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1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) 

เทีย่วบนิที ่TG920 (23.45-06.15(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.30 ชัว่โมง บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

2 แฟรงคเ์ฟิรต์-โคโลญจน-์สะพานโฮเอนิซอลเลริน์-โบสถเ์กรทเซนตม์ารต์นิ-มหาวหิารโคโลญจ-์ดสุเซ

ลดอรฟ์-พระราชวงัเยเกอรโ์ฮฟ 

 

06.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคโลญจน ์(Cologne) เป็นเมอืงใหญ่เป็นอันดับสีข่องประเทศเยอรมน ี

รองจากเบอร์ลนิ ฮัมบูร์ก และมวินิก และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North 

Rhine-Westphalia) โคโลญเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สรา้งโดยชาวโรมัน มี

ประวัตศิาสตรย์อ้นไปถงึ ค.ศ. 50 เมอืงโคโลญจนต์ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าไรน ์มมีหาวหิารโคโลญซึง่เป็นโบสถ์

ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิทีม่ชี ือ่เสยีง ชาวเยอรมนีเรยีกโคโลญ ว่า “เคลิน์” มมีหาวหิารขนาด

ใหญอ่ลังการทีส่ดุในยโุรปเรยีกกนัวา่ เคลิน์โดม ลักษณะพเิศษคอืมยีอดแหลมสองยอด  

น าทา่นเดนิชมความสวยงามสะพานโฮเอนิซอลเลริน์ (Hohenzollern Bridge) สะพานขา้ม

แมน่ ้าไรน ์(Rhine River) และเป็นแลนดม์ารก์ของเมอืงโคโลญเคยีงคู่กับมหาวหิารโคโลญ สะพานแห่ง

นีน้อกจากจะเชือ่มพืน้ทีก่ลางเมอืงทัง้สองฝ่ังแมน่ ้าเขา้ไวด้ว้ยกัน แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนยิม

ของเหลา่คูรั่กทีน่ยิมมาคลอ้งกญุแจแหง่ความรัก (love locks) บรเิวณรัว้บนสะพานแหง่นี ้ 
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น าท่านชมความสวยงามทีด่า้นหนา้โบสถเ์กรทเซนตม์ารต์นิ(Great St Martin Church) 

โบสถ์นิกายโรมันคาทอลกิ ย่านเมอืงเก่ารมิแม่น ้าไรน์ สรา้งขึน้ตัง้แต่ยุคกลางดว้ยสถาปัตยกรรมที่มี

ลักษณะโดดเด่น มีหอคอยสี่ทศิลอ้มรอบหลังคาโบสถ์ยอดแหลมประดับดว้ยไมก้างเขนที่ดา้นบน 

สามารถมองเห็นไดจ้ากรมิแมน่ ้าไรน ์จงึเป็นอกีหนึง่แลนดม์ารก์ยอดนยิมของเมอืงโคโลญจน ์ 

น าทา่นชมความสวยงามดา้นหนา้มหาวหิารโคโลญจ(์Kolner Dom) มหาวหิารแห่งนี้มคีวาม

ยิง่ใหญ ่ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1248 ดว้ยศลิปะสไตน์โกธกิ จงึกลายเป็นแหล่งรวมศาสนสถานศูนยก์ลาง

ของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ บรเิวณดา้นหนา้จะมรีปูปัน้แกะสลักนักบญุ วัสดทุีใ่ชเ้ป็นหนิทรายขาว สิง่

ทีม่หัศจรรยข์องวหิารแห่งโคโลญจน์ ปัจจุบันไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก

องคก์ารยเูนสโก ปี ค.ศ.1996 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดสุเซลดอรฟ์ (Dusseldorf) เมอืงประวัตศิาสตรนั์บแตย่คุสมัยปี1,100 

เมอืงหลวงแหง่ North Rhine-Westphalia เป็นศนูยรว์มการคา้ และเมอืงแฟชัน่ของเยอรมน ี 

น าท่านชมดา้นหนา้พระราชวงัเยเกอรโ์ฮฟ (Jagerhof) พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ตัง้ของ

พพิธิภัณฑเ์กอเธ่และมูลนธิเิอริน์สช์ไนเดอร ์นทิรรศการในอาณาเขตของพระราชวังซึง่อุทศิใหก้ับชวีติ 

เสน้ทางปรัชญา และการวจัิยของ Johann Goethe นักปรัชญาชาวเยอรมันผูย้ ิง่ใหญ่ พพิธิภัณฑไ์มไ่ดม้ี

เพยีงสิง่ของส่วนตัว จดหมาย และตน้ฉบับของผูค้ดิเท่านัน้ ทีน่ี่คุณยังสามารถดูภาพประกอบเหนือจรงิ

ส าหรับงานทีม่ชี ือ่เสยีง "เฟาสต"์ หรอืชืน่ชมคอลเล็กชัน่สนิคา้หรหูรา  

น าชมดา้นหนา้ศาลาว่าการเมอืงดุสเซลดอรฟ์ (City Hall) ถูกสรา้งขึน้ในช่วงตน้ยุค 70 

ศตวรรษที ่16 และเป็นเวลากวา่ 400 ปี เป็นสถานทีจ่ัดการประชมุสภาเทศบาลเมอืง รูปแบบหลักในการ

ออกแบบอาคารคือยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา โดยมีองค์ประกอบเล็กๆ ของสไตล์โกธิกตอนปลาย เป็น

โครงสรา้งที่ซับซอ้นของปีกสามปีกที่จัดเรียงเป็นตัวอักษร P ปีกหลักนัน้เก่าที่สุด โดยยังคงรักษา
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รปูลักษณ์ดัง้เดมิเอาไวใ้หม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้ทัง้ในการออกแบบภายนอกและในการตกแตง่ภายใน

ใหอ้สิระทา่นเดนิเลน่ชมรา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ และเก็บภาพเมอืเกา่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ที ่Hotel Wyndham Garden, Duesseldorf หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

3 ดสุเซลดอรฟ์-กธีูรน์-อมัสเตอรด์มั-จตัรุสัดมัสแควร-์พระราชวงัหลวง-ยา่นโคมแดง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นกธีูรน์ (Giethoorn) หมู่บา้นที่ไม่มถีนนแมแ้ต่สายเดยีว จงึตอ้ง

เดนิทางดว้ยทางน ้าเท่านัน้ โดยยานพาหนะหลักของหมูบ่า้นก็คอื เรอืพายเรอืเครือ่งยนต ์แต่ในปัจจุบัน

จะมเีสน้ทางส าหรับการขีจั่กรยานบา้งแลว้ ภายในหมูบ่า้นท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศคลองโบฮเีมยีน มี

สะพานไมข้นาดเล็ก และดอกไมร้มิคลองสสีันสดใส และท่านจะไดช้มอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ทีม่อีายุ

มากกวา่ 200 ปี 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงทีส่วยงามและโรแมนตคิ เป็นเมอืง

หลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ชือ่เมอืงนัน้ก็น ามาจากชือ่แมน่ ้า Amstel รวมกับค าว่า Dam ทีห่มายถงึ

เขือ่นของแมน่ ้า Amstel จงึกลายเป็นชือ่เมอืง Amstelreadamme โดยแต่เดมิอัมสเตอรด์ัมเป็นหมูบ่า้น

ชาวประมงเล็กๆรมิคลอง ปัจจุบันอัมสเตอรด์ัมเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิและการคา้เพชรของโลก ที่

ส าคัญไดถ้กูขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้ 

น าทา่นชมจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึ

ถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงทีห่ลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น

พระราชวังหลวงในชว่งทีจั่กรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสเรอืงอ านาจ  

น าทา่นชมดา้นหนา้พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์มั (Royal Palace of Amsterdam) หรอื

ทีเ่รยีกในภาษาดัตชว์่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานทีอ่ันงดงามหรูหรา ตัวอาคาร

ไดรั้บการออกแบบอยา่งโออ้า่สะทอ้นถงึอ านาจและความรุง่เรอืงอยา่งขดีสดุในชว่งยคุทองดัตช ์เป็นหนึง่

ในสามพระราชวังในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 

น าท่านชมยา่นโคมแดง(Red Light District) แหล่งท่องเทีย่วยามราตรทีีผู่เ้ยอืนเมอืง

อมัสเตอรด์ัม มรีา้นคา้รา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกชมิมากมายตลอดสองฝ่ังเสน้ทาง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

พกัที ่Hotel Mercure Amsterdam หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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4     อมัสเตอรด์มั-หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสส์คนัส-์ลอ่งเรอืหลงัคากระจก 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชมหมู่บา้นกงัหนัลมซานสส์คนัส ์(Zaanse Schans) หมู่บา้นกังหันลมคอืสิง่ที่มี

ความผูกพันใกลช้ดิกับวถิีชวีติของชาวดัชต์ผูอ้าศัยอยู่ในดนิแดนที่ไดช้ือ่ว่าเป็นประเทศที่อยู่ต ่ากว่า

ระดับน ้าทะเลมายาวนาน ของเนเธอร์แลนด์ ดว้ยความสวยงามและบรรยากาศน่ารักๆ ของกังหันลม

เกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่18 และ 19 ทา่มกลางทุง่สเีขยีวและแมน่ ้าทีโ่อบลอ้ม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Amsterdam Boat Cruise) ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง 

สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 และ

ทัศนยีภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์  

น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรทีม่ชีือ่เสยีง ท่านจะไดส้ัมผัสและเรยีนรูพ้ืน้ฐานใน

การดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้โีอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคา

โรงงาน  และท่ านสามา รถ เลือกชมสินค า้อื่น  อย่ า งนาฬิก ายี่ห อ้ดั งมากมาย  อาทิ เ ช่น 

ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 

BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชัน่อยา่ง GUCCI , DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 

EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Mercure Amsterdam หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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5 อมัสเตอรด์มั-Floriade Expo 2022-แอนตเ์วริป์-จตัรุสักลางแอนตเ์วริป์-กลิดฮ์อลล-์โบสถอ์าวรเ์ลดี-้

บรสัเซลส-์อะโตเมีย่ม-จตัรุสักร็องปลสั-แมนาคนิพสิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้ชมงานพฤกษศาสตร ์Floriade Expo 2022 ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในโลก 10 ปีมเีพยีง

ครัง้เดยีว โดยภายในงานมสีว่นจัดแสดงกว่า 40 ประเทศ ทัง้วัฒนธรรม พันธุพ์ชื ดอกไม ้และนวัตกรรม

ทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัเมอืงสเีขยีว ส าหรับประเทศไทยก็จะมกีารเขา้ร่วมจัดแสดงในงานนี้ดว้ย โดยทางไทย

นัน้จะน าเสนอภายใตแ้นวคดิ“TRUST Thailand” ใหท้า่นไดช้มอยา่งเต็มอิม่ 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) เมอืงศูนยก์ลางอย่างไม่เป็นทางการ

ของภมูภิาคแฟลนเดอร ์หรอืทางตอนเหนอืของเบลเยยีม ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมเกา่แก ่เป็น

เมอืงทา่ ท าใหต้อ้งมกีารตดิตอ่คา้ขายกบัคนตา่งชาตติลอดเวลา เกดิเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทาง

วัฒนธรรม และแอนต์เวริ์ปยังถือต าแหน่งศูนย์กลางการคา้เพชรระดับโลก ควบเมืองไอคอนแฟชั่น

สมยัใหมท่ีม่แีบรนดด์ไีซเนอรร์ะดับโลกทีต่ัง้หลักแหลง่อยูท่ีน่ี่  

น าท่านเดนิชมจตัุรสักลางเมอืงแอนตเ์วริป์ (Grote Markt) ศูนยก์ลางทางสถาปัตยกรรม 

การด าเนนิงาน วัฒนธรรม แวดลอ้มไปดว้ยอาคารส าคัญทีก่อ่ตัง้มาตัง้แตศ่ตวรรษที ่16 ในสถาปัตยกรรม

สไตล์เรอเนซองส์ ที่ผสานไปกับวธิีคดิแบบเฟลมชิไดอ้ย่างลงตัว และเป็นเอกลักษณ์ ทัง้ศาลาว่า

การเมอืง และกลิดฮ์อลล ์(Guild Hall) กลุม่อาคารทอดยาวตอ่กนั 7 หลังทีถ่กูใชเ้ป็นพืน้ทีห่ลักในการ

พบปะสงัสรรค ์ 

น าชมดา้นนอกโบสถอ์าวรเ์ลดี(้Cathedral of Our Lady) โบสถท์ีม่ขีนาดใหญ่ และสงูทีส่ดุ

ในประเทศเบลเยยีมแห่งนี้ เป็นโบสถอ์ายกุว่า 169 ปี ซึง่สรา้งขึน้ระหว่างปี 1325-1521 ตัวโบสถไ์ดรั้บ

การบรูณะปรับปรงุหลายครัง้ ในรปูแบบสถาปัตยกรรมทีแ่ตกตา่งกนัไปทัง้ กอธคิ ฟ้ืนฟศูลิปวทิยา บาร็อค 

ฯลฯ ท าใหโ้ครงสรา้งของโบสถม์เีอกลักษณ์ และแง่มมุน่าเรยีนรูเ้กีย่วกับประวัตศิาสตรส์ถาปัตยกรรมใน

ศาสนาครสิต ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่กรุงบรสัเซลส(์Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยยีม สถานทีต่ัง้

ส านักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื หรอืนาโต ้ 
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น าทา่นชมและถา่ยรปูอนสุรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดง

สนิคา้โลก “เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดย

ขนาดใหญก่วา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่  

น าท่านเดนิทางเดนิชมจตัุรสักร็องปลสั (Grand Place) จัตุรัสกลางเมอืงบรัสเซลส ์เป็น

ศนูยก์ลางดา้นประวัตศิาสตร ์สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจ าเมอืงทีไ่ดรั้บการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสทีส่วย

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของทวปียโุรป และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 

1998 โดยมพีืน้ทีส่ว่นกลางทีใ่ชเ้ป็นสถานทีจั่ดงานเทศกาล อเีวน้ท ์ทีพ่บปะสงัสรรคข์องคนในเมอืง  

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั แมนาคนิพสิ(Manneken Pis) อนุสาวรยีห์นูนอ้ยยนืฉ่ีสัญลักษณ์ของกรุง

บรัสเซลล ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร สดุพเิศษ!! หอยแมงภูอ่บไวท ์

พกัที ่Hotel Novotel Brussels Centre Midi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

6 บรสัเซลส-์แร็งส-์มหาวหิารแร็งส-์ประตชูยัเมอืงแร็งส-์โบสถเ์ซนตแ์ร็งส-์ปารสี-ลอ่งเรอืบาโตมชุ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแร็งส ์(Reims) ในแควน้ช็องปาญาร์ ประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส กอ่ตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมาเป็นเมอืงส าคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิ

โรมนั  

น าทา่นชมมหาวหิารแร็งส(์Cathedrale Notre-Dame de Reims) อาสนวหิารส าคัญของ

เมืองแร็งส์ เคยใชใ้นพิธีสวมมงกุฎกษัตริย์ของประเทศฝร่ังเศส มหาวิหารสรา้งเสร็จเมื่อปลาย

ครสิตศ์ตวรรษที ่13  และไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 1991  
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น าท่านชมประตชูยัเมอืงแร็งส ์ (Porte Mars) สิง่กอ่สรา้งทีถ่อืไดว้่าเป็นอนุสาวรยีท์ีเ่กา่แก่

ทีสุ่ดในเมอืง ซึง่คนทั่วไปมักนยิมเรยีกประตูแห่งนี้ว่า ประตูดาวอังคาร (Porte Mars) โดยประตูดาว

องัคาร ถอืวา่เป็นเป็นคนหนึง่ใน 4 ประตโูรมนัทีม่คีวามงดงามมากของฝร่ังเศส  

น าชมโบสถเ์ซนตแ์ร็งส(์Saint Remi Basilica) อกีหนึง่ครสิตจักรทีส่รา้งแด่ สมเด็จพระ

สนัตะปาปาลโีอที9่ ซึง่เริม่มกีารกอ่ตัง้ขึน้ในศตวรรษที ่1099 ซึง่ต่อมาไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยี์

ทางประวัตศิาสตร ์เมือ่ปี 1841 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมกรุงปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร ัง่เศส (France) เมอืง

ทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที ่นักท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบัน

เมอืงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ  

น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise)  ลอ่งไปตามแมน่ ้าแซนที ่ไหลผ่าน

ใจกลางกรงุปารสี ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศยามเย็นและชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิ

ของอาคารตา่งๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีส่รา้งความประทับใจใหแ้กท่า่น 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร มือ้สดุพเิศษ!! ลิม้รสหอยเอสคาโก พรอ้มไวนแ์ดง 

พกัที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรงุปารสีหา่งจากแลนดม์ารก์หอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 

 

7 ปารสี-พระราชวงัแวรซ์าย-พพิธิภณัฑล์ฟูว-์หา้งLa Samaritaine-พพิธิภณัฑอ์อรแ์ซ-ทรอคาเดโร-หอ

ไอเฟล-ชองป์เอลเิซ-่ประตชูยั-หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่พระราชวงัแวรซ์าย(Versailles of Palace) สถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วไป

เยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในฝร่ังเศส และมชีือ่เสยีงโด่งดังทัง้แง่มุมของประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม 

พระราชวังแห่งนี้อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่หรูหราอลังการทีสุ่ดในโลก ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นแหล่ง
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มรดกโลกจาก UNESCO ภายในมสีิง่กอ่สรา้งชือ่กอ้งโลกอยา่งเชน่ หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ 

โรงอปุราหลวง (Royal Opera) ทีแ่สนวจิติรงดงาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น าท่านชมดา้นหนา้พพิธิภณัฑล์ูฟว ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง 

เกา่แกท่ีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ีจ่ัดแสดง

และเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เชน่ ภาพวาดโม

นาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่ง

ดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช ี 

น าท่านชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ La Samaritaine เป็นหา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่

ของปารสี ทีน่ีม่เีสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดมิ น่ันคอืการตกแตง่แบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึง่ถอื

ว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของหา้งสรรพสนิคา้แห่งนี้ จนไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวัตศิาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศส  เป็นหา้งสรรพสนิคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหมท่ี่

เนน้ย ้าถงึเสน่หข์องชมุชนชาวปารสี ไมว่า่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศลิปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์

ใหท้่านไดเ้ลอืกช็อปป้ิงแบบจุใจ และมกีารจัดนทิรรศการทีจ่ะสลับหมนุเวยีนใหไ้ดช้มตลอดปี อสิระให ้

ทา่นไดช้อ็ปป้ิงตามอธัยาศัย  

น าผ่านชมพพิธิภณัฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรอื The Orsay museum) ใหญ่เป็น

อันดับที ่3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที ่10 ของโลก ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าเซน เคยเป็นสถานีรถไฟเกา่มา

กอ่น แตต่อนนีก้ลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมงานศลิปะทางประวัตศิาสตรข์องฝร่ังเศสไว ้ภายในมผีลงาน

ศลิปะหลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท้ีน่ี ่มากกวา่ 2,000 ชิน้ รวมประตมิากรรมตา่งๆดว้ย 

น าทา่นสูจ่ตัรุสัทรอคาเดโร (Trocadero) มมุสวยสดุฮติทีม่หีอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็น

ฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมุม ทัง้ววิขัน้บันไดทอดยาวทีม่หีอไอเฟลอยูด่า้นหลัง 

แตเ่ดนิลงบนัไดสวยๆ หรอืจะเป็นมมุน ้าพกุบัสวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศสดา้นหนา้ มหีอไอเฟลเป็นฉากหลัง  
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น าทา่นเดนิทางผ่านชมถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที่

มชี ือ่เสยีงทีส่ดุของปารสีและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนนิ พรอ้มชมความยิง่ใหญข่องประตชูยั (ARC De 

Triumph) อนุสรณ์สถานทีส่ าคัญของปารสี ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นประตูชยัทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดับสอง

ของโลก รวมทั ้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก 

โดยเฉพาะรปูแกะสลักลอยทีนั่บเป็นผลงานชัน้ยอดจากศลิปินชัน้เยีย่ม  

น าทา่นถา่ยภาพคูก่บัจัตรัุสคองคอรด์(Place de la Concorde) เป็นสถานทีแ่หง่ความทรงจ าทาง

ประวัตศิาสตรก์ารนองเลอืดครัง้ใหญ่ในกรุงปารสี เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการปฏวิัติ

การปกครองของฝร่ังเศส รวมทัง้เป็นจดุจบของพระเจา้หลยุสท์ี ่16 

น าทา่นชอ้ปป้ิงหา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนด์เนม หา้งนี้มี

เอกลักษณ์ทีม่คีวามโดดเดน่อยา่งมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มกีารตกแต่งประดับ

ดาอยา่งสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกส ีมลีวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art 

Nouveau) ซึง่เป็นแนวศลิปะทีน่ยิมกันมากในฝร่ังเศสชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่18 การตกแต่งของ

อาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูปัน้และราวระเบยีงโคง้ อนัเป็นทัศยนภีาพทีง่ดงามต่อเมอืงท่องเทีย่วอยา่ง

ปารสี เป็นหา้งสรรพสนิคา้นีม้ลีกูคา้ทีเ่ป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิารวมกนัอยูเ่ยอะมาก มสีนิคา้ต่างๆที่

ทันสมยัใหเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งจใุจ ไมต่กเทรนด ์เรยีกไดว้า่อะไรใหม่ๆ มา Galleries Lafayette นัน้จะมขีาย

กอ่นกอ่นหา้งอืน่เสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น ้าหอม มคีรบทกุยีห่อ้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร มือ้สดุพเิศษ!! เมนจูาก Michelin Guide 

พกัที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรงุปารสีหา่งจากแลนดม์ารก์หอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
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หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้า่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
(อตัราค่าบรกิารตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 

 

 

8 กรงุปารสี (สนามบนิ)-กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิกรงุปารสี เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

 13.40 น. ออกเดนิทางจากกรงุปารสี กลับกรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) เทีย่วบนิที ่TG931 

(13.40-05.55(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.15 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง 

 

9      กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

05.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

พุธ-พฤหสับด ี 06-14 กรกฎาคม 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 

พุธ-พฤหสับด ี 20-28 กรกฎาคม 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 

พุธ-พฤหสับด ี 10-18 สงิหาคม 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 

พุธ-พฤหสับด ี 07-15 กนัยายน 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

 

 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 51,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


