
  

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 26148(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญ้ิต     

2 

สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - มหา
วิหาร 
แฟรงค์เฟิร์ต - สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต - ย่านช้อปปิ้ง Zeil - 
เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – ย่าน
เมืองโคโลญ 

   
Mercure Hotel Koln West, 
Cologne หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมืองโคโลญ - Designer Outlet Roermond - หมู่บ้านกีธูร์น - เมือง
อัมสเตอร์ดัม    

XO Hotel Blue Tower, 
Amsterdam หรอืเทยีบเท่า  

4 

เมืองอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – โรงงานเพชร - 
ล่องเรือหลังคากระจก - คลองในอัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church 
- พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - The Old 
Church - ย่านคาลเวอร์สตรัส 

   
XO Hotel Blue Tower, 
Amsterdam หรอืเทยีบเท่า  

5 

เมืองอัมสเตอร์ดัม – เมืองบรูช – หอระฆังแห่งบรูช – ศาลากลาง
เมืองบรูช – เมืองเกนต์ – ปราสาทเกรเวนสตีน – เมืองบรัสเซลส์ – 
อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ – 
จัตุรัสกรองด์ปลาซ - ถนน Avenue Louise 

   
Gresham Belson Hotel, 
Brussels หรือเทียบเท่า  

6 

เมืองบรัสเซลส์ – เมืองแร็งส์ – มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแร็งส์ – 
มหาวิหารนักบุญเรมี – เมืองปารีส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ประตูชัย
ฝรั่งเศส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์– จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด 
– เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการน์เีย ่– ล่องเรือแม่น้้าแซน บา
โตมูช 

   
Best Western Plus Paris Velizy, Paris 
หรือเทียบเท่า  

7 เมืองปารีส - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - สนามบินโหน่ยบ่าย     



 

 

 

  

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 

      

 

วนัเดินทาง 
ราคาทัวร/์ท่าน 
พักห้องละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทัวร์
เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 
ปี) 

ราคาทัวรไ์ม่
รวม 

ต๋ัวเครือ่งบิน 

ราคา 
ห้องพัก
เด่ียว 

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 

อตัราค่าบรกิารสา้หรบั เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 
20,000 บาท 

 
อตัราน้ี ยังไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้า

ทัวร ์ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทัวรข์า้งต้นไม่รวมค่าวีซา่เชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการ

เปล่ียนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 
นักท่องเท่ียวจา่ยตามจรงิกับศูนยย์ื่น โดยเจา้หน้าท่ีของบรษิทัฯ อา้นวยความสะดวกใน

การยืน่ และให้ค้าแนะน้าแก่ท่าน 

 
 
 
 
 
 

8 สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     

โปรแกรมเดินทาง 8 วนั 5 คืน : โดยสายการบิน 
Vietnam Airline (VN) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บริการ 



 
ส าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวีซ่า และช าระ
ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง 
ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตร
โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจาก
เจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะน าเท่านั้น 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 
วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

 
 

 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต  
 
16.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก

เช็คอินให้แก่ท่าน 
19.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines เที่ยวบินที่ VN606 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.20 เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 

23.00 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Vietnam Airlines เที่ยวบินที่ VN 31 (บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 



Day2 สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต – สถานีรถไฟ
หลักแฟรงก์เฟิร์ต – ย่านช้อปปิ้ง Zeil – เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – ย่านเมืองโคโลญ

 
06.30 เดินทางถึง สนามบนิแฟรงกเ์ฟริต์ ประเทศเยอรมัน หลังจากนั้นน าท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ (เวลา

ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  น าท่านเดินทางไปยัง เมืองแฟรงกเ์ฟริต์ (Frankfurt) เมืองที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ าไมน์ ประเทศเยอรมัน เป็น
เมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเ ษกใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้ แฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคมการค้าของประเทศเยอรมันและเป็นเมืองที่มีความร่ ารวยมากที่สุดในสหภาพ
ยุโรป 
 
น าท่านเดินทางสู่ จัตรุสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเกา่เล็กๆ เป็นสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตรท์ี่ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง ที่บริเวณนี้ถูกทิ้งระเบิดจากฝ่ายพันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.1944 อาคารบริเวณนี้ประกอบด้วย โบสถ์เซนต์นิโคลาส และ
อาคารยุคกลางลักษณะกรอบไม้ซุง งานประติมากรรมงดงามนี้ชื่อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น้ าพุแห่งความยุติธรรม(Fountain of 
Justice) เป็นเทพธิดาแห่งความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) ตั้งอยู่กลางจัตรัส มือซ้ายถือตราชั่งแต่ มือขวาถือดาบ ดูน่าเกรงขาม 
ศาลาว่าการเมืองเก่า (City hall หรือ Rathaus) เป็นอาคาร 3 หลังสร้างติดกัน ด้านหน้าของอาคารประกอบด้วยรูปปั้นของจักรพรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ 4 พระองค์ ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง และนาฬิก 

 
 

น าท่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสร้างขึ้นแบบโกธิค
สไตล์ในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ปกครองแคว้นแห่งโรมันคริสตจักร และเ ป็นสัญลักษณ์
แห่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแต่ศตวรรษที่19 เป็นต้นมา 
 
น าทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับ สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Main station) เป็นสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในเมือง
แฟรงก์เฟิร์ต จัดเป็นสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศ น าท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ Zeil Street เป็นย่านการค้าใจ
กลางเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ที่มีอาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาด้วยการออกแบบทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสินค้าแบรนด์ดังที่เป็นที่นิยมขอ ง
นักท่องเที่ยว 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองส าคัญริมแม่น้ าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ 
ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ   น าท่าน 



ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแหง่เมอืงโคโลญ (Cologne Cathedral) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไป จึง
ต้องใช้เวลากว่า 600 ปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็น
วิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้าง
เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1996 

น าทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจที่ สะพานโฮเอนิซอลเลริน์ (Hohenzollern Bridge) เป็นสะพานประจ าเมืองโคโลญคู่กับมหาวิหารโคโลญ เป็น
สะพานข้ามแม่น้ าไรน์ที่มีทั้งทางรถไฟและทางเดินเท้า โดยบริเวณรั้วที่กั้นระหว่างทางเดินและทางรถไฟเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจ
แห่งความรัก เป็นอีกหนึ่งสีสันหนึ่งของการท่องเที่ยวเมืองโคโลญในปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยที่ Stadt 
Koln หรือ ย่านเมืองโคโลญ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก Mercure Hotel Koln West, Cologne ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 
 
Day3 เมืองโคโลญ – Designer Outlet Roermond – หมู่บ้านกีธูร์น – เมืองอัมสเตอร์ดัม 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond เมืองโคโลญ เป็นเอาท์เล็ทที่มีชื่อเสียงและแบรนด์ชือ่ดังมากมาย จุดเด่นของที่นี่คือมีร้าน
แบรนด์เนมหรูหราปักหลักอยู่หลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกช้อปกระเป๋ากันอย่างจุใจ อาทิ GUCCI, PRADA, TODS, DOLCE&GABBANA, 
TAG HEUER, TODS และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือ ที่ Designer Outlet Roermond จะเปิดให้บริการ ปีละ 363 วันกัน
เลยทีเดียว (ยกเว้นวนัคริสต์มาสและวันปีใหม่) เรียกได้ว่าเอาใจขาช้อปกันแบบสุดๆไปเลย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นรบกวนเวลาช้อปปิง้ 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ใช้การโดยสารผ่านทางเรือบน
คลองรอบหมู่บ้านเท่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ " เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) " จากการที่เป็นหมู่บ้านปราศจาก
ถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ซึ่ง
กว่าจะมาเป็นหมู่บ้านแสนสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่นี่ถูกค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จึง



ได้ตั้งชื่อว่า " เกย์เธนฮอร์น " ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเป็น " กีธูร์น " ในที่สุด ส่วนสาเหตุของ
แม่น้ าทั้งหมดซึ่งอยู่ที่นี่ก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดีตที่นี่เคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดถ่านหนิเลนมาก่อน และรูที่ถูกขุดนั้นก็กลายมาเป็นทางให้น้ าไหล
เข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ าเหล่านี้เป็นทางขนส่งถ่านหินเลนในที่สุด  น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น 
(Giethoorn Boat) (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง)  ** กรณีที่เรอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไม่ว่ากรณีใด เช่น สภาพภูมอิากาศไมเ่อือ้อ านวย เรือปดิ
ให้บรกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิไ์มค่นืเงนิคา่ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึง่ ทุกกรณ ีเนื่องจากเปน็การช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด 
** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอมัสเตอรด์ัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ า
อัมสเติล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

Day4 เมืองอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – โรงงานเพชร – ล่องเรือหลังคากระจก – คลองในอัมสเตอร์ดัม – New 
church – พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสสดัมสแควร์ – The Old Church – ย่านคาลเวอร์สตรัส 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์(Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปจัจบุันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ท่านสามารถ
เข้าชมวิถีชีวติความเป็นอยู่ของชาวดชัต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแหง่ ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที ่17-18 โดยท าหน้าทีผ่ลิตน้ ามันจาก
ดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยงัมีพพิิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครือ่ง
กาแฟและชาคุณภาพมากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก ไดร้ับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรอื ยูเนสโก 
เมื่อปี ค.ศ. 1997 พร้อมชม การท ารองเทา้ไม ้(Wooden shoe) ที่ถอืเปน็ของและสินค้าท่ีระลึกทีส่ าคัญของเนเธอร์แลนด์ และการท าชีสแบบ
เนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดงัของฟาร์ม ชสีฟารม์ (Catharina Hoeve Cheese Farm) ให้ท่านได้ชมวิธีสาธิตการท าการตัดชีสรวมถึงอุปกรณ์
การใช้งาน และพร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ช านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไน
เพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด จากนั้นน าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบ
ชาวดัชต์ที่ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับความสวยงามแห่งสายน้ า ของเมือง
อัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด โดยเรือท่องเที่ยวเหล่านี้จะล่องไปบนผืนน้ าตามคลองเฮเรนกราทช์ (Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) 
และ พรินเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึ่งเป็นคลองที่มีชื่อเสียงของอัมสเตอร์ดัม และลอดผ่านใต้สะพานที่สวยงามหลายแห่งซึ่งทอดยาวผ่าน
เส้นทางน้ ารอบๆ เมือง  จากนั้นน าท่านท่องเที่ยวรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เริ่มที่ โบสถ์ New church เป็นโบสถ์ ศตวรรษที่ 15 ในอัมสเตอร์ดัมที่ตั้งอยู่
บน Dam Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นเขตปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchปัจจุบันเป็นของคริสตจักรโปรเตสแตนต์
ในเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันถูกใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารที่หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนี้เคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบันถูกใช้ส าหรับกิจกรรมในพระราชส านักและ
กิจกรรมระดับประเทศ 

 
น าท่านไปยัง จัตุรัสดมัสแควร(์Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์
แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพ สินค้า 
ร้านอาหาร และคาเฟ่  และ The Old Church เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด ในอัมสเตอร์ดัมและเป็นสถาบันศิลปะที่อายุน้อยที่สุด (ตั้งแต่ปี 2012) โดย
จัตุรัสรอบๆ โบสถ์คือ Oudekerksplein ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat เป็นถนนช้อปปิ้งที่พลุกพล่านในอัมสเตอร์ดัม 
เป็นสินค้าแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเท้าและกระเป๋า เช่น H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และ
ยังมีร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ น้ าหอม ของขวัญและของที่ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซื้อเป็นของฝากอีกด้วย 
 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Day5 เมืองอัมสเตอร์ดัม – เมืองบรูช – หอระฆังแห่งบรูช – ศาลากลางเมืองบรูช – เมืองเกนต์ – ปราสาทเกรเวนสตีน – เมือง
บรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาซ – ถนน Avenue Louise 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

           น าท่านเดินทางสู่ เมอืงบรชู (Bruges) (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดและเปน็เมืองหลวงของจงัหวัดฟลานเดอรต์ะวันตกใน
บริเวณเฟลมมชิในประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศ 

            น าท่านถ่ายภาพ หอระฆงัแหง่บรชู (Belfry of Bruges) ตั้งเด่นสง่าอยู่ทีจ่ัตรุัสใจกลางเมืองบรชู สรา้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 ไม่เพียงแต่เป็นหนึง่ใน
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สดุของเมืองเท่านั้นแต่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในอดีตหอระฆังสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหอ
สังเกตการณ์และเตอืนภัย รวมไปถงึบอกเวลาและกจิกรรมทางสังคมในเมอืง 

            น าท่านถ่ายภาพ ศาลากลางเมอืงบรชู (Bruge City Hall) ตั้งอยู่ที่เบิร์กสแควร์ เป็นศาลากลางขนาดใหญจ่ากศตวรรษที่ 13 สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมความงดงามภายใน ซึ่งจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัย
ศตวรรษที่ 20 เพือ่น าเสนอประวัตศิาสตร์ของเมอืงบรูช รวมไปถงึเอกสารและภาพวาดต้นฉบับจ านวนมากที่ชัน้ล่าง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ที่มี
เอกลักษณ์ และมีทิวทัศน์ที่งดงามของสายน้ าที่ตัดกับสถาปัตยกรรมของเมืองได้อย่างลงตัว 

น าท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับแลนด์มาร์คส าคัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตนี The Gravensteen (Castle of the Counts)  เป็นที่อยู่อาศัยของ
เคานต์แห่งแฟลนเดอร์สจนถึงปี 1353 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เป็นศาล เรือนจ า โรงกษาปณ์ และแม้กระทั่งในฐานะโรงงานฝ้าย 
ได้รับการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-2446 และปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานท่ีส าคัญในเมือง ถ่ายภาพกับ หอระฆงัแหง่เกนต ์(Het Belfort van 
Gent) เป็นหอระฆังสูง 95 เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยนี้เป็นหอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent ที่มีชื่อเสียง หอระฆังของ 
Ghent ร่วมกับ Cloth Hall และMammelokker เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกของ UNESCO ตั้งแต่ปี 2542 ชม อาสนวิหารเซนตบ์าโว St. Bavo's 
Cathedral เป็นอาสนวิหารของโบสถ์คาทอลิกในเมืองเกนต์ประเทศเบลเยียม อาคารสไตล์โกธิก สูง 89 เมตรนี้เป็นที่นั่งของสังฆมณฑลเกนต์และตั้ง
ชื่อตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีกทั้งมหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงคนของประเทศอีกด้วย ถนน Graslei Notable 
Street เดินเล่นไปตามถนนจะมีร้านอาหาร คาเฟ่ บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรสัเซลส์ (Brussel) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยู่ในทวีป
ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1 ,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู่ใน
ยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็นประเทศที่มีคู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ด้วยตีกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรม
ส าคัญๆ เช่น มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไว้ด้วยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอย่างครบถ้วน  

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สถาปัตยกรรมแห่งวิทยาการ อะโตเมียม (Atomium) อาคารไฮเทคแห่งนี้ มีความสูง 330 ฟุต ประกอบด้วย
วัตุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 18 เมตร รวมน้ าหนักเบ็ดเสร็จแล้ว 2,400 ตัน ใช้เวลา 18 เดือน ในการออกแบบนาน
พอๆกับระยะเวลาการสร้าง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบ่งเป็น จุดชมวิว ห้องอาหาร ห้องแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางให้บริการ
ด้วยลิฟท์ที่ว่ากันว่าเป็นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป  
 

น าท่านชม รูปปั้นแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปั้นแมนิเกนพีส มีความ
สวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก ค าว่า Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายก าลังฉี่ เป็นประติมากรรมมีลักษณะเป็นน้ าพุขนาดเล็ก ตัว
ประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย ก าลังยืนฉี่ ลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร โดยในเทศกาลที่
ส าคัญ จะมีการน าชุดต่างๆ มาสวมให้กับรูปปั้นตัวน้ีด้วย เพื่อสร้างบรรยากาศให้เข้ากับแต่ละเทศกาล  
 

น าท่านเก็บภาท่ีระลึก สถาปัตยกรรมงดงามอาคารที่สวยที่สุดในบรัสเซลล์หลังหนึ่งก็คือ พระราชวังหลวงแหง่บรสัเซลล์ (Royal Palace of 
Brussels) ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสวนสาธารณะบรัสเซลล์ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของระบบ
รัฐบาลของเบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ  
 

 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองบรัสเซลล์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากที่สุดของยุโรป แวดล้อมไปด้วยอาคาร
เก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่งอาคารส่วนใหญ่นั้นจะ
สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารที่ล้อมรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมีความสูงสง่างามเป็นอย่างยิ่ง  

 

 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนน Avenue Louise เป็นถนนที่มีชื่อเสียงและมีราคาแพงที่สดุแห่งหนึ่งในบรัสเซลส์ เรียงรายไปด้วยร้าน
เสื้อผ้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์และร้านบูติก สถานทูตและส านักงานหลายแห่งด้วยกัน 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก Gresham Belson Hotel, Brussels ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 
 
 



 
Day6 เมืองบรัสเซลส์ – เมืองแร็งส์ – มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแร็งส์ – มหาวิหารนักบุญเรมี – เมืองปารีส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – 

ประตูชัยฝรั่งเศส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์– จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – 
ล่องเรือแม่น้ าแซน บาโตมูช 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

ท่านเดินทางสู ่เมอืงแรง็ส ์Reims (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที) เปน็เมืองในจังหวดัมาร์นในแคว้นช็องปาญาร์แดนในประเทศฝรัง่เศส เมอืง
แร็งสต์ั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของปารสี 

น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารนอ็ทรด์าม แห่งเมืองแร็งส์(Notre-Dame de Reims) เป็นจุดเด่นอันดีงามของเมืองนี้ ตั้งตระหง่านโดดเด่นเป็นสง่าเหนือ
ถนนโดยรอบ นักท่องเที่ยวนับล้านล้วนอยากมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตาและประตูวิหารขนาดใหญ่ มหาวิหารแห่งนี้มีหอคอยคู่
อันสูงใหญ่ที่คุณมองเห็นได้จากทั่วตัวเมือง  

น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารนักบุญเรมีแห่งแร็งส์ (Saint-Remi de Reims) เป็นอดีตแอบบีย์ ตั้งอยู่ในเมืองแร็งส์ ประเทศฝรั่งเศส มีก่อตั้งใน
คริสต์ศตวรรษที่ 6 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1099[1] ที่เก็บเรลิกของนักบุญเรมี บิชอปแห่งแร็งส์ผู้เปลี่ยนพระเจ้าโคลวิสที่ 1 พระมหากษัตริย์แห่งชาวแฟรงก์ให้
หันมานับถือศาสนาคริสต์ได้ในวันคริสต์มาสปี ค.ศ. 496 ท่านเสียชีวิตในปี ค.ศ. 553 หลังจากที่ทรงได้รับชัยชนะต่อฝ่ายอาลามานนี (Alamanni) 
ในยุทธการที่ซึลพิช (Battle of Tolbiac) 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาชอ้ปปิ้ง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปารสี (Paris) ประเทศฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านอิสระ ถนนฌอ็งเซลเิซ ่(Champs Elysees) เป็น
จุดที่ท่านสามารถช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เป็นถนนแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส  กลายเป็นถนนช้
อปปิ้งสายส าคัญที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก นอกจากสองข้างทางจะรวมรวบแหล่งร้านค้าสุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปทุก
สิ่งที่คุณต้องการ ทั้งร้านอาหารและขนมสุดหรู 
 

น าท่านถ่ายรูป ประตูชยัฝรัง่เศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place 
Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมส าคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส 
 

น าท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ าแซน ใน
กรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



น าท่านถ่ายรูปคู่ พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์(Louvre Museum) ) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ประมาณท่านละ 80 ยูโร) พิพิธภัณฑ์ทาง
ศิลปะท่ีมีชื่อเสียงที่สุดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000  ชิ้น รวมไป
ถึงผลงานชื่อก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ รูปปั้น Venus de Milo และเป็นหนึ่งในฉากส าคัญของภาพยนตร์ชื่อดังระดับ
โลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  
 

 

น าท่านเดินทางสู่ จตัรุสัปลสัเดอลากงกอรด์ (Place De La Concorde) เป็นสถานที่แหง่ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์การนองเลอืดครั้ง
ใหญ่ในกรงุปารีส เปน็สัญลกัษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัตกิารปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งเป็นจุดจบของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 
พร้อมกับพระนางมารีองัตัวเนต ด้วยเครื่องประหารกิโยติน นับเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิง่นอกเป็นสถานท่ีส าคัญทางประวัตศิาสตร์
ของประเทศฝรั่งเศสแล้วปจัจุบันเป็นที่ตั้งของ เสาโอเบลสิก ์(L’Obélisque) ประติมากรรมอันล้ าค่าสัญลักษณ์แห่งมติรภาพของประเทศ
อียิปต์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งถกูส่งให้เป็นของขวัญแกพ่ระเจ้าชารล์ที่ 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการท ามาจากหินแกรนิต
ทรงเหลี่ยม เล่าเรือ่งราวสมัยฟาร์โรห์รามเสสที่ 2 และสมัยรามเสสที่ 3 ดว้ยตัวภาษาอียิปต์โบราณที่มีอายกุว่า 3,000 ปี น าท่านถ่ายรูปด้าน
นอกกับ โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ่(Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมอืงปารีสสร้างโดย ชาร์ล การ์นเีย่ ตามแบบ
สถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งทีว่ิจิตรงดงามภายในอาคาร 

น าท่าน ล่องเรอืชมแมน่้ าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือน าเที่ยวในแม่น้ าแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีกทั้งยังเป็น
บริษัททัวร์ที่ด าเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่ส าคัญที่แม่น้ าทอดผ่านอย่างเช่น 
หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ส าคัญ
ถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน  

ค่ า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ 
ที่พัก Best Western Plus Paris Velizy ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day7 เมืองปารีส - ปารีส ชาร์ล เดอ โกล - สนามบินโหน่ยบ่าย

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

14.00 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบนิโหนย่บา่ย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airline เที่ยวบินที ่VN 18 (บริการอาหารและเครื่องดืม่
บนเครื่อง) 

 

 

 



 

Day8 สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

06.35 เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม 

08.40 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบิน Vietnam Airline เที่ยวบินที ่VN 611 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

10.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

 
ส าคัญโปรดอ่าน 

5. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน 
ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

6. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ
ต้องการ) 

7. ท่านทีต่้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะน าเท่านั้น 

8. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

9. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์) 

10. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

11. เงื่อนไขประกันโควิดเป็นไปตามกรมธรรม์และบริษัทประกันเป็นผู้พิจรณา 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 

 



 

 

 
 



 
 

                                                            หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

