
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26452 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮอ่งกง     

2 
สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิปารีสชาร์ลเดอโกล – เมอืงปารีส – 
หอไอเฟล – ประตูชยัฝร ั่งเศส – ถนนฌ็องเซลเิซ ่– ลอ่งเรือบา
โตมชู – พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ – หา้งแกลเลอรีล่าฟาแยตต์ 

   

IBIS STYLES 
PARIS VELIZY, 
PARIS หรือเทียบเทา่ 

 

3 
เมอืงปารีส – พระราชวงัแวร์ซาย (รวมต ั๋วเขา้ชม) – เมอืงแรมส์ 
– มหาวหิารแหง่เมอืงแร็งส์ - มหาวหิารนกับญุเรมแีหง่แร็งส์     

APPART’ CITY 
CONFORT 
REIMS CENTER, 

REIMS หรือ
เทยีบเทา่  

4 
เมอืงลกัแซมเบร์ิก – ยา่นเมอืงเกา่ลกัเซมเบร์ิก – มหาวหิาร
น็อทร์ดาม แหง่เมอืงลกัเซมเบร์ิก – อะโตเมยีม – รูปปั้นแมนิ
เกนพีส – พระราชวงัหลวงแหง่บรสัเซลล์ – จตัรุสักร็องปลสั  

   

GRESHAM 
BELSON HOTEL, 
BRUSSELS 

หรือเทยีบเทา่  

5 
เมอืงอมัสเตอร์ดมั – เมอืงลซิเซ ่– สวนเคอเคนฮอฟ – หมูบ่า้น
กงัหนัลมซานส์สคนัส์ -  กงัหนัลมวนิด์มลิล์ – ชีสฟาร์ม    

XO HOTEL BLUE 
TOWER, 
AMSTERDAM 
หรือเทียบเทา่  

6 

หมูบ่า้นกีธร์ูน – โรงงานเพชร – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – โบสถ์
ใหมแ่หง่อมัสเตอร์ดมั – โบสถ์เกา่แหง่อมัสเตอร์ดมั – 
พระราชวงัหลวงอมัสเตอร์ดมั – จตัุรสัดมัสแควร์ – ยา่นคาล
เวอร์สตรสั 

   

XO HOTEL BLUE 
TOWER, 
AMSTERDAM 
หรือเทียบเทา่  

7 
เมอืงอมัสเตอร์ดมั – สนามบนิอมัสเตอร์ดมัสคปิโฮล - 
สนามบนิฮอ่งกง     

8 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     

    



 

 

 

BKK       HKG HKG       CDG 

  
CX 704 19.00 22.55 CX 261 00.06 07.00+1 

AMS       HKG HKG       BKK 

  
CX 270 12.15 05.25 CX 755 09.30 11.30+1 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายุไมเ่กนิ 11 ปี) ไม่
มเีตยีง  

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

24 เม.ย. – 1 พ.ค. 
2566 

69,990 69,990 51,990 12,000 

27 เม.ย. – 4 พ.ค. 
2566 

69,990 69,990 51,990 12,000 

1 – 8 พฤษภาคม 
2566 

69,990 69,990 51,990 12,000 

4 – 11 พฤษภาคม 
2566 

65,990 65,990 47,990 12,000 

8 – 15 พฤษภาคม 
2566 

65,990 65,990 47,990 12,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 
20,000 บาท 

 

อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 2,500 
บาท 

ราคาทวัร์ขา้งตน้ไมร่วมคา่วีซา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแต่

ละวนั) 

นกัทอ่งเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศนูย์ยืน่ โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน า

แกท่า่น 

ส ำคัญโปรดอ่ำน 
1. กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน พร้อมช ำระเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 

20,000 บำท/ท่ำน และค่ำวีซ่ำ และช ำระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง กรณีวัน
เดินทำงน้อยกว่ำ 21 วัน ต้องช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน 100% เท่ำน้ัน 

2. อัตรำค่ำบริกำรน้ี จ ำเป็นต้องมีผู้เดินทำง จ ำนวน 10 ท่ำน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้
เดินทำงไม่ถึงตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือ
เปล่ียนแปลงอัตรำค่ำบริกำร (ปรับรำคำเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทำง ตำมควำม
ต้องกำร) 

3. ท่ำนท่ีต้องออกบัตรโดยสำรภำยในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ี
เจ้ำหน้ำท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกบัตรโดยสำร เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปล่ียน

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ Carter 

Pacific (CX) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



ไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และกำรแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำท่ีเป็นเพียงกำร
แนะน ำเท่ำน้ัน 

4. นักท่องเท่ียวท่ีต้องกำรเดินทำงโปรแกรมข้ำงต้นควรท ำกำรจอง และ ส่งเอกสำรเพ่ือขอวีซ่ำ
หมู่คณะก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หำกระยะเวลำน้อยกว่ำท่ี
ระบุไว้ข้ำงต้น ขอสงวนสิทธิ์ในกำรขอวีซ่ำประเภทอ่ืนซึ่งอำจมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม หรือมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน 

 

 
 

Day1 สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินฮ่องกง 
 

16.00 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุป๊ พบเจา้หน้าทีค่อย
ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

19.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง เกาะฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX 704 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.55 เดนิทางถงึ สนามบนิฮอ่งกง เกาะฮอ่งกง และรอตอ่เครือ่ง 

 

Day2 สนำมบินฮ่องกง – สนำมบินปำรีส ชำร์ล เดอ โกล – เมืองปำรีส – หอไอเฟล – 
ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ล่องเรือบำโตมูช – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้ำง
แกลเลอรี่ ลำฟำแยตต์ 

 

00.05 น าทา่นออกเดนิทางสู่ สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร ั่งเศส โดยสายการบนิ Cathay Pacific 
เทีย่วบนิที ่CX 261 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.00 เดินทางถงึ สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร ั่งเศส หลงัจากนั้นน าทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้
เมืองรบัสมัภาระพรอ้มออกเดินทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 6 ช ั่วโมง) น าทา่น
เดนิทางสู ่เมืองปารีส (Paris) ประเทศฝร ั่งเศส น าทา่นเดนิทางไปยงั หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์
มาร์คแหง่ฝร ั่งเศส เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็กต ัง้อยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแมน่ ้าแซน ในกรุงปารีส 
เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝร ั่งเศสทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัท ั่วโลก  

 น าท่านถ่ายรูป ประตูชยัฝร ั่งเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาด
ใหญ่ ต ั้งอยู่บนจตัุรสัชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูช ัยแห่งน้ีเรียกได้ว่าเป็น
สถาปตัยกรรมส าคญัของเมอืงทีอ่ยูคู่เ่มอืงปารีส 



 
 น าทา่นอสิระ ถนนฌ็องเซลเิซ ่(Champs Elysees) เป็นจุดทีท่า่นสามารถชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนด์ดงัระดบั
โลก เป็นถนนแหง่หน่ึงทีไ่ดชื้่อวา่สวยทีสุ่ด ทอดยาวอยู ่ณ เขตที ่8 ของกรุงปารีส  กลายเป็นถนนช้อปป้ิง
สายส าคญัทีไ่ด้ชื่อว่าสวยงามทีสุ่ดในโลก นอกจากสองข้างทางจะรวมรวบแหล่งรา้นคา้สุดหรูแบรนด์ดงั
ระดบัโลกมากมายแลว้ ยงัเต็มไปทกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ท ัง้รา้นอาหารและขนมสดุหรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่น ล่องเรือชมแมน่ ้าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหน่ึงในผูใ้หบ้รกิารเรือน าเทีย่ว
ในแมน่ ้าแซนยอดนิยมเจ้าหน่ึง อีกท ัง้ยงัเป็นบริษทัทวัร์ทีด่ าเนินกิจการทางเรือทีเ่ก่าแก่ที่สุดในกรุง
ปารีสด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ช ั่วโมง ชมสถานที่ส าคญัที่แม่น ้าทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล 
พพิธิภณัฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ทีส่ามเป็นกจิกรรมทีนิ่ยมกนัอยา่งมากทีจ่ะนั่งเรือชมเมืองปารีส 
เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ส าคญัถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองทีโ่ร
แมนตกิทีส่ดุในประเทศฝร ั่งเศสอยา่งแน่นอน  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! หอยเอสคาโก ้
 

น าท่านถ่ายรูปคู่ พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพิพิธภณัฑ์ 
ประมาณทา่นละ 80 ยูโร) พพิธิภณัฑ์ทางศลิปะทีม่ชืีอ่เสยีงทีส่ดุใหญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หน่ึงของ
โลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอนัทรงคุณคา่ไวม้ากกว่า 40,000  ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อก้องโลก
อย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ รูปปั้น Venus de Milo และเป็นหน่ึงในฉากส าคญัของภาพยนตร์
ชือ่ดงัระดบัโลกอยา่ง “รหสัลบัดาวนิซี” (The Davinci Code)  
 
น าทา่นอสิระช้อปป้ิง แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูทีม่ชืี่อเสียงมากทีส่ดุ
แหง่หน่ึงของปารีส ภายในอาคารทีม่ีสถาปตัยกรรมทีส่วยงาม ทีแ่มว้า่เราจะไมไ่ดต้ ัง้ใจไปช้อปป้ิงแบ
รนด์เนมก็ยงัควรคา่แกก่ารไปเดนเลน่อยูด่ี ต ัง้อยู่บนถนนโฮสมานน์(Boulevard Haussman) ใน
กรุงปารีส ใกลก้บัโรงโอเปรา่การ์นิเยร์(Opera Ganier) เปิดใหบ้รกิารคร ัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิ
ทีก่อนทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชั่นช ัน้น าของโลกยา่งทุกวนัน้ีแตก่่อนเป็นแคร่า้นคา้ขายเสื้อผา้
เล็กๆ ทีห่วัมุมถนน Lafayette แตภ่ายหลงัไมน่านไดม้ีการขยบัขายพื้นทีเ่พือ่ใหเ้พียงพอ ตอ่จ านวน
พนกังานและลูกคา้ทีม่าจบัจา่ยใช้สอย เพราะในแตล่ะวนัมีลูกคา้เขา้ออกทีห่า้งน้ีเฉลีย่แลว้ 1 ล้านคน
ตอ่วนัเลยทเีดียว มเีน้ือทีท่ ัง้หมดราวๆ 500,000 ตรม. ท ัง้หมด 5 ช ัน้ 
 

ค า่    อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั      IBIS STYLES PARIS VELIZY ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Day3 เมืองปำรีส – พระรำชวังแวร์ซำย (รวมต๋ัวเข้ำชม) – มหำวิหำรแห่งเมืองแร็งส์ – 
มหำวิหำรนักบุญเรมีแห่งแร็งส์ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเยี่ยมชม พระราชวงัแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือที่เรียกว่า “Château de 

Versailles” ในภาษาฝร ั่งเศส สถานทีอ่นัหรูหราแหง่น้ีเป็นพระราชวงัหลวงต ัง้อยู่ทีเ่มืองแวร์ซายส์ 

ในปัจจุบนัเป็นส่วนหน่ึงของกรุงปารีสประเทศฝร ั่งเศส ที่ส าคญัคือพระราชวงัแห่งน้ีได้รบัการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม เมือ่ปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวงัแวร์ซายส์เป็น 1 

ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคปจัจุบนั โดยพระเจา้หลุยส์ที ่14 มีพระประสงค์ใหส้รา้งพระราชวงัขึ้น

เพือ่เป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ โดยใช้เงนิในการสรา้งท ัง้หมด 500,000,000 ฟรงัก์

และคนงานกวา่30,000 คนพระราชวงัแวร์ซายส์ เป็นพระราชวงัทีป่ระทบัทีส่มบรูณ์แบบ 

โดยพระราชวงัใหญ่โตสวยงามแห่งน้ีสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป็นห้อง เช่น ห้อง

บรรทม ห้องเสวย ห้องส าราญ เป็นต้น ซึ่งแต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดบัหรูหราตระการตาและ

ภาพเขียนทีม่ชืี่อเสยีงประดบัอยูต่ามผนงัหอ้ง ซึง่ท ั่วโลกยกยอ่งวา่พระรางวงัแวร์ซายส์ เป็นทีร่วบรวม

เอกลกัษณ์แหง่ศลิปกรรมของฝร ั่งเศสทีเ่คยกระฉ่อนโลกท ัง้มวล จนมคี ากลา่ววา่ ” คราใดใครไดเ้ยือน

แวร์ซายส์ ครานั้นเขาไดเ้ห็นโลกอนัศิวไิลซ์ทีแ่ทจ้ริงแลว้ ” พระราชวงัแวร์ซายส์จดัหอ้งเป็นสดัสว่น

อยา่งสมพระเกียรตทิีสุ่ดและแต่ละหอ้งไดส้รา้งอยา่งวจิติรบรรจงใหค้วามสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และ

นามของหอ้งอยา่งยิง่ ไฮไลท์ทีไ่มค่วรพลาดคือ หอ้งกระจก (The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของแวร์ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท หอ้งน้ีพระเจ้าหลุยส์ที ่

14 ทรงก ากบัการกอ่สรา้ง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแร็งส์ Reims เป็นเมอืงในจงัหวดัมาร์นในแควน้ช็องปาญาร์แดนในประเทศ
ฝร ั่งเศส เมอืงแร็งส์ต ัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร ั่งเศส ราว 129 กโิลเมตรทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของปารีส 

น าทา่นถา่ยรูป มหาวหิารน็อทร์ดาม แหง่เมอืงแร็งส(์Notre-Dame de Reims) เป็นจุดเดน่อนัดีงามของ
เมืองน้ี ต ั้งตระหง่านโดดเด่นเป็นสง่าเหนือถนนโดยรอบ นกัท่องเที่ยวนบัล้านล้วนอยากมาเยี่ยมชม
สถาปตัยกรรมอนัวจิติรตระการตาและประตูวหิารขนาดใหญ ่มหาวหิารแหง่น้ีมีหอคอยคูอ่นัสูงใหญท่ีค่ณุ
มองเห็นได้จากท ั่วตวัเมือง แวะนั่งบนมา้นั่งในโบสถ์และซึมซบับรรยากาศอนัเงียบสงบของศาสนสถาน
แหง่น้ี 

 



 

น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารนกับุญเรมีแห่งแร็งส์ (Saint-Remi de Reims) เป็นอดีตแอบบีย์ ต ั้งอยู่ใน
เมอืงแร็งส์ ประเทศฝร ั่งเศส มีกอ่ต ัง้ในครสิต์ศตวรรษที ่6 ต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1099[1] ทีเ่ก็บเรลกิของนกับญุเร
มี บิชอปแห่งแร็งส์ผู้เปลี่ยนพระเจ้าโคลวิสที่ 1 พระมหากษตัริย์แห่งชาวแฟรงก์ให้หนัมานบัถือศาสนา
ครสิต์ไดใ้นวนัครสิต์มาสปี ค.ศ. 496 ทา่นเสียชีวติในปี ค.ศ. 553 หลงัจากทีท่รงไดร้บัชยัชนะต่อฝ่ายอา
ลามานนี (Alamanni) ในยุทธการทีซ่ลึพชิ (Battle of Tolbiac) 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั      Appart City Confort Reims Center, REIMS ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Day4 เมืองลักเซมเบิร์ก – ย่ำนเมืองเก่ำลักเซมเบิร์ก – มหำวิหำรน็อทร์ดำม – พระรำชวัง

แกรนด์ดยุก – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปป้ันแมนิเกนพีส – พระรำชวังหลวง
แห่งบรัสเซลล์ – จัตุรัสกร็องปลัส 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู ่เมืองลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช ั่วโมง) ประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) เมืองที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหน่ึงของทวีปยุโรป มีพ้ืนที่ประมาณ 
2,586 ตร.กม.  

น าท่านเยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าเมืองลกัเซมเบิร์ก (Old Town Luxemburg) เมืองแห่งแกรนด์ดยุค 
ผ่านชม สะพานสมยัโรมนั (Bridge of Roman)  จากนั้นน าทา่นชม มหาวิหารน็อทร์ดาม แหง่เมือง
ลกัเซมเบร์ิก (Notre-Dame de Luxembourg) ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดชัเชส ชาร์ล็อตต์ 
ศาลาว่าการเมืองลกัเซมเบร์ิก พระราชวงัทีป่ระทบัของแกรนด์ดยุค อาคารรฐัสภา โบสถ์เซนต์ไมเคลิ 
และ ป้อมปราการสมยัโรมนั ทา่นจะไดส้มัผสัววิทวิทศัน์ทีส่วยงามของบา้นเรือนสมยัเกา่ทีต่ ัง้เรียงราย
อยูต่ามแนวเขา จากนั้นน าทา่นชม พระราชวงัแกรนด์ดยุก (Grand Ducal Palace) เป็นพระราชวงั
ในเมืองลกัเซมเบร์ิกทางตอนใต้ของลกัเซมเบร์ิก เป็นทีพ่ านกัอย่างเป็นทางการของแกรนด์ดยุคแห่ง
ลกัเซมเบิร์ก เป็นที่ประทบัของกษตัริย์และพระราชวงศ์ของประเทศ Luxembourg ตวัพระราชวงั
กอ่สรา้งต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1572 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิง 

 



 

น าทา่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั สถาปตัยกรรมแหง่วทิยาการ อะโตเมียม (Atomium) อาคารไฮเทค
แหง่น้ี มคีวามสงู 330 ฟุต ประกอบดว้ยวตัุทรงกลม 9 ลูก แตล่ะลูกมเีสน้ผา่ศูนย์กลางขนาด 18 เมตร 
รวมน ้าหนกัเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตนั ใช้เวลา 18 เดือน ในการออกแบบนานพอๆกบัระยะเวลาการ
สรา้ง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบง่เป็น จุดชมวิว หอ้งอาหาร หอ้งแสดงนิทรรศการ และตรง
แกนกลางใหบ้รกิารดว้ยลฟิท์ทีว่า่กนัวา่เป็นลฟิท์ทีเ่ร็วทีส่ดุในยุโรป  

 น าท่านชม รูปปั้นแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ต ัง้อยู่บริเวณหวัมุมของถนนเลทุฟตดั
กบัถนนแซน รูปปั้นแมนิเกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก ค าว่า Manneken Pis มี
ความหมายวา่ เด็กชายก าลงัฉ่ี เป็นประตมิากรรมมีลกัษณะเป็นน ้าพุขนาดเล็ก ตวัประตมิากรรมหลอ่
ด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย ก าลงัยืนฉ่ีลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร 
โดยในเทศกาลทีส่ าคญั จะมีการน าชุดตา่งๆ มาสวมใหก้บัรูปปั้นตวัน้ีดว้ย เพือ่สรา้งบรรยากาศใหเ้ขา้
กบัแตล่ะเทศกาล  

 

 

 

น าทา่นเก็บภาทีร่ะลึก สถาปตัยกรรมงดงามอาคารทีส่วยทีสุ่ดในบรสัเซลล์หลงัหน่ึงก็คือ พระราชวงั
หลวงแหง่บรสัเซลล์ (Royal Palace of Brussels) ซึ่งต ัง้อยู่ด้านหน้าสวนสาธารณะบรสัเซลล์ตรง
ขา้มกบัอาคารรฐัสภา พระราชวงัหลวงแหง่น้ีถือเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของระบบรฐับาลของเบลเยียมที่
มกีารปกครองในระบอบราชาธปิไตยภายใตร้ฐัธรรมนูญ  

 น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสักร็องปลสั หรือที่จะเรียกกนัอีกอย่างว่า จตัุรสัแกรนด์ พาเลส (Grand 
Palace) ต ัง้อยูใ่จกลางเมอืงบรสัเซลล์ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอนัดบัหน่ึงของประเทศเบลเยียม ไดชื้อ่วา่
มีความสวยงามมากทีสุ่ดของยุโรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก ่สถาปตัยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ 
และ นีโอโกธคิ เรียกวา่เป็นจุดรวมของบรรดาสถาปตัยกรรมแนวตา่งๆ ซึง่อาคารสว่นใหญน่ัน้จะสรา้ง
มาต ัง้แตส่มยัยุคกลาง โดยแตล่ะอาคารทีล่อ้มรอบจตัุรสัแหง่น้ีอยูจ่ะมคีวามสงูสงา่งามเป็นอยา่งยิง่  

ค ่า อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั      Gersham Belson Hotel , BRUSSELS ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
 

Day5 เมืองอมัสเตอรดั์ม – เมืองลิซเซ ่– สวนเคอเคนฮอฟ – หมู่บ้ำนกังหันลมซำนสส์คันส ์– 
กังหันลมวินด์มิลล์ – ชีสฟำร์ม  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช ั่วโมง) เมืองเล็กๆบรรยากาศ

เหมือนรีสอร์ทของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประชากรส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไมเ้มอืงหนาวในไรก่วา้ง เป็นหลกั 

น าท่าน เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกคิวเคนฮอฟ (Keukenhof 

Festival) ที ่1 ปี จดัขึ้นเพียงคร ัง้เดียว ประมาณ ช่วงวนัที ่23 มีนาคม ถึง วนัที ่14 พฤษภาคม ของ

ทุกปี ภายในประกอบไปด้วยดอกทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพร ั่งอยู่ดูละลานตา 

ประดบัตกแต่งรายล้อมไปด้วยต้นไมน้้อยใหญ่เก่าแก่ มีทางเดินอนัร่มรื่น บา้งก็มีงานประติมากรรม

ประดบัสวนสวยงามอยู่เป็นระยะ มีสระน ้า และ น ้าพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกบัดอกไม้

ตา่งๆมากมายใหท้า่นไดช้ม  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 

 

 

 

** การเบง่บานของดอกทวิลปิใหช้มความสวยงาม ขึ้นอยูก่บัปจัจยัทางสภาพภูมอิากาศเป็นส าคญั ทาง

บริษทัจะพยายามใหท้า่นได้ชมความสวยงามของดอกทวิลปิใหม้ากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะท าได ้โดยโปรแกรม

อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง เป็นส าคญั **  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส์ สคนัส์ (Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 
นาท)ี ปจัจุบนัเป็นพพิธิภณัฑ์เปิด ทา่นสามารถเขา้ชมวถิีชีวติความเป็นอยูข่องชาวดชัต์ ทีใ่ชก้งัหนัลมกวา่
รอ้ยแหง่ ในงานอตุสาหกรรมมาต ัง้แตศ่ตวรรษที ่17-18 โดยท าหน้าทีผ่ลติน ้ามนัจากดอกมสัตาร์ด 
กระดาษ งานไม ้นอกจากน้ีภายในหมูบ่า้นแหง่น้ียงัมพีพิธิภณัฑ์ทีน่่าสนใจ อาท ิพพิธิภณัฑ์เบเกอรี ่ชีส
ฟาร์ม นาฬกิา รา้นขายเครือ่งกาแฟและชาคณุภาพมากมายใหเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของทีร่ะลกึ ไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 พรอ้มชม 



  
การท ารองเทา้ไม ้(Wooden shoe) ทีถ่ือเป็นของและสนิคา้ทีร่ะลกึทีส่ าคญัของเนเธอร์แลนด์ และการท า
ชีสแบบเนเธอร์แลนด์ทีม่ชืีอ่เสยีงโดง่ดงัของฟาร์ม ชีสฟาร์ม (Catharina Hoeve Cheese Farm) ให้
ทา่นไดช้มวธิีสาธติการท าการตดัชีสรวมถงึอปุกรณ์การใชง้าน และพรอ้มใหท้า่นเลือกซื้อเป็นของฝาก 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั      XO HOTEL BLUE TOWER, AMSTERDAM ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
 
 

 
 

Day6 หมู่บ้ำนกีธูร์น – โรงงำนเพชร– ล่องเรือหลังคำกระจก – โบสถ์ใหม่แห่งอัมสเตอร์ดัม 
– โบสถ์เก่ำแห่งอัมสเตอร์ดัม – พระรำชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสสดัมสแควร์ – 
ย่ำนคำลเวอร์สตรัส 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั่วโมง) หมูบ่า้นในฝนัที่
ปราศจากถนน ใช้การโดยสารผา่นทางเรือบนคลองรอบหมูบ่า้นเทา่นั้น มีชื่อเสียงเป็นทีรู่จ้กักนัดีใน
ฐานะ " เวนิสแหง่เนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) " จากการทีเ่ป็นหมูบ่า้นปราศจากถนน 
แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดิน
ตดิตอ่กนัภายในหมูบ่า้นกวา่ 180 สะพาน ซึง่กวา่จะมาเป็นหมูบ่า้นแสนสวยทีเ่ราเห็นอยูทุ่กวนัน้ี ทีน่ี่
ถูกคน้พบโดยชาวเมดเิตอร์เรเนียนเมือ่ปี 1230 ในขณะนัน้มซีากเขาแพะกองอยูเ่ต็มไปหมด จงึไดต้ ัง้
ชื่อวา่ " เกย์เธนฮอร์น " ซึง่หมายถงึ เขาแพะ แตเ่มือ่เวลาผา่นไปเรือ่ย ๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมา
เป็น " กีธูร์น " ในทีสุ่ด สว่นสาเหตุของแมน่ ้าท ัง้หมดซึง่อยูท่ีน่ี่ก็เลา่ตอ่กนัมาวา่ เป็นเพราะในอดีตทีน่ี่
เคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดถา่นหนิเลนมากอ่น และรูทีถู่กขุดนั้นก็กลายมาเป็นทางใหน้ ้าไหลเขา้มา และ
คนในสมยักอ่นก็ใชส้ายน ้าเหลา่น้ีเป็นทางขนสง่ถา่นหนิเลนในทีสุ่ด น าทา่น ลอ่งเรือชมความสวยงาม
โดยรอบของหมูบ่า้นกีธูร์น (Giethoorn Boat) (ใช้เวลาลอ่งเรือประมาณ 40 นาที ถงึ 1 ช ั่วโมง)  ** 
กรณีทีเ่รือไมส่ามารถล่องได ้ไม่ว่ากรณีใด เช่น สภาพภูมอิากาศไมเ่อื้ออ านวย เรือปิดให้บรกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงินค่า ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบ
เหมาจ่ายกบัตวัแทนแล้วท ัง้หมด ** 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 



 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองอมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวง

ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ต ัง้อยู่ริมฝั่ งแมน่ ้าอมัสเติล (Amstel) เริ่มก่อต ัง้ประมาณคริสต์ศตวรรษที ่

12 ปจัจุบนัเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

น าท่านเดินทางสู่ สถาบนัเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจาก
วทิยากรผูช้ านาญตลอดจนข ัน้ตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีทีม่คีา่ทีส่ดุ  
 

 
 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก (Lover Boat Cruise) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความ
เป็นอยูแ่บบชาวดชัต์ที่ ใช้เวลาลอ่งเรือประมาณ 1 ช ั่วโมง เป็นอีกหน่ึงกจิกรรมทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความ
นิยม ใหท้า่นสมัผสักบัความสวยงามแหง่สายน ้าของเมืองอมัสเตอร์ดมัอยา่งใกล้ชิด โดยเรือทอ่งเทีย่ว
เหล่ า น้ี จ ะ ล่ อ ง ไปบนผื นน ้ า ต ามคลอง เฮ เ รนกราท ช์  (Herengracht), ไค เซอ ร์ กร าท ช์  
(Keizersgracht) และ พรนิเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึง่เป็นคลองทีม่ีชื่อเสียงของอมัสเตอร์ดมั 
และลอดผ่านใต้สะพานที่สวยงามหลายแหง่ซึ่งทอดยาวผ่านเส้นทางน ้ารอบๆ เมือง  จากนั้นน าท่าน
ท่องเที่ยวรอบเมืองอมัสเตอร์ดมั เริ่มที่ โบสถ์ใหม่แห่งอมัสเตอร์ดมั (New church) เป็นโบสถ์ 
ศตวรรษที่ 15 ในอมัสเตอร์ดมัที่ต ัง้อยู่บน Dam Square ถดัจากพระบรมมหาราชวงั เดิมเป็นเขต
ปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchปัจจุบนัเป็นของคริสตจกัรโปรเตสแตนต์ใน
เนเธอร์แลนด์ ปัจจุบนัถูกใช้เป็นพื้นที่จดัแสดงนิทรรศการ ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกบั 
พระราชวงัหลวงอมัสเตอร์ดมั (Royal Palace) อาคารทีห่รูหราและโออ่า่ทีสุ่ดของเนเธอแลนด์ สรา้ง
ขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารน้ีเคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน 
ปจัจุบนัถูกใชส้ าหรบักจิกรรมในพระราชส านกัและกจิกรรมระดบัประเทศ 
 
น าทา่นไปยงั จตัุรสัดมัสแควร์(Dam Square) เป็นสญัลกัษณ์ของอมัสเตอร์ดมัที่เต็มไปดว้ยกลิน่อาย
ของประวตัิศาสตร์ โดยเป็นที่ต ั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
สงครามโลกคร ัง้ที ่2 และเป็นยา่นทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก ่ศูนย์รวมหา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร 
และคาเฟ่  และ โบสถ์เก่าแห่งอมัสเตอร์ดมั (The Old Church) เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด ใน
อมัสเตอร์ดมัและเป็นสถาบนัศิลปะที่อายุน้อยที่สุด (ต ั้งแต่ปี 2012) โดยจตัุรสัรอบๆ โบสถ์คือ 
Oudekerksplein ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิง ย่านคาลเวอร์สตรสั Kalverstraat เป็นถนนช้อปป้ิงที่
พลุกพล่านในอมัสเตอร์ดมั เป็นสินค้าแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเท้าและกระเป๋า เช่น H&M, Zara, 
Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยงัมรีา้นบตูกิ  
 



 
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่น ้าหอม ของขวญัและของทีร่ะลกึพิเศษมากมายใหทุ้กทา่นไดซ้ื้อเป็นของ
ฝากอกีดว้ย 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day7 เมืองอัมสเตอร์ดัม – สนำมบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล - สนำมบินฮ่องกง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสคปิโฮลอมัสเตอร์ดมั (Amsterdam Airport Schiphol) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

12.15 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮอ่งกง ประเทศฮองกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 
270 
 

Day8 สนำมบินฮ่องกง – สนำมบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 
 

05.25 เดนิทางถงึ สนามบนิฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 

09.30 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific 

เทีย่วบนิที ่CX 755 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.30 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 
 
 
 
 



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