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1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 

เท่ียวบินท่ี TG920 (23.45-06.15(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.30 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

2 แฟรงคเ์ฟิรต์-โคโลญจน-์สะพานโฮเอินซอลเลิรน์-โบสถเ์กรทเซนตม์ารต์ิน 
 มหาวิหารโคโลญจ-์ดุสเซลดอรฟ์-พระราชวังเยเกอรโ์ฮฟ 
 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์(Cologne) เป็นเมืองใหญ่เป็น
อันดับส่ีของประเทศเยอรมนี รองจากเบอรลิ์น ฮัมบูรก์ และมิวนิก และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของรฐันอรท์
ไรน-์เวสตฟ์าเลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเยอรมนี สรา้ง
โดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตรย์อ้นไปถึง ค.ศ. 50 เมืองโคโลญจน์ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น า้ไรน์ มีมหาวิหาร
โคโลญซึ่งเป็นโบสถศ์าสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกท่ีมีชื่อเสียง ชาวเยอรมนีเรียกโคโลญ ว่า “เคิลน์” มี
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มหาวิหารขนาดใหญ่อลงัการท่ีสุดในยุโรปเรียกกันว่า เคิลน์โดม ลกัษณะพิเศษคือมียอดแหลมสองยอด 
น าท่านเดินชมความสวยงามสะพานโฮเอินซอลเลิรน์(Hohenzollern Bridge) สะพานขา้มแม่น า้ไรน ์
(Rhine River) และเป็นแลนดม์ารก์ของเมืองโคโลญเคียงคู่กับมหาวิหารโคโลญ สะพานแห่งนีน้อกจาก
จะเชื่อมพืน้ท่ีกลางเมืองทัง้สองฝ่ังแม่น า้เขา้ไวด้ว้ยกัน แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่า
คู่รักท่ีนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก ( love locks) บริเวณรั้วบนสะพานแห่งนี้ น าท่านชมความ
สวยงามท่ีด้านหนา้โบสถ์เกรทเซนตม์าร์ติน(Great St Martin Church) โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก 
ย่านเมืองเก่าริมแม่น า้ไรน ์สรา้งขึน้ตัง้แต่ยุคกลางดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีลกัษณะโดดเด่น มีหอคอยส่ีทิศ
ลอ้มรอบหลังคาโบสถย์อดแหลมประดับดว้ยไมก้างเขนท่ีดา้นบน สามารถมองเห็นไดจ้ากริมแม่น า้ไรน ์
จึงเป็นอีกหน่ึงแลนดม์ารก์ยอดนิยมของเมืองโคโลญจน ์น าท่านชมความสวยงามดา้นหนา้มหาวิหาร
โคโลญจ(์Kolner Dom) มหาวิหารแห่งนีม้ีความยิ่งใหญ่ ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1248 ดว้ยศิลปะสไตน์
โกธิก จึงกลายเป็นแหล่งรวมศาสนสถานศูนยก์ลางของคริสตศ์าสนาโรมันคาทอลิก บริเวณดา้นหนา้จะ
มีรูปป้ันแกะสลกันกับุญ วสัดท่ีุใชเ้ป็นหินทรายขาว ส่ิงท่ีมหศัจรรยข์องวิหารแห่งโคโลญจน ์ปัจจบุนัไดร้บั
การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์ารยเูนสโก ปี ค.ศ.1996 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ(Dusseldorf) เมืองประวัติศาสตรน์ับแต่ยุคสมัยปี1,100 เมือง
หลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เป็นศูนยร์วมการค้า และเมืองแฟชั่นของเยอรมนี น าท่านชม
ดา้นหนา้พระราชวังเยเกอรโ์ฮฟ(Jagerhof) พระราชวังแห่งนีเ้ป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑเ์กอเธ่และมลูนิธิ
เอิรน์สช์ไนเดอร ์ นิทรรศการในอาณาเขตของพระราชวงัซึ่งอทิุศใหก้บัชีวิต เสน้ทางปรชัญา และการวิจัย
ของ Johann Goethe นักปรชัญาชาวเยอรมันผูย้ิ่งใหญ่ พิพิธภัณฑไ์ม่ไดม้ีเพียงส่ิงของส่วนตัว จดหมาย 
และตน้ฉบบัของผูคิ้ดเท่านัน้ ท่ีน่ีคณุยงัสามารถดภูาพประกอบเหนือจริงส าหรบังานท่ีมีชื่อเสียง "เฟาสต"์ 
หรือชื่นชมคอลเล็กชั่นสินคา้หรูหรา น าชมดา้นหนา้ศาลาว่าการเมืองดุสเซลดอรฟ์(City Hall) ถกูสรา้ง
ขึน้ในช่วงตน้ยคุ 70 ศตวรรษท่ี 16 และเป็นเวลากว่า 400 ปี เป็นสถานท่ีจดัการประชมุสภาเทศบาลเมือง 
รูปแบบหลักในการออกแบบอาคารคือยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา โดยมีองคป์ระกอบเล็กๆ ของสไตลโ์กธิกตอน
ปลาย เป็นโครงสรา้งท่ีซับซอ้นของปีกสามปีกท่ีจัดเรียงเป็นตัวอักษร P ปีกหลักนั้นเก่าท่ีสุด โดยยังคง
รกัษารูปลักษณด์ัง้เดิมเอาไวใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ทัง้ในการออกแบบภายนอกและในการตกแต่ง
ภายในใหอ้ิสระท่านเดินเล่นชมรา้นคา้ รา้นขายของท่ีระลึก และเก็บภาพเมือเก่า 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ ที่ Hotel Wyndham Garden, Duesseldorf หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

3 ดุสเซลดอรฟ์-กีธูรน์-อัมสเตอรด์ัม-จัตุรัสดัมสแควร-์พระราชวังหลวง-ย่านโคมแดง 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn) หมู่บ้านท่ีมีสวยงาม ท่ีไม่มีถนนแมแ้ต่สายเดียว จึงต้อง

เดินทางด้วยทางน า้อยู่ดีเท่านั้น โดยยานพาหนะหลักของหมู่บา้นก็คือ เรือพายเรือเครื่องยนต์ แต่ใน
ปัจจุบันจะมีเส้นทางส าหรบัการขี่จักรยานบ้างแล้ว ภายในหมู่บา้นท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศคลอง
โบฮีเมียน มีสะพานไมข้นาดเล็ก และดอกไมร้ิมคลองสีสนัสดใส และท่านจะไดช้มอาคารบา้นเรือนเก่าแก่
ท่ีมีอายมุากกว่า 200 ปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอรด์ัม(Amsterdam) เมืองท่ีสวยงามและโรแมนติค เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ชื่อเมืองนั้นก็น ามาจากชื่อแม่น า้ Amstel รวมกับค าว่า Dam ท่ีหมายถึงเขื่อนของ
แม่น า้ Amstel จึงกลายเป็นชื่อเมือง Amstelreadamme โดยแต่เดิมอมัสเตอรด์มัเป็นหมู่บา้นชาวประมง
เล็กๆริมคลอง ปัจจบุนัอมัสเตอรด์มัเป็นศนูยก์ลางทางการเงินและการคา้เพชรของโลก ท่ีส าคญัไดถู้กขึน้
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ้น าท่านชมจัตุรัสดัมสแควร(์Dam Square) ศูนยก์ลาง
ของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพื่อร  าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาว่า
การเมืองท่ีหลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในช่วงท่ีจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรือง
อ านาจ น าท่านชมด้านหน้าพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม(Royal Palace of Amsterdam) หรือท่ี
เรียกในภาษาดัตช์ว่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานท่ีอันงดงามหรูหรา ตัวอาคาร

ไดร้บัการออกแบบอย่างโออ้่าสะทอ้นถึงอ านาจและความรุง่เรืองอย่างขีดสดุในช่วงยคุทองดัตช ์เป็นหน่ึง
ในสามพระราชวงัในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์น าท่านชมย่านโคมแดง(Red Light District) แหล่งท่องเท่ียว
ยามราตรีท่ีผูเ้ยือนเมืองอมัสเตอรด์มั มีรา้นคา้รา้นอาหารใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกชิมมากมายตลอดสอง
ฝ่ังเสน้ทาง 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที่ Hotel Mercure Amsterdam หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

4     อัมสเตอรด์ัม-หมู่บ้านกังหันลมซานสส์คันส-์ล่องเรือหลังคากระจก 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่าชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์(Zaanse Schans) หมู่บ้านกังหันลมคือส่ิงท่ีมีความผูกพัน
ใกลช้ิดกับวิถีชีวิตของชาวดัชต์ผูอ้าศัยอยู่ในดินแดนท่ีไดช้ื่อว่าเป็นประเทศท่ีอยู่ต ่ากว่าระดับน า้ทะเลมา
ยาวนาน ของเนเธอรแ์ลนด ์ดว้ยความสวยงามและบรรยากาศน่ารกัๆ ของกังหันลมเก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ใน

ศตวรรษท่ี 18 และ 19 ท่ามกลางทุ่งสีเขียวและแม่น า้ท่ีโอบลอ้ม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านล่องเรือหลังคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผสัชีวิตความ
เป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของ
บา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์น าเขา้ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสยีง ท่านจะ
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ไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ืน้ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนั้นยังไดม้ีโอกาส
เลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อื่น อย่างนาฬิกายี่หอ้ดงัมากมาย 
อ า ทิ  เ ช่ น  ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, 
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึ งนา ฬิกาแฟชั่ นอย่ า ง  GUCCI , DIESEL, DKNY, 
CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Mercure Amsterdam หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

5 อัมสเตอรด์ัม-Floriade Expo 2022-แอนตเ์วิรป์-จัตุรัสกลางแอนตเ์วิรป์-กิลดฮ์อลล ์
 โบสถอ์าวรเ์ลดี-้บรัสเซลส-์อะโตเม่ียม-จัตุรัสกร็องปลัส-แมนาคินพิส 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเขา้ชมงานพฤกษศาสตร ์Floriade Expo 2022 ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในโลก 10ปีมีเพียงครัง้เดียว โดย
ภายในงานมีส่วนจัดแสดงกว่า 40 ประเทศ ทั้งวัฒนธรรม พันธุ์พืช ดอกไม้ และนวัตกรรมท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวกับเมืองสีเขียว ส าหรับประเทศไทยก็จะมีการเขา้ร่วมจัดแสดงในงานนีด้้วย โดยทางไทยนั้นจะ

น าเสนอภายใตแ้นวคิด“TRUST Thailand” ใหท่้านไดช้มอย่างเต็มอิ่ม 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองแอนตเ์วิรป์(Antwerp) เมืองศูนยก์ลางอย่างไม่เป็นทางการของภูมิภาค
แฟลนเดอร ์หรือทางตอนเหนือของเบลเยียม ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เป็นเมืองท่า ท า
ใหต้อ้งมีการติดต่อคา้ขายกับคนต่างชาติตลอดเวลา เกิดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และแอนตเ์วิรป์ยังถือต าแหน่งศูนยก์ลางการคา้เพชรระดับโลก ควบเมืองไอคอนแฟชั่นสมัยใหม่ท่ีมีแบ
รนด์ดีไซเนอรร์ะดับโลกท่ีตั้งหลักแหล่งอยู่ ท่ีน่ี  น าท่านเดินชมจัตุรัสกลางเมืองแอนตเ์วิร์ป(Grote 

Markt) ศูนยก์ลางทางสถาปัตยกรรม การด าเนินงาน วัฒนธรรม แวดลอ้มไปดว้ยอาคารส าคัญท่ีก่อตัง้
มาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 16 ในสถาปัตยกรรมสไตลเ์รอเนซองส ์ ท่ีผสานไปกบัวิธีคิดแบบเฟลมิชไดอ้ย่างลงตัว 
และเป็นเอกลักษณ ์ทัง้ศาลาว่าการเมือง และกิลดฮ์อลล์ (Guild Hall) กลุ่มอาคารทอดยาวต่อกัน 7 
หลังท่ีถูกใช้เป็นพืน้ท่ีหลักในการพบปะสังสรรค์ น าชมด้านนอกโบสถ์อาวร์เลดี้(Cathedral of Our 

Lady) โบสถท่ี์มีขนาดใหญ่ และสงูท่ีสดุในประเทศเบลเยียมแห่งนี ้ เป็นโบสถอ์ายกุว่า 169 ปี ซึ่งสรา้งขึน้

ระหว่างปี 1325-1521 ตัวโบสถไ์ดร้บัการบูรณะปรบัปรุงหลายครัง้ ในรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่าง
กนัไปทัง้ กอธิค ฟ้ืนฟูศิลปวิทยา บาร็อค ฯลฯ ท าใหโ้ครงสรา้งของโบสถม์ีเอกลกัษณ ์และแง่มมุน่าเรียนรู้
เกี่ยวกบัประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรมในศาสนาคริสต ์
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส(์Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานท่ีตัง้ส านักงานใหญ่
องคก์ารสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้น าท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณ์อะโตเมี่ยม 

(Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณใ์นการจัดงานแสดงสินคา้โลก “เอ็กซโ์ป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึน้โดย
จ าลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันลา้นเท่า น า
ท่านเดินทางเดินชมจัตุรัสกร็องปลัส(Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส ์เป็นศูนย์กลางด้าน
ประวติัศาสตร ์สถาปัตยกรรม วฒันธรรม ประจ าเมืองท่ีไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นจตัรุสัท่ีสวยท่ีสดุแห่งหน่ึง
ของทวีปยโุรป และไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยมีพืน้ท่ี
ส่วนกลางท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาล อีเวน้ท ์ท่ีพบปะสังสรรคข์องคนในเมือง น าท่านถ่ายรูปคู่กับ 
แมนาคินพิส(Manneken Pis) อนสุาวรียห์นนูอ้ยยืนฉ่ีสญัลกัษณข์องกรุงบรสัเซลล ์
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! หอยแมงภู่อบไวท ์
พักที่ Hotel Novotel Brussels Centre Midi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

6 บรัสเซลส-์แร็งส-์มหาวิหารแร็งส-์ประตูชัยเมืองแร็งส-์โบสถเ์ซนตแ์ร็งส-์ปารีส 
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 ล่องเรือบาโตมุช 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น า ท่านเ ดินทางสู่ เมื อ งแร็ งส์ (Reims) ในแคว้นช็ อ งปาญาร์ ประ เทศฝรั่ ง เศส  ตั้งอยู่ ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ก่อตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคัญระหว่างสมยัจกัรวรรดิ
โรมัน น าท่านชมมหาวิหารแร็งส(์Cathedrale Notre-Dame de Reims) อาสนวิหารส าคัญของเมือง
แร็งส ์เคยใชใ้นพิธีสวมมงกุฎกษัตริยข์องประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารสรา้งเสร็จเมื่อปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 
13  และได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1991 น าท่านชมประตูชัยเมืองแร็งส์(Porte Mars) 
ส่ิงก่อสรา้งท่ีถือไดว้่าเป็นอนุสาวรียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ซึ่งคนทั่วไปมักนิยมเรียกประตูแห่งนีว้่า ประตู
ดาวอังคาร (Porte Mars) โดยประตูดาวอังคาร ถือว่าเป็นเป็นคนหน่ึงใน 4 ประตูโรมันท่ีมีความงดงาม
มากของฝรั่งเศส น าชมโบสถ์เซนตแ์ร็งส(์Saint Remi Basilica) อีกหน่ึงคริสตจักรท่ีสรา้งแด่ สมเด็จ
พระสันตะปาปาลีโอท่ี9 ซึ่งเริ่มมีการก่อตั้งขึน้ในศตวรรษท่ี 1099 ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็น
อนสุาวรียท์างประวติัศาสตร ์เมื่อปี 1841 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนัน้น าท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส(France) เมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์

อันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ี นักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็น
หน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ น าท่านล่องเรือบาโตมุช(Bateaux Mouches Cruise)  ล่องไปตาม
แม่น า้แซนท่ี ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ให้ท่านได้ชมบรรยากาศยามเย็นและชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ี์สรา้ง
ความประทบัใจใหแ้ก่ท่าน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มือ้สุดพิเศษ!! ลิม้รสหอยเอสคาโก พร้อมไวทแ์ดง 
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พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
 

7 ปารีส-พระราชวงัแวรซ์าย-พิพิธภัณฑล์ฟูว-์ห้างLa Samaritaine-พิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ 
 จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลเิซ่-ประตูชัย-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่พระราชวังแวรซ์าย(Versailles of Palace) สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสุด

แห่งหน่ึงในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดงัทัง้แง่มมุของประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนีอ้าจ
นบัว่าเป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการที่สดุในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO 
ภายในมีส่ิงก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal 
Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
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น าท่านชมดา้นหนา้พิพิธภัณฑล์ูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะท่ีมีชื่อเสียง เก่าแก่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรกัษา

ผลงานทางศิลปะท่ีทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona 
lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด 
ดาวินชี น าท่านชอ้ปปิ้งห้างสรรพสินค้า(La Samaritaine) เป็นหา้งหรูท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสดุแห่งหน่ึงของ
ปารีส ท่ีน่ีมีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่า
เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ท่ี
เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชมุชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด ์
ใหท่้านไดเ้ลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการท่ีจะสลับหมุนเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี อิสระให้
ท่านไดช้็อปปิ้งตามอธัยาศัย น าชมพิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) 
ใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับท่ี 10 ของโลก ตัง้อยู่ริมแม่น า้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟ
เก่ามาก่อน แต่ตอนนีก้ลายเป็นพิพิธภัณฑท่ี์รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตรข์องฝรั่งเศสไว ้ภายใน
มีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท่ี้น่ี มากกว่า 2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมต่างๆดว้ย น าท่านสู่
จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตท่ีมีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถ
มองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันได
สวยๆ หรือจะเป็นมุมน า้พุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง น าท่านเดิน
ทางผ่านชมถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของ
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ปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนสุรณ์
สถานท่ีส าคัญของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตูชัยท่ียิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทัง้ยังมี
ความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยท่ี
นับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินชั้นเยี่ยม น าท่านถ่ายภาพคู่กับจัตุรัสคองคอร์ด(Place de la 
Concorde) เป็นสถานท่ีแห่งความทรงจ าทางประวัติศาสตรก์ารนองเลือดครั้งใหญ่ในกรุงปารีส  เป็น
สญัลกัษณข์องสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส รวมทัง้เป็นจดุจบของพระเจา้
หลยุสท่ี์ 16 
น าท่านชอ้ปปิ้งห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต(์Galleries Lafayette) หา้งหรูท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ชอ้ปปิ้งแบรนดเ์นม หา้งนีม้ีเอกลักษณท่ี์มีความ
โดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม 
ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นโูว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็น
แนวศิลปะท่ีนิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้
ลวดลายปูนป้ันและราวระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพท่ีงดงามต่อเมืองท่องเท่ียวอย่างปารีส เป็น
หา้งสรรพสินคา้นีม้ีลูกคา้ท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มีสินคา้ต่างๆท่ีทันสมยั
ใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจใุจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อน
หา้งอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มีครบทกุยี่หอ้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มือ้สุดพิเศษ!! เมนูจาก Michelin Guide 
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พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
 

8 กรุงปารีส(สนามบิน)-กรุงเทพ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 13.40 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบินที่ TG931 

(13.40-05.55(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชัว่โมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

 

9      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 
 

 
 

หมายเหต ุ: บริการไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใชใ้นการเช็คอนิขากลบัประเทศไทยค่าใชจ้่าย ส่วนนีไ้ม่รวมอยูใ่นค่าทวัร ์ 
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใชจ้่ายไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ 
ดรูายชื่อโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
พธุ-พฤหสับดี 11-19 พฤษภาคม 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 

พธุ-พฤหสับดี 25 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 

พธุ-พฤหสับดี 15-23 มิถุนายน 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 

พธุ-พฤหสับดี 06-14 กรกฎาคม 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 

พธุ-พฤหสับดี 20-28 กรกฎาคม 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 

พธุ-พฤหสับดี 10-18 สิงหาคม 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 

พธุ-พฤหสับดี 07-15 กันยายน 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
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