จัตุรัสดัมสแควร 
– ยานโคมแดง 

   

XO HOTEL 
BLUE TOWER, 
AMSTERDAM 

หรือเทียบเทา 

 

7 

เมืองอัมสเตอรดัม – หมูบานกังหันลมซานสสคันส –
World of wildmills – โบสถ New church – พระราชวัง
หลวงอัมสเตอรดัม – จั ตุ รัสดัมสแควร  – The Old 
Church  – ย า น ค า ล เ ว อ ร ส ต รั ส  – ส น า ม บิ น
อัมสเตอรดัมสคิปโฮล 

    

8 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย    

โปรแกรมเดนิทาง 7 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน EVA

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก                 เท่ียวบนิที่ เวลาออก            

อัตราคาบรกิาร

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก            



วันเดนิทาง 
ราคาทัวร/ทาน
พักหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/
ทาน 

(อายุไมเกิน 
12 ป) 

ราคาทัวรไม
รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

12 – 19 
พฤษภาคม 2566 

69,990 66,990 54,990 10,000 

02 – 09 มิถุนายน 
2566 

71,990 68,990 56,990 10,000 

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

 

อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หัวหนาทัวร 
ทานละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวซีาเชงเกน ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงตามคาเงนิในแตละวัน) 

นกัทองเทีย่วจายตามจริงกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาท่ีของบรษิัทฯ อํานวยความสะดวกในการ
ยืน่ และใหคําแนะนาํแกทาน 

 

สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาทาํการจองลว่งหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และคา่วซ่ีา และชาํระสว่นที่

เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จํานวน 100% เทา่นัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที่กําหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม
ความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทําการออกบตัร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที่
เป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ หรอื
มผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 
Day1 สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินเถาหยวน 

 

14.00 นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบ
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

17.10 ออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี 
BR068 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

21.45 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน และรอตอเคร่ือง 

23.30 นําทานออกเดินทางสู สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบิน EVA AIR 
เท่ียวบินท่ี BR087 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

Day2 สนามบินเถาหยวน – สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – หอไอเฟล – ประตชูยัฝร ัง่เศส – ถนนฌอ็งเซลิเซ่ 
             ล่องเรอืบาโตมชู – พิพิธภณัฑล์ฟูวร  ์– ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต  ์

 
08.20 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส หลังจากน้ันนําทานผานดานตรวจ

คนเขาเมืองรับสัมภาระพรอมออกเดินทางตามรายการ (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 
ช่ัวโมง) นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) ประเทศฝร่ังเศส นําทานเดินทางไปยัง หอไอเฟล 
(Tour Eiffel) แลนดมารคแหงฝร่ังเศส เปนหอคอยโครงสรางเหล็กตั้งอยูบนช็องเดอมาร 
บริเวณแมนํ้าแซน ในกรุงปารีส เปนสัญลักษณของประเทศฝร่ังเศสท่ีเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลก  



 นําทานถายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เปนสถาปตยกรรมกลางแจง
ขนาดใหญ ตั้งอยูบนจัตุรัสชารลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแหงน้ีเรียกไดวา
เปนสถาปตยกรรมสําคัญของเมืองท่ีอยูคูเมืองปารีส 

 นําทานอิสระ ถนนฌ็องเซลิเซ (Champs Elysees) เปนจุดท่ีทานสามารถชอปปงรานคาแบรนด
ดังระดับโลก เปนถนนแหงหน่ึงท่ีไดชื่อวาสวยท่ีสุด ทอดยาวอยู ณ เขตท่ี 8 ของกรุงปารีส  
กลายเปนถนนชอปปงสายสําคัญท่ีไดชื่อวาสวยงามท่ีสุดในโลก นอกจากสองขางทางจะรวมรวบ
แหลงรานคาสุดหรูแบรนดดังระดับโลกมากมายแลว ยังเต็มไปทุกส่ิงท่ีคุณตองการ ท้ังรานอาหาร
และขนมสุดหรู 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทาน ลองเรือชมแมน้ําแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เปนหน่ึงในผูใหบริการเรือนํา
เท่ียวในแมนํ้าแซนยอดนิยมเจาหน่ึง อีกท้ังยังเปนบริษัททัวรท่ีดําเนินกิจการทางเรือท่ีเกาแก
ท่ีสุดในกรุงปารีสดวย ใชเวลาลองประมาณ 1 ช่ัวโมง ชมสถานท่ีสําคัญท่ีแมนํ้าทอดผาน

อยางเชน หอไอเฟล พิพิธภัณฑลูฟ สะพานอเล็กซานเดอรท่ีสามเปนกิจกรรมท่ีนิยม
กันอยางมากท่ีจะน่ังเรือชมเมืองปารีส เรียกไดวาเปนไฮไลทสําคัญถาหากใครไดมา
เมืองปารีสตองไมพลาดกิจกรรมลองเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส
อยางแนนอน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก 



 

นําทานถายรูปคู พิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) ) (ไมรวมคาเขาชมภายในพิพิธภัณฑ 
ประมาณทานละ 80 ยูโร) พิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดใหญท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดแหง
หน่ึงของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณคาไวมากกวา 40,000  ชิ้น รวมไปถึง
ผลงานชื่อกองโลกอยาง “ภาพวาดโมนาลิซา” หรือ รูปปน Venus de Milo และเปนหน่ึงใน
ฉากสําคัญของภาพยนตรชื่อดังระดับโลกอยาง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  
 
นําทานอิสระชอปปง แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) เปนหางหรูท่ีมีชื่อเสียง
มากท่ีสุดแหงหน่ึงของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม ท่ีแมวาเราจะไมได
ตั้งใจไปชอปปงแบรนดเนมก็ยังควรคาแกการไปเดนเลนอยูดี ตั้งอยูบนถนนโฮสมานน
(Boulevard Haussman) ในกรุงปารีส ใกลกับโรงโอเปราการนิเยร(Opera Ganier) เปด
ใหบริการคร้ังแรกในป ค.ศ.1912 เดิมทีกอนท่ีจะมาเปนหางสรรพสินคาแฟชั่นชั้นนําของโลก
ยางทุกวันน้ีแตกอนเปนแครานคาขายเส้ือผาเล็กๆ ท่ีหัวมุมถนน Lafayette แตภายหลังไม
นานไดมีการขยับขายพ้ืนท่ีเพ่ือใหเพียงพอ ตอจํานวนพนักงานและลูกคาท่ีมาจับจายใชสอย 
เพราะในแตละวันมีลูกคาเขาออกท่ีหางน้ีเฉล่ียแลว 1 ลานคนตอวันเลยทีเดียว มีเนื้อท่ีท้ังหมด
ราวๆ 500,000 ตรม. ท้ังหมด 5 ชั้น 
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปง 
ท่ีพัก      IBIS STYLES PARIS VELIZY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Day3 เมืองปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย (รวมต ัว๋เข้าชม) – เม ืองบรสัเซลส  ์ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานเย่ียมชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) หรือท่ีเรียกวา “Château de 

Versailles” ในภาษาฝร่ังเศส สถานท่ีอันหรูหราแหงน้ีเปนพระราชวังหลวงตั้งอยูท่ีเมืองแวร
ซายส ในปจจุบันเปนสวนหน่ึงของกรุงปารีสประเทศฝร่ังเศส ท่ีสําคัญคือพระราชวังแหงน้ี
ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม เม่ือป 1979 จากองคการยูเนสโก 

พระราชวังแวรซายสเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคปจจุบัน โดยพระเจาหลุยสท่ี 14 มี
พระประสงคใหสรางพระราชวังข้ึนเพ่ือเปนศูนยกลางในการปกครองของพระองค โดยใชเงิน
ในการสรางท้ังหมด 500,000,000 ฟรังกและคนงานกวา30,000 คนพระราชวังแวรซายส 
เปนพระราชวังท่ีประทับท่ีสมบูรณแบบ 

โดยพระราชวังใหญโตสวยงามแหงน้ีสรางดวยหินออนสีขาว ภายในแบงออกเปนหอง เชน 
หองบรรทม หองเสวย หองสําราญ เปนตน ซ่ึงแตละหองลวนมีเคร่ืองประดับหรูหราตระการตา
และภาพเขียนท่ีมีช่ือเสียงประดับอยูตามผนังหอง ซ่ึงท่ัวโลกยกยองวาพระรางวังแวรซายส 
เปนท่ีรวบรวมเอกลักษณแหงศิลปกรรมของฝร่ังเศสท่ีเคยกระฉอนโลกท้ังมวล จนมีคํากลาววา 
”  คราใดใครได เยือนแวรซายส  คราน้ันเขาได เ ห็นโลกอันศิวิไลซ ท่ีแทจ ริงแลว  ” 
พระราชวังแวรซายสจัดหองเปนสัดสวนอยางสมพระเกียรติท่ีสุดและแตละหองไดสรางอยาง
วิจิตรบรรจงใหความสอดคลองกับเหตุการณและนามของหองอยางยิ่ง ไฮไลทท่ีไมควรพลาด
คือ หองกระจก (The Hall of Mirrors) เปนหองท่ีใหญท่ีสุดของแวรซายสในรอบ 4 ศตวรรษ 

ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสารท หองน้ีพระเจาหลุยสท่ี 14 ทรงกํากับการกอสราง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussel) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยู
ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเย่ียมเปนประเทศเกาแกท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 
1,000 ป เปนประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมน
ติก จึงเปนประเทศท่ีมีคูบาวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ดวยตีกรามบานชองและสถาปตยกรรมสําคัญๆ 
เชน มหาวิหาร หอระฆัง ซ่ึงยังคงไวดวยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอยางครบถวน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
ท่ีพัก      GRESHAM BELSON HOTEL BRUSSELS ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 

 

 

 
Day4 เมืองบรสัเซลส  ์– อะโตเมียม – รปูปัน้แมนิเกนพีส – พระราชวงัหลวงแห่งบรสัเซลล  ์– จตัรุสักรอ็งปลสั – เม ือง

ลกัเซมเบิรก์ – ย่านเมอืงเก่าลกัเซมเบิรก์ – มหาวิหารน็อทรด์าม  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ สถาปตยกรรมแหงวิทยาการ อะโตเมียม (Atomium) อาคาร
ไฮเทคแหงนี้ มีความสูง 330 ฟุต ประกอบดวยวัตุทรงกลม 9 ลูก แตละลูกมีเสนผาศูนยกลาง
ขนาด 18 เมตร รวมนํ้าหนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา 18 เดือน ในการออกแบบนาน
พอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเปน จุดชมวิว หองอาหาร หอง
แสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบริการดวยลิฟทท่ีวากันวาเปนลิฟทท่ีเร็วท่ีสุดในยุโรป  



 นําทานชม รูปปนแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยูบริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟ
ตัดกับถนนแซน รูปปนแมนิเกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเกาเเกมาก คําวา Manneken 
Pis มีความหมายวา เด็กชายกําลังฉ่ี เปนประติมากรรมมีลักษณะเปนนํ้าพุขนาดเล็ก ตัว
ประติมากรรมหลอดวยทองเเดงเปนรูปเด็กผูชายเปลือยกาย กําลังยืนฉ่ีลงอาง โดยมีความสูง
ประมาณ 60 เซนติเมตร โดยในเทศกาลท่ีสําคัญ จะมีการนําชุดตางๆ มาสวมใหกับรูปปนตัวน้ี
ดวย เพ่ือสรางบรรยากาศใหเขากับแตละเทศกาล  
 

นําทานเก็บภาท่ีระลึก สถาปตยกรรมงดงามอาคารท่ีสวยท่ีสุดในบรัสเซลลหลังหน่ึงก็คือ 
พ ร ะ ร า ช วั ง ห ล ว ง แ ห ง บ รั ส เ ซ ล ล  ( Royal Palace of Brussels) ซ่ึ งตั้ ง อยู ด านหน า
สวนสาธารณะบรัสเซลลตรงขามกับอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแหงน้ีถือเปนสัญลักษณ
สําคัญของระบบรัฐบาลของเบลเยียมท่ีมีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต
รัฐธรรมนูญ  
 

 นําทานเดินทางสู จัตุรัสกร็องปลัส หรือท่ีจะเรียกกันอีกอยางวา จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand 
Palace) ตั้งอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปนสถานท่ีทองเท่ียวอันดับหน่ึงของประเทศเบลเยียม 
ไดช่ือวามีความสวยงามมากท่ีสุดของยุโรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบ
บาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซ่ึง
อาคารสวนใหญน้ันจะสรางมาตั้งแตสมัยยุคกลาง โดยแตละอาคารท่ีลอมรอบจัตุรัสแหงน้ีอยู
จะมีความสูงสงางามเปนอยางยิ่ง  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปง 

นําทานเดินทางสู เมืองลักเซมเบิรก (Luxembourg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
ประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) เมืองท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแหงหน่ึงของทวีปยุโรป มี
พ้ืนท่ีประมาณ 2,586 ตร.กม.  



 

นําทานเยี่ยมชม ยานเมืองเกาเมืองลักเซมเบิรก (Old Town Luxemburg) เมืองแหงแกรนดด
ยุค ผานชม สะพานสมัยโรมัน (Bridge of Roman)  จากน้ันนําทานชม มหาวิหารน็อทรดาม 
แหงเมืองลักเซมเบิรก (Notre-Dame de Luxembourg) ประติมากรรมสําริดของแกรนด
ดัชเชส ชารล็อตต ศาลาวาการเมืองลักเซมเบิรก พระราชวังท่ีประทับของแกรนดดยุค อาคาร
รัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และ ปอมปราการสมัยโรมัน ทานจะไดสัมผัสวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม
ของบานเรือนสมัยเกาท่ีต้ังเรียงรายอยูตามแนวเขา 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก      IBIS LUXEMBOURG AIRPORT, LUXEMBOURG ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
Day5  เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิรน์ – ย่านเมอืงโคโลญ – Designer Outlet Roermond  
             เม ืองอมัสเตอรด์มั  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

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

สําคัญริมแมนํ้าไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนยกลาง

ทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ท้ังยังเปนแหลงผลิตนํ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือ

ชื่อ   นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ (Cologne Cathedral) เร่ิม

กอสรางตั้งแตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยุดพักการกอสรางไป จึงตองใชเวลากวา 600 ปจึง

สรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสต
ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารท่ีใหญและสูง ท่ี สุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบกอธิก เปนหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สราง
เพ่ืออุทิศใหนักบุญปเตอร และพระแมมารี ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1996 

 นําทุกทานไปเก็บภาพความประทับใจท่ี สะพานโฮเอินซอลเลิรน (Hohenzollern Bridge) เปน
สะพานประจําเมืองโคโลญคูกับมหาวิหารโคโลญ เปนสะพานขามแมนํ้าไรนท่ีมีท้ังทางรถไฟ
และทางเดินเทา โดยบริเวณร้ัวท่ีก้ันระหวางทางเดินและทางรถไฟเปนบริเวณท่ีนักทองเท่ียว
นิยมมาคลองกุญแจแหงความรัก เปนอีกหน่ึงสีสันหนึ่งของการทองเท่ียวเมืองโคโลญใน
ปจจุบัน อิสระใหทานไดเดินเลนและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยท่ี Stadt Koln หรือ 
ยานเมืองโคโลญ 



 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

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

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

จุดเดนอีกอยางคือ ท่ี Designer Outlet Roermond จะเปดใหบริการ ปละ 363 วันกันเลย
ทีเดียว (ยกเวนวันคริสตมาสและวันปใหม) เรียกไดวาเอาใจขาชอปกันแบบสุดๆไปเลย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปง 
ท่ีพัก      XO HOTEL BLUE TOWER, AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 
Day6 หมู่บ้านกีธ ูร ์น  – โร งงาน เพชร  Royal coaster diamond – ล่อ งเร ือ หล ังค ากร ะจก  – พิพิธ ภัณฑ์แ วน โก๊ะ 

โรงงานผลิตเบียรไ์ฮเนเก้น – พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ เมอืงอมัสเตอรด์มั – จตัรุสัดมัสแควร  ์– ย่านโคมแดง 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หมูบาน
ในฝนท่ีปราศจากถนน ใชการโดยสารผานทางเรือบนคลองรอบหมูบานเทาน้ัน มีชื่อเสียงเปน
ท่ีรู จักกันดีในฐานะ " เวนิสแหงเนเธอรแลนด (Venice of Netherland) " จากการท่ีเปน
หมูบานปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลองซ่ึงมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมี
สะพานเชื่อมเพ่ือใชเปนทางเดินติดตอกันภายในหมูบานกวา 180 สะพาน ซ่ึงกวาจะมาเปน
หมูบานแสนสวยท่ีเราเห็นอยูทุกวันน้ี ท่ีน่ีถูกคนพบโดยชาวเมดิเตอรเรเนียนเม่ือป 1230 
ในขณะน้ันมีซากเขาแพะกองอยูเต็มไปหมด จึงไดตั้งชื่อวา " เกยเธนฮอรน " ซ่ึงหมายถึง เขา
แพะ แตเม่ือเวลาผานไปเร่ือยๆ ก็ออกเสียงเพ้ียนจนกลายมาเปน " กีธูรน " ในท่ีสุด สวนสาเหตุ



ของแมนํ้าท้ังหมดซ่ึงอยูท่ีน่ีก็เลาตอกันมาวา เปนเพราะในอดีตท่ีน่ีเคยถูกใชเปนเหมืองขุด
ถานหินเลนมากอน และรูท่ีถูกขุดน้ันก็กลายมาเปนทางใหนํ้าไหลเขามา และคนในสมัยกอนก็
ใชสายนํ้าเหลาน้ีเปนทางขนสงถานหินเลนในท่ีสุด นําทาน ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบ
ของหมูบานกีธูรน (Giethoorn Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง)  ** 
กรณีที่เรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปดใหบริการกะทันหันโดย
ไมแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเปน
การชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด ** 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

 
 

 

นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมือง

หลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอัมสเติล (Amstel) เริ่มกอต้ังประมาณ
คริสตศตวรรษท่ี 12 ปจจุบันเปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศเนเธอรแลนด 

นําทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรม
จากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนข้ันตอนการเจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีท่ีมีคาท่ีสุด จากน้ันนํา
ทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพ่ือชมบานเรือน และ วิถีชีวิตความเปนอยู
แบบชาวดัชตท่ี ใชเวลาลองเรือประมาณ 1 ช่ัวโมง เปนอีกหน่ึงกิจกรรมทองเท่ียวท่ีไดรับความ
นิยม ใหทานสัมผัสกับความสวยงามแหงสายนํ้าของเมืองอัมสเตอรดัมอยางใกลชิด โดยเรือ
ทองเท่ียวเหลาน้ีจะลองไปบนผืนนํ้าตามคลองเฮเรนกราทช (Herengracht), ไคเซอรกราทช 
(Keizersgracht) และ พรินเซนกราทช  (Prinsengracht) ซ่ึงเปนคลองท่ีมีชื่อเสียงของ



อัมสเตอรดัม และลอดผานใตสะพานท่ีสวยงามหลายแหงซ่ึงทอดยาวผานเสนทางนํ้ารอบๆ 
เมือง   
นําทานผานชม พิพิธภัณฑแวนโกะ (Van Gogh Museum) เปนพิพิธภัณฑศิลปะท่ีทุมเทใหกับ
การทํางานของ Vincent Van Gogh พิพิธภัณฑมีคอลเล็กชันภาพวาดและภาพวาดของแวน
โกะท่ีใหญท่ีสุดในโลก ในป 2017  หมายเหตุ: ไมรวมบัตรคาบัตรเขาชม 19 Euro หรือ 
ประมาณ 760 บาท 
นําทานผานชม โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน (Heineken Experience) ตนกําเนิดของเบียร
ไฮเนเกนอยูท่ีเมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด กอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1864 ปจจุบันไฮเน
เกนเปนบริษัทผลิตเบียรรายใหญท่ีสุดอันดับ 3 ของโลก หมายเหตุ: ไมรวมบัตรคาบัตรเขาชม
ประมาณ 18 EUR 
นําทานถายรูปเปนท่ีระลึกกับ พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม (Rijksmuseum) สถานท่ี
ท่ีรวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตชท่ีใหญท่ีสุดในโลก เปดใหนักทองเท่ียวเขาเยี่ยมชมมา
นานนับ 10 ปแลว มีจัดแสดงผลงานของเหลาจิตรกรมากมาย หมายเหตุ: ไมรวมบัตรคาบัตร
เขาชมประมาณ 20 EUR 
นําทานเดินทางสู  จัตุรัสดัมสแควร  (Dam Square) หรือจัตุ รัสดาม เปนสัญลักษณของ

อัมสเตอรดัมท่ีเต็มไปดวยกลิ่นอายของประวัติศาสตร และยังเปนท่ีตั้งของ พระราชวังหลวง (Royal 
Palace) โดยเปนท่ีต้ังของอนุสาวรียแหงชาติเพ่ือเปนการระลึกถึงผูท่ีตกเปนเหยื่อของสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 และเปนยานท่ีรายลอมไปดวยอาคารเกาแก เปนศูนยรวมหางสรรพสินคา รานอาหาร และคา

เฟ ท้ังยังเปนสถานที่รวมตัวอันมีชีวิตชีวาไมวาในโอกาสงานเฉลิม
ฉลองหรือการประทวงตางๆ ส่ิงท่ีไมควรพลาดชมเม่ือไปดามส
แควร คือ แทนหินสีขาวซ่ึงเปนอนุสาวรียแหงชาติท่ีสรางข้ึนในป 
ค.ศ. 1956 เพ่ือระลึกถึงทหารผานศึกจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 
นอกจากน้ียังมีหาง de Bijenkorf เปนหางท่ีต้ังอยูตรงดัมสแควร 
เเละเปนหางใหญสุดในอัมสเตอรดัม ชื่นชอบการช็อปปงสินคาเเบ
รนดเนมตองมาท่ีน่ี ไมวาจะเปน Louis Vuitton,  
 



 

Balenciaga, Stella Mccartney เเละอีกหลากหลายเเบรนดก็มีใหได เ ลือกชม รวมถึง
เคร่ืองสําอาง เสื้อผารองเทาหรือขนมของฝาก 

นําทานเดินทางสู ยานโคมแดง (Red Light District) แหลงทองเท่ียวยามราตรี ท่ีไมควรพลาด
เม่ือไดมาถึงอัมสเตอรดัม เปนแหลงแสงสียามคํ่าคืนและบรรยากาศของสาวงามในตูกระจกท่ี
ใหบริการอยางถูกกฎหมาย เปนแหลงรวมบาร พิพิธภัณฑ และ เซ็กซชอป จํานวนมากมาย 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปง 
ท่ีพัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
Day7 เม ืองอมัสเตอร ์ด มั  – หมู่บ้านกงัหนัลมซานส์สคนัส ์ – World of wildmills – โบสถ์ New church – พระราชวงั

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

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที) ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑเปด ทานสามารถเขาชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวดัชต ท่ี
ใชกังหันลมกวารอยแหง ในงานอุตสาหกรรมมาต้ังแตศตวรรษท่ี 17-18 โดยทําหนาท่ีผลิต
นํ้ามันจากดอกมัสตารด กระดาษ งานไม นอกจากน้ีภายในหมูบานแหงน้ียังมีพิพิธภัณฑท่ี
นาสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑเบเกอร่ี ชีสฟารม นาฬิกา รานขายเคร่ืองกาแฟและชาคุณภาพ
มากมายใหเลือกซ้ือเปนของฝากของท่ีระลึก ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1997  นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม 
(Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ต้ังอยู

ริมฝงแมนํ้าอัมสเติล (Amstel) เร่ิมกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปจจุบันเปนเมืองท่ีใหญ
ท่ีสุดของประเทศเนเธอรแลนด 



เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

จากน้ันนําทานทองเท่ียวรอบเมืองอัมสเตอรดัม เร่ิมท่ี โบสถ New church เปนโบสถ ศตวรรษท่ี 
15 ในอัมสเตอรดัมท่ีตั้งอยูบน Dam Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเปนเขตปกครอง
ของโบสถ Dutch Reformed Churchปจจุบันเปนของคริสตจักรโปรเตสแตนตในเนเธอรแลนด 
ปจจุบันถูกใชเปนพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการ ใหถายภาพความสวยงามดานนอกกับ พระราชวัง
หลวงอัมสเตอรดัม (Royal Palace) อาคารที่หรูหราและโออาท่ีสุดของเนเธอแลนด สรางข้ึน
ในสมัยศตวรรษท่ี 17 โดยพระเจาหลุยส ในอดีตอาคารน้ีเคยมีบทบาทเปนศาลาวาการมากอน 
ปจจุบันถูกใชสําหรับกิจกรรมในพระราชสํานักและกิจกรรมระดับประเทศ 
 
 

 

นําทานไปยัง จัตุรัสดัมสแควร(Dam Square) เปนสัญลักษณของอัมสเตอรดัมท่ีเต็มไปดวย
กล่ินอายของประวัติศาสตร โดยเปนท่ีตั้งของอนุสาวรียแหงชาติเพ่ือเปนการระลึกถึงผูท่ีตก
เปนเหย่ือของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปนยานท่ีรายลอมไปดวยอาคารเกาแก ศูนยรวม
หางสรรพสินคา รานอาหาร และคาเฟ  และ The Old Church เปนอาคารท่ีเกาแกท่ีสุด ใน
อัมสเตอรดัมและเปนสถาบันศิลปะท่ีอายุนอยท่ีสุด (ตั้งแตป 2012) โดยจัตุรัสรอบๆ โบสถคือ 
Oudekerksplein ใหทานไดอิสระชอปปง ยานคาลเวอรสตรัส Kalverstraat เปนถนนชอปปง

ท่ีพลุกพลานในอัมสเตอรดัม เปนสินคาแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเทาและกระเปา เชน H&M, 

Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมีรานบู
ติก หางสรรพสินคาขนาดใหญ นํ้าหอม ของขวัญและของท่ีระลึกพิเศษมากมายใหทุกทานได



ซ้ือเปนของฝากอีกดวย นําทานเดินทางสู  สนามบินอัมสเตอร ดัมสคิปโฮล ประเทศ
เนเธอรแลนด 

21.40    นําทานเดินทางสู สนามบนิสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS  
เท่ียวบินท่ี BR 076  
              (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที 
 
 
Day8 สนามบินสวุรรณภมูิ – ประเทศไทย 

 

13.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 
 


