
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินชางงี     

2 

สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – เมืองปารสี – หอไอเฟล – ประตูชัย

ฝรั่งเศส –  ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ล่องเรือบาโตมูช – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟา

แยตต ์
   

IBIS STYLES PARIS VELIZY, 

PARIS หรือเทยีบเท่า  

3 
เมืองปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – เมืองแรง็ส ์– มหาวิหารแห่งเมืองแร็งส ์- มหาวิหาร

นักบุญเรมีแห่งแร็งส์     

SURE HOTEL BY BEST 

WESTERN REIMS NORD, 

REIMS หรือเทียบเท่า  

4 

เมืองลักเซมเบิร์ก – ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก – มหาวิหารน็อทรด์าม – พระราชวังแก

รนด์ดยุก – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปป��นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่

งบรสัเซลล์ – จตัุรัสกร็องปลสั 
   

GRESHAM BELSON 

HOTEL, BRUSSELS 

หรือเทียบเท่า  

    



 

 

 

 

 

 

 
 

BKK       SIN SIN       CDG 

  
SQ711 18.30/18.05 21.35/21.55 SQ336 00.15 07.15+1/07.35+1 

AMS       SIN SIN       BKK 

  
SQ323 10.25/11.15 05.55+1 SQ708 09.35 11.00 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 11 ป�) ไม่มีเตียง  

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

11 – 18 ตลุาคม 2566 73,990 73,990 53,990 12,000 

25 ต.ค. – 01 พ.ย. 66 71,990 71,990 51,990 12,000 

08 – 15 พฤศจกิายน 2566 69,990 69,990 49,990 12,000 

29 ธ.ค. 66 – 05 ม.ค. 67 79,990 79,990 59,990 12,000 

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

 

5 
เมืองเฮก – พระราชวังสันติภาพ – อาคารรัฐสภาเนเธอร์แลนด์ – หมู่บ้านกีธูร์น – 

ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น – เมืองอัมสเตอร์ดัม    

XO HOTEL BLUE TOWER, 

AMSTERDAM 

หรือเทียบเท่า  

6 

เมืองอัมสเตอร์ดมั – หมู่บ้านกังหนัลมซานส์สคันส์ – กังหันลมวินดม์ิลล์ – ชีสฟาร์ม – 

สถาบันเจียระไนเพชร – ล่องเรือหลังคากระจก – พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดมั – 

จัตุรสัดัมสแควร ์
   

XO HOTEL BLUE TOWER, 

AMSTERDAM 

หรือเทียบเท่า  

7 เมืองอัมสเตอร์ดมั – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล - สนามบินชางงี     

8 สนามบินสุวรรณภมูิ – ประเทศไทย     

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน Singapore Airline (SQ) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น(ประเทศฝร่ังเศส) ราคาประมาณ 6,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการย่ืน และให้คำแนะนำแก่ท่าน 

สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 36,000 บาท/ท่าน และค่าวซ่ีา และชาํระส่วน

ทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทีกํ่าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึ้น เพื่อให้คณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกบตัร

โดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที่

เป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรทาํการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั 

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ 

หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 
 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินชางง ี

 



 

 

15.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

เช็คอินให้แก่ท่าน 

18.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Arilines เที่ยวบินท่ี SQ711 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

22.00 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง 

 

Day2 สนามบินชางง ี– สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชยัฝรัง่เศส – ถนนกอ็งเซลิ

เซ่ – ล่องเรือบาโตมูช – พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์– ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 

 

00.15 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Singapore Arilines เท่ียวบินท่ี SQ336 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.15 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากน้ันนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตาม

รายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล 

(Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป�นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป�นสัญลักษณ์ของ

ประเทศฝรั่งเศสท่ีเป�นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก  

 นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป�นสถาป�ตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place 

Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งน้ีเรียกได้ว่าเป�นสถาป�ตยกรรมสำคัญของเมืองท่ีอยู่คู่เมืองปารีส 

 นำท่านอิสระ ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป�นจุดที่ท่านสามารถช้อปป��งร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เป�นถนนแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าสวย

ท่ีสุด ทอดยาวอยู่ ณ เขตท่ี 8 ของกรุงปารีส  กลายเป�นถนนช้อปป��งสายสำคัญท่ีได้ช่ือว่าสวยงามท่ีสุดในโลก นอกจากสองข้างทางจะรวมรวบแหล่ง

ร้านค้าสุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปทุกสิ่งท่ีคุณต้องการ ท้ังร้านอาหารและขนมสุดหรู 

 
 

 



 

 

 

นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) 

เป�นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีก

ท้ังยังเป�นบริษัททัวร์ท่ีดำเนินกิจการทางเรือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงปารีส

ด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สำคัญที่แม่น้ำทอด

ผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สาม

เป�นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่า

เป�นไฮไลท์สำคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรม

ล่องเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ 
 

นำท่านถ่ายรูปคู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ประมาณท่านละ 80 ยูโร) พิพิธภัณฑ์ทาง

ศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000  ชิ้น รวมไปถึง

ผลงานชื่อก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ รูปป��น Venus de Milo และเป�นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง 

“รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  

 



 

 

นำท่านอิสระช้อปป��ง แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป�นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส ภายในอาคารท่ีมี

สถาป�ตยกรรมที่สวยงาม ที่แม้ว่าเราจะไม่ได้ตั ้งใจไปช้อปป��งแบรนด์เนมก็ยังควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยู่ดี ตั ้งอยู ่บนถนนโฮสมานน์

(Boulevard Haussman) ในกรุงปารีส ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์(Opera Ganier) เป�ดให้บริการครั้งแรกในป� ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนท่ีจะมา

เป�นห้างสรรพสินค้าแฟช่ันช้ันนำของโลกย่างทุกวันน้ีแต่ก่อนเป�นแค่ร้านค้าขายเสื้อผ้าเล็กๆ ท่ีหัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มี

การขยับขายพ้ืนท่ีเพ่ือให้เพียงพอ ต่อจำนวนพนักงานและลูกค้าท่ีมาจับจ่ายใช้สอย เพราะในแต่ละวันมีลูกค้าเข้าออกท่ีห้างน้ีเฉลีย่แล้ว 1 ล้าน

คนต่อวันเลยทีเดียว มีเน้ือท่ีท้ังหมดราวๆ 500,000 ตรม. ท้ังหมด 5 ช้ัน 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศยั เพ่ือไม่เป�นการเสียเวลาช้อปป��ง 

ท่ีพัก      IBIS STYLES PARIS VELIZY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

Day3 เมืองปารีส – พระราชวงัแวร์ซาย (รวมตัว๋เข้าชม) – เมืองแรง็ส์ – มหาวิหารแห่งเมืองแร็งส์ – มหาวิหาร

นักบุญเรมีแห่งแรง็ส ์

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านเยี ่ยมชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั ่วโมง 30 นาที) หรือที่เรียกว่า “Château de 

Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่อันหรูหราแห่งนี้เป�นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในป�จจุบันเป�นส่วนหนึ่งของกรุงปารีส

ประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวังแห่งนี ้ได้รับการขึ ้นทะเบียนเป�นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื ่อป� 1979 จากองค์การยูเนสโก 

พระราชวังแวร์ซายส์เป�น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคป�จจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 โดยใช้เงินในการสร้างทั้งหมด 500,000,000 

ฟรังก์และคนงานกว่า30,000 คน แวร์ซายส์เป�นพระราชวังที่ประทับที่สมบูรณ์แบบโดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนสี

ขาว ภายในแบ่งออกเป�นห้อง เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป�นต้น ซึ่งแต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและ



 

 

ภาพเขียนท่ีมีช่ือเสียงประดับอยู่ตามผนังห้อง ซึ่งท่ัวโลกยกย่องว่าพระรางวังแวร์ซายส์ เป�นท่ีรวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศสท่ี

เคยกระฉ่อนโลกท้ังมวล จนมีคำกล่าวว่า ” คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ คราน้ันเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ท่ีแท้จริงแลว้ ” ไฮไลท์ท่ีไม่ควรพลาด

คือ ห้องกระจก (The Hall of Mirrors)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแร็งส์ Reims (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เป�นเมืองในจังหวัดมาร์นในแคว้นช็องปาญาร์แดนในประเทศฝรั่งเศส 

เมืองแร็งส์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของปารีส 

นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารน็อทร์ดาม แห่งเมืองแร็งส์(Notre-Dame de Reims) เป�นจุดเด่นอันดีงามของเมืองนี้ ตั้งตระหง่านโดดเด่นเป�นสง่า

เหนือถนนโดยรอบ นักท่องเที่ยวนับล้านล้วนอยากมาเยี่ยมชมสถาป�ตยกรรมอันวิจิตรตระการตาและประตูวิหารขนาดใหญ่ มหาวิหารแห่งนี้มี

หอคอยคู่อันสูงใหญ่ท่ีคุณมองเห็นได้จากท่ัวตัวเมือง แวะน่ังบนม้าน่ังในโบสถ์และซึมซับบรรยากาศอันเงียบสงบของศาสนสถานแห่งน้ี 

นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารนักบุญเรมีแห่งแร็งส์ (Saint-Remi de Reims) เป�นอดีตแอบบีย์ ตั้งอยู่ในเมืองแร็งส์ ประเทศฝรั่งเศส มีก่อตั้งใน

คริสต์ศตวรรษที่ 6 ตั้งแต่ป� ค.ศ. 1099[1] ที่เก็บเรลิกของนักบุญเรมี บิชอปแห่งแร็งส์ผู้เปลี่ยนพระเจ้าโคลวิสที่ 1 พระมหากษัตริย์แห่งชาวแฟรงก์

ให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ได้ในวันคริสต์มาสป� ค.ศ. 496 ท่านเสียชีวิตในป� ค.ศ. 553 หลังจากท่ีทรงได้รับชัยชนะต่อฝ่ายอาลามานนี (Alamanni) 

ในยุทธการท่ีซึลพิช (Battle of Tolbiac) 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก      SURE HOTEL BY BEST WESTERN REIMS NORD, REIMS, REIMS ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 



 

 

 

 

Day4 เมืองลกัเซมเบิร์ก – ย่านเมืองเก่าลกัเซมเบิร์ก – มหาวิหารน็อทร์ดาม – พระราชวงัแกรนด์ดยุก – เมือง

บรสัเซลส ์– อะโตเมียม – รปูปัน้แมนิเกนพีส – พระราชวงัหลวงแห่งบรสัเซลล ์– จตุัรสักรอ็งปลสั 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) 

เมืองท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแห่งหน่ึงของทวีปยุโรป มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,586 ตร.กม.  

นำท่านเยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก (Old Town Luxemburg) เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชม สะพานสมัยโรมัน (Bridge of 

Roman)  จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารน็อทร์ดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก (Notre-Dame de Luxembourg) ประติมากรรมสำริดของแก

รนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมืองลักเซมเบิร์ก พระราชวังท่ีประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และ ป้อมปราการ

สมัยโรมัน ท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของบ้านเรือนสมัยเก่าท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามแนวเขา จากน้ันนำท่านชม พระราชวังแกรนด์ดยุก 

(Grand Ducal Palace) เป�นพระราชวังในเมืองลักเซมเบิร์กทางตอนใต้ของลักเซมเบิร์ก เป�นที่พำนักอย่างเป�นทางการของแกรนด์ดยุคแห่ง

ลักเซมเบิร์ก เป�นท่ีประทับของกษัตริย์และพระราชวงศ์ของประเทศ Luxembourg ตัวพระราชวังก่อสร้างตั้งแต่ป� ค.ศ. 1572 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 



 

 

                นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussel) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30นาที) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยยีม  ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป

ตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเป�นประเทศเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตรย์าวนานกว่า 1,000 ป� เป�นประเทศเล็กๆแสน สวยงาม เหมือนอยู่ในยโุรปยุคกลาง 

ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จงึเป�นประเทศท่ีมคีู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ด้วยตีกราม บ้านช่องและสถาป�ตยกรรมสำคญัๆ เช่น มหาวิหาร 

หอระฆัง ซึ่งยังคงไว้ด้วยความงดงาม วิจิตรแบบศลิปะโกธิคอย่างครบถ้วน 

นำท่าน ถ่ายรูปเป�นที่ระลึก กับ สถาป�ตยกรรมแห่งวิทยาการ อะโตเมียม (Atomium) อาคารไฮเทคแห่งนี้ มีความสูง 330 ฟุต ประกอบ

ด้วยวัตุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมเีส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 18 เมตร รวมน้ำหนักเบ็ดเสร็จแล้ว 2,400 ตัน ใช้เวลา 18 เดือน ในการออกแบบ

นานพอๆกับระยะเวลาการสร้าง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบ่งเป�น จุดชมวิว ห้องอาหาร ห้องแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลาง

ให้บริการด้วยลิฟท์ท่ีว่ากันว่าเป�นลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในยุโรป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 นำท่านชม รูปป��นแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปป��นแมนิเกนพีส มีความ

สวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก คำว่า Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายกำลังฉี่ เป�นประติมากรรมมีลักษณะเป�นน้ำพุขนาดเลก็ ตัว

ประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป�นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย กำลังยืนฉ่ีลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร โดยในเทศกาลท่ีสำคัญ 

จะมีการนำชุดต่างๆ มาสวมให้กับรูปป��นตัวน้ีด้วย เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เข้ากับแต่ละเทศกาล  

นำท่านเก็บภาที่ระลึก สถาป�ตยกรรมงดงามอาคารที่สวยที่สุดในบรัสเซลล์หลังหนึ่งก็คือ พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal Palace 

of Brussels) ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสวนสาธารณะบรัสเซลล์ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแห่งน้ีถือเป�นสัญลักษณ์สำคัญของระบบ

รัฐบาลของเบลเยียมท่ีมีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ  

 นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกร็องปลัส หรือที่จะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ เป�น

สถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากที่สุดของยุโรป แวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ สถาป�ตยกรรม

แบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป�นจุดรวมของบรรดาสถาป�ตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่งอาคารส่วนใหญ่นั้นจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุค

กลาง โดยแต่ละอาคารท่ีล้อมรอบจัตุรัสแห่งน้ีอยู่จะมีความสูงสง่างามเป�นอย่างยิ่ง  

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

ท่ีพัก      GRESHAM BELSON HOTEL, BRUSSELS ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

Day5 เมืองเฮก – พระราชวงัสนัติภาพ – อาคารรฐัสภาเนเธอรแ์ลนด ์– หมู่บ้านกีธูรน์ – ล่องเรือชมความสวยงาม

โดยรอบของหมู่บ้านกีธรูน์ – เมืองอมัสเตอรด์มั 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮก (The Hauge) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป�นเมืองท่ีผสานความแตกต่างเข้าไว้ด้วยกัน ท้ังการเป�นเมือง

ทางประวัติศาสตร์และแสดงถึงความทันสมัย ซึ่งเป�นสัญลักษณ์แทนความสงบสุขและยุติธรรม ด้วยการเป�นเมืองท่ีสามารถเข้าถึงท้ังในตัวเมือง

และชายหาดได้อย่างง่ายดาย กรุงเฮกจึงมีทุกอย่างตั้งแต่พระราชวังและท่าเรือสำหรับตกปลาของชาวดัตช์ท่ีเป�นท่ีนิยมเสมอมา นำท่านถ่ายรูป

กับ พระราชวังสันติภาพ (The Peace Palace) สถานท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ซึ่งเป�นท่ีตั้งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ 

และสถาบันกฎหมายแห่งกรุงเฮก นักท่องเท่ียวสามารถเข้าไปชมภายในพระราชวังน้ีได้ นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาเนเธอร์แลนด์ (The 

Binnenhof) เป�นอาคารรัฐสภา ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเฮก โดยที่นี่เป�นที่ตั้งของสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งเนเธอร์แลนด์ และยังใช้เป�นสถานท่ี

ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาด้วย บรรยากาศท้ังภายนอก และภายใน ออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

 นำท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านในฝ�นที่ปราศจากถนน ใช้การโดยสารผ่าน

ทางเรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่าน้ัน มีช่ือเสียงเป�นท่ีรู้จักกันดีในฐานะ " เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) " มีสะพานเช่ือม

เพ่ือใช้เป�นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ซึ่งกว่าจะมาเป�นหมู่บ้านแสนสวยท่ีเราเห็นอยู่ทุกวันน้ี นำท่าน ล่องเรือชมความ

สวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat) (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง)  ** กรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่

ว่ากรณีใด เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย เรือป�ดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่า ไม่ว่าส่วนใด ส่วน

หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป�นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด ** 

นำท่านเดินทางสู ่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝ��ง

แม่น้ำอัมสเติล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ป�จจุบันเป�นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพัก      XO HOTEL BLUE TOWER, AMSTERDA  ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

Day6 เมืองอมัสเตอรด์มั – หมู่บ้านกงัหนัลมซานส์สคนัส์ – กงัหนัลมวินดมิ์ลล ์– ชีสฟารม์ – สถาบนัเจียระไนเพชร 

– ล่องเรือหลงัคากระจก – พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์มั – จตุัรสัดมัสแควร ์

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ป�จจุบันเป�นพิพิธภัณฑ์เป�ด ท่าน

สามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป�นอยู่ของชาวดัชต์ ท่ีใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยทำหน้าท่ีผลิตน้ำมัน

จากดอกมัสตารด์ กระดาษ งานไม ้นอกจากน้ีภายในหมู่บ้านแห่งน้ียงัมีพิพิธภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑเ์บเกอรี่ ชีสฟาร์ม นา�ิกา รา้นขาย

เครื่องกาแฟและชาคณุภาพมากมายให้เลือกซื้อเป�นของฝากของท่ีระลึก ได้รับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป�นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เมื่อป� ค.ศ. 1997 พร้อมชม การทํารองเท้าไม้ (Wooden shoe) ท่ีถือเป�นของและสินคา้ท่ีระลึกท่ีสําคัญของเนเธอร์แลนด์ และการทํา

ชีสแบบเนเธอร์แลนด์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของฟาร์ม ชีสฟาร์ม (Catharina Hoeve Cheese Farm) ให้ท่านได้ชมวิธีสาธิตการทําการตดัชีสรวมถึง

อุปกรณ์การใช้งาน และพร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป�นของฝาก 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

นำท ่านเด ินทางสู่ สถาบ ันเจ ียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) 

อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนข้ันตอนการเจียระไนเพชรให้เป�นอัญมณีท่ีมีค่า

ที่สุด จากนั้นนำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat Cruise) เพื่อชมบ้านเรือน 

และ วิถีชีวิตความเป�นอยู่แบบชาวดัชต์ท่ี ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง เป�นอีกหนึ่งกิจกรรมทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับ

ความสวยงามแห่งสายน้ำของเมืองอัมสเตอร์ด ัมอย่างใกล้ชิด โดยเรือท่องเที ่ยวเหล่านี ้จะล่องไปบนผืนน้ำตามคลองเฮเรนกราทช์ 

(Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) และ พรินเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึ่งเป�นคลองท่ีมีช่ือเสียงของอัมสเตอร์ดัม จากน้ันนำ

ท่านท่องเท่ียวรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เริ่มท่ี โบสถ์ใหม่แห่งอัมสเตอร์ดัม (New church) เป�นโบสถ์ ศตวรรษท่ี 15 ในอัมสเตอร์ดัมท่ีตั้งอยู่บน 

Dam Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเป�นเขตปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchป�จจุบันเป�นของคริสตจักรโปรเตสแตนต์

ในเนเธอร์แลนด์ ป�จจุบันถูกใช้เป�นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal 

Palace) อาคารที่หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนี้เคยมีบทบาทเป�น

ศาลาว่าการมาก่อน ป�จจุบันถูกใช้สำหรับกิจกรรมในพระราชสำนักและกิจกรรมระดับประเทศ นำท่านไปยัง จัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) 

เป�นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ โดยเป�นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อเป�นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป�น

เหยื่อของสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเป�นย่านท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่  อิสระช้อปป��ง ย่าน

คาลเวอร์สตรัส Kalverstraat เป�นถนนช้อปป��งที่พลุกพล่านในอัมสเตอร์ดัม เป�นสินค้าแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเท้าและกระเป๋า เช่น H&M, 

Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมีร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ น้ำหอม ของขวัญ

และของท่ีระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซื้อเป�นของฝากอีกด้วย 
 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศยั เพ่ือไม่เป�นการเสียเวลาช้อปป��ง 

ท่ีพัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day7 เมืองอมัสเตอรด์มั – สนามบินอมัสเตอรด์มัสคิปโฮล – สนามบินชางง ี

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam Airport Schiphol) ประเทศเนเธอร์แลนด ์

10.25 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ323 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

Day8 สนามบินชางง ี– สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

 

05.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

09.35 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ708 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 


