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กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

19.00 น.
23.45 น.

2

คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชัน้ 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์ เตอร์
สายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG) พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูส่ นามบินเมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG)
เที่ยวบินที่ TG920 (23.45-06.15(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 11.30 ชัว่ โมง บริ การ
อาหารและเครื ่องดืม่ บนเครื ่อง

แฟรงค์ เฟิ ร์ ต-โคโลญจน์ -สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-โบสถ์ เกรทเซนต์ มาร์ ตนิ
มหาวิหารโคโลญจ์ -ดุสเซลดอร์ ฟ-พระราชวังเยเกอร์ โฮฟ

06.15 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นาท่านเดินทางสู่เมื องโคโลญจน์ ( Cologne) เป็ นเมืองใหญ่เป็ น
อันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ ลิน ฮัมบูร์ก และมิวนิก และเป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ ของรัฐนอร์ ท
ไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญเป็ นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สร้ าง
โดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ ย้อนไปถึง ค.ศ. 50 เมืองโคโลญจน์ ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ งแม่นา้ ไรน์ มีมหาวิหาร

โคโลญซึง่ เป็ นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียง ชาวเยอรมนีเรี ยกโคโลญ ว่า “เคิล์น” มี
มหาวิหารขนาดใหญ่อลังการที่สดุ ในยุโรปเรี ยกกันว่า เคิล์นโดม ลักษณะพิเศษคือมียอดแหลมสองยอด
นาท่านเดินชมความสวยงามสะพานโฮเอินซอลเลิร์น(Hohenzollern Bridge) สะพานข้ ามแม่น ้าไรน์
(Rhine River) และเป็ นแลนด์มาร์ กของเมืองโคโลญเคียงคู่กับมหาวิหารโคโลญ สะพานแห่งนี ้นอกจาก
จะเชื่อมพื ้นที่กลางเมืองทังสองฝั
้
่ งแม่น ้าเข้ าไว้ ด้วยกัน แต่ยงั เป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่ า
คู่รั ก ที่ นิ ย มมาคล้ อ งกุญ แจแห่ง ความรั ก (love locks) บริ เ วณรั ว้ บนสะพานแห่ง นี ้ น าท่า นชมความ
สวยงามที่ด้านหน้ า โบสถ์ เกรทเซนต์ มาร์ ติน(Great St Martin Church) โบสถ์ นิกายโรมันคาทอลิก
ย่านเมืองเก่าริ มแม่น ้าไรน์ สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ยคุ กลางด้ วยสถาปั ตยกรรมที่มีลกั ษณะโดดเด่น มีหอคอยสี่ทิศ
ล้ อมรอบหลังคาโบสถ์ยอดแหลมประดับด้ วยไม้ กางเขนที่ด้านบน สามารถมองเห็นได้ จากริ มแม่นา้ ไรน์
จึงเป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ กยอดนิยมของเมืองโคโลญจน์ นาท่านชมความสวยงามด้ านหน้ า มหาวิหาร
โคโลญจ์ (Kolner Dom) มหาวิหารแห่งนี ้มีความยิ่งใหญ่ ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1248 ด้ วยศิลปะสไตน์
โกธิก จึงกลายเป็ นแหล่งรวมศาสนสถานศูนย์กลางของคริ สต์ศาสนาโรมันคาทอลิก บริ เวณด้ านหน้ าจะ
มีรูปปัน้ แกะสลักนักบุญ วัสดุที่ใช้ เป็ นหินทรายขาว สิ่งที่มหัศจรรย์ของวิหารแห่งโคโลญจน์ ปัจจุบนั ได้ รับ
การขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ปี ค.ศ.1996

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่เ มื องดุ สเซลดอร์ ฟ(Dusseldorf) เมืองประวัติศาสตร์ นับแต่ยุคสมัยปี 1,100 เมือง
หลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เป็ น ศูน ยร์ ว มการค้ า และเมื อ งแฟชั่น ของเยอรมนี น าท่า นชม
ด้ านหน้ าพระราชวังเยเกอร์ โฮฟ(Jagerhof) พระราชวังแห่งนี ้เป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์เกอเธ่และมูลนิธิ
เอิร์นส์ชไนเดอร์ นิทรรศการในอาณาเขตของพระราชวังซึ่งอุทิศให้ กบั ชีวิต เส้ นทางปรัชญา และการวิจยั
ของ Johann Goethe นักปรัชญาชาวเยอรมันผู้ยิ่งใหญ่ พิพิธภัณฑ์ไม่ได้ มีเพียงสิ่งของส่วนตัว จดหมาย
และต้ นฉบับของผู้คิดเท่านัน้ ที่นี่คณ
ุ ยังสามารถดูภาพประกอบเหนือจริงสาหรับงานที่มีชื่อเสียง "เฟาสต์"
หรื อชื่นชมคอลเล็กชัน่ สินค้ าหรูหรา นาชมด้ านหน้ าศาลาว่ าการเมืองดุสเซลดอร์ ฟ(City Hall) ถูกสร้ าง
ขึ ้นในช่วงต้ นยุค 70 ศตวรรษที่ 16 และเป็ นเวลากว่า 400 ปี เป็ นสถานที่จดั การประชุมสภาเทศบาลเมือง
รูปแบบหลักในการออกแบบอาคารคือยุคฟื น้ ฟูศิลปวิทยา โดยมีองค์ประกอบเล็กๆ ของสไตล์โกธิกตอน
ปลาย เป็ นโครงสร้ างที่ซบั ซ้ อนของปี กสามปี กที่จัดเรี ยงเป็ นตัวอักษร P ปี กหลักนันเก่
้ าที่สุด โดยยังคง
รักษารูปลักษณ์ดงเดิ
ั ้ มเอาไว้ ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ ทังในการออกแบบภายนอกและในการตกแต่
้
ง
ภายในให้ อิสระท่านเดินเล่นชมร้ านค้ า ร้ านขายของที่ระลึก และเก็บภาพเมือเก่า

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ ที่ Hotel Wyndham Garden, Duesseldorf หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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ดุสเซลดอร์ ฟ-กีธูร์น-อัมสเตอร์ ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์ -พระราชวังหลวง-ย่ านโคมแดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่หมู่ บ้านกี ธูร์น(Giethoorn) หมู่บ้านที่มีสวยงาม ที่ไม่มีถนนแม้ แต่สายเดียว จึงต้ อง
เดินทางด้ วยทางนา้ อยู่ดีเท่านัน้ โดยยานพาหนะหลักของหมู่บ้านก็คือ เรื อพายเรื อเครื่ องยนต์ แต่ใน
ปั จจุบนั จะมีเส้ นทางสาหรับการขี่จักรยานบ้ างแล้ ว ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ สมั ผัสบรรยากาศคลอง
โบฮีเมียน มีสะพานไม้ ขนาดเล็ก และดอกไม้ ริมคลองสีสนั สดใส และท่านจะได้ ชมอาคารบ้ านเรื อนเก่าแก่
ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ ดัม(Amsterdam) เมืองที่สวยงามและโรแมนติค เป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ชื่อเมืองนันก็
้ นามาจากชื่อแม่น ้า Amstel รวมกับคาว่า Dam ที่หมายถึงเขื่อนของ
แม่น ้า Amstel จึงกลายเป็ นชื่อเมือง Amstelreadamme โดยแต่เดิมอัมสเตอร์ ดมั เป็ นหมู่บ้านชาวประมง
เล็กๆริมคลอง ปัจจุบนั อัมสเตอร์ ดมั เป็ นศูนย์กลางทางการเงินและการค้ าเพชรของโลก ที่สาคัญได้ ถกู ขึ ้น
ทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ นาท่านชมจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลาง
ของเมืองที่มีอนุส รณ์ สงครามเพื่ อราลึกถึง ทหารที่ เสี ยชี วิตในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และอดีตศาลาว่า
การเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ ต เคยใช้ เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงที่จกั รพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรื อง
อานาจ นาท่านชมด้ านหน้ า พระราชวั ง หลวงอั ม สเตอร์ ดัม (Royal Palace of Amsterdam) หรื อที่
เรี ยกในภาษาดัตช์ ว่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็ นสถานที่ อันงดงามหรู หรา ตัวอาคาร
ได้ รับการออกแบบอย่างโอ้ อา่ สะท้ อนถึงอานาจและความรุ่งเรื องอย่างขีดสุดในช่วงยุคทองดัตช์ เป็ นหนึ่ง

ในสามพระราชวังในประเทศเนเธอร์ แลนด์ นาท่านชมย่ านโคมแดง(Red Light District) แหล่งท่องเที่ยว
ยามราตรี ที่ผ้ เู ยือนเมืองอัมสเตอร์ ดมั มีร้านค้ าร้ านอาหารให้ ท่านได้ เลือกชมเลือกชิมมากมายตลอดสอง
ฝั่งเส้ นทาง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักที่ Hotel Mercure Amsterdam หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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อัมสเตอร์ ดัม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ -ล่ องเรื อหลังคากระจก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่าชมหมู่ บ้ า นกั งหั นลมซานส์ สคั นส์ ( Zaanse Schans) หมู่บ้านกังหันลมคือสิ่งที่มีความผูกพัน
ใกล้ ชิดกับวิถีชีวิตของชาวดัชต์ ผ้ อู าศัยอยู่ในดินแดนที่ได้ ชื่อว่าเป็ นประเทศที่อยู่ต่ากว่าระดับน ้าทะเลมา
ยาวนาน ของเนเธอร์ แลนด์ ด้ วยความสวยงามและบรรยากาศน่ารักๆ ของกังหันลมเก่าแก่ที่สร้ างขึ ้นใน
ศตวรรษที่ 18 และ 19 ท่ามกลางทุง่ สีเขียวและแม่น ้าที่โอบล้ อม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่ องเรื อหลังคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลัดเลี ้ยวเข้ าตามลาคลอง สัมผัสชีวิตความ
เป็ นอยู่ รวมทังสภาพบ้
้
านเรื อนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของ
บ้ านเรื อนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นาเข้ าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีช่ ือเสียง ท่านจะ

เย็น

ได้ สมั ผัสและเรี ยนรู้ พื ้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรู ปแบบต่างๆ พร้ อมกันนันยั
้ งได้ มีโอกาส
เลือกซื ้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้ าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย
อ า ทิ เ ช่ น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT,
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึ ง นาฬิ ก าแฟชั่ น อย่ า ง GUCCI , DIESEL, DKNY,
CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Mercure Amsterdam หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

5
เช้ า

อัมสเตอร์ ดัม-Floriade Expo 2022-แอนต์ เวิร์ป-จัตุรัสกลางแอนต์ เวิร์ป-กิลด์ ฮอลล์
โบสถ์ อาวร์ เลดี-้ บรั สเซลส์ -อะโตเมี่ยม-จัตุรัสกร็องปลัส-แมนาคินพิส
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเข้ าชมงานพฤกษศาสตร์ Floriade Expo 2022 ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลก 10ปี มีเพียงครัง้ เดียว โดย
ภายในงานมี ส่วนจัดแสดงกว่า 40 ประเทศ ทัง้ วัฒ นธรรม พันธุ์ พื ช ดอกไม้ และนวัตกรรมท้ องถิ่ นที่
เกี่ ยวกับเมืองสีเขียว สาหรับประเทศไทยก็จะมีการเข้ าร่ วมจัดแสดงในงานนีด้ ้ วย โดยทางไทยนัน้ จะ

นาเสนอภายใต้ แนวคิด“TRUST Thailand” ให้ ทา่ นได้ ชมอย่างเต็มอิ่ม

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองแอนต์ เวิร์ป(Antwerp) เมืองศูนย์กลางอย่างไม่เป็ นทางการของภูมิภาค
แฟลนเดอร์ หรื อทางตอนเหนือของเบลเยียม ด้ วยความงดงามของสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ เป็ นเมืองท่า ทา
ให้ ต้องมีการติดต่อค้ าขายกับ คนต่างชาติตลอดเวลา เกิดเป็ นพื ้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และแอนต์เวิร์ปยังถือตาแหน่งศูนย์กลางการค้ าเพชรระดับโลก ควบเมืองไอคอนแฟชัน่ สมัยใหม่ที่มีแบ
รนด์ดีไ ซเนอร์ ระดับโลกที่ ตงั ้ หลักแหล่งอยู่ที่นี่ นาท่านเดินชมจั ตุรัสกลางเมื องแอนต์ เวิ ร์ ป(Grote
Markt) ศูนย์กลางทางสถาปั ตยกรรม การดาเนินงาน วัฒนธรรม แวดล้ อมไปด้ วยอาคารสาคัญที่ก่อตัง้
มาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 16 ในสถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนซองส์ ที่ผสานไปกับวิธีคิดแบบเฟลมิชได้ อย่างลงตัว
และเป็ นเอกลักษณ์ ทังศาลาว่
้
าการเมือง และกิลด์ ฮอลล์ (Guild Hall) กลุ่มอาคารทอดยาวต่อกัน 7
หลัง ที่ ถูกใช้ เ ป็ นพืน้ ที่ หลักในการพบปะสัง สรรค์ นาชมด้ านนอกโบสถ์ อาวร์ เลดี(้ Cathedral of Our
Lady) โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ และสูงที่สดุ ในประเทศเบลเยียมแห่งนี ้ เป็ นโบสถ์อายุกว่า 169 ปี ซึง่ สร้ างขึ ้น

ระหว่างปี 1325-1521 ตัวโบสถ์ได้ รับการบูรณะปรับปรุงหลายครัง้ ในรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง
กันไปทัง้ กอธิค ฟื น้ ฟูศลิ ปวิทยา บาร็อค ฯลฯ ทาให้ โครงสร้ างของโบสถ์มีเอกลักษณ์ และแง่มมุ น่าเรี ยนรู้
เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ สถาปัตยกรรมในศาสนาคริสต์

กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่กรุ งบรั สเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

องค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรื อนาโต้ นาท่านชมและถ่ายรู ปอนุ สรณ์ อะโตเมี่ ยม
(Atomium) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้ าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้ างขึ ้นโดย
จาลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริ สตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริ งถึง 165 พันล้ านเท่า นา
ท่านเดินทางเดินชมจัตุรัสกร็ องปลั ส (Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ เป็ นศูนย์กลางด้ าน
ประวัตศิ าสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจาเมืองที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นจัตรุ ัสที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของทวีปยุโรป และได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยมีพื ้นที่
ส่วนกลางที่ใช้ เป็ นสถานที่จดั งานเทศกาล อีเว้ นท์ ที่พบปะสังสรรค์ของคนในเมือง นาท่านถ่ายรู ปคูก่ บั
แมนาคินพิส(Manneken Pis) อนุสาวรี ย์หนูน้อยยืนฉี่สญ
ั ลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! หอยแมงภู่อบไวท์
พักที่ Hotel Novotel Brussels Centre Midi หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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บรั สเซลส์ -แร็งส์ -มหาวิหารแร็งส์ -ประตูชัยเมืองแร็งส์ -โบสถ์ เซนต์ แร็งส์ -ปารี ส
ล่ องเรื อบาโตมุช

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ ง แ ร็ ง ส์ (Reims) ในแคว้ นช็ อ งปาญาร์ ประเทศฝรั่ ง เศส ตั ง้ อยู่ ท าง
ตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ก่อตังขึ
้ ้นโดยกอลและกลายมาเป็ นเมืองสาคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิ
โรมัน นาท่านชมมหาวิหารแร็ งส์ ( Cathedrale Notre-Dame de Reims) อาสนวิหารสาคัญของเมื อง
แร็ งส์ เคยใช้ ในพิธีสวมมงกุฎกษัตริ ย์ของประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารสร้ างเสร็จเมื่อปลายคริ สต์ศตวรรษที่
13 และได้ รับเลื อกให้ เ ป็ นมรดกโลกเมื่ อปี ค.ศ.1991 นาท่านชมประตู ชั ย เมื อ งแร็ ง ส์ (Porte Mars)
สิ่งก่อสร้ างที่ถือได้ ว่าเป็ นอนุสาวรี ย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ซึ่งคนทัว่ ไปมักนิยมเรี ยกประตูแห่งนี ้ว่า ประตู
ดาวอังคาร (Porte Mars) โดยประตูดาวอังคาร ถือว่าเป็ นเป็ นคนหนึ่งใน 4 ประตูโรมันที่มีความงดงาม
มากของฝรั่งเศส นาชมโบสถ์ เซนต์ แร็ งส์ ( Saint Remi Basilica) อีกหนึ่งคริ สตจักรที่สร้ างแด่ สมเด็จ
พระสันตะปาปาลี โ อที่ 9 ซึ่ง เริ่ ม มี การก่อ ตัง้ ขึน้ ในศตวรรษที่ 1099 ซึ่ง ต่อมาได้ รับการยกย่องให้ เ ป็ น
อนุสาวรี ย์ทางประวัตศิ าสตร์ เมื่อปี 1841

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนันน
้ าท่านเที่ยวชมกรุ งปารี ส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่ งเศส(France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์
อันเหลือล้ น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั เมืองปารี สเป็ น
หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ นาท่านล่ องเรื อบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ล่องไปตาม
แม่นา้ แซนที่ ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารี ส ให้ ท่านได้ ชมบรรยากาศยามเย็นและชมความสวยงามของ
สถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่ งแม่น ้า เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สร้ าง
ความประทับใจให้ แก่ทา่ น

เย็น
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เช้ า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มือ้ สุดพิเศษ!! ลิม้ รสหอยเอสคาโก พร้ อมไวท์ แดง
พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมใจกลางกรุงปารี สห่างจากแลนด์มาร์ กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร)

ปารี ส-พระราชวังแวร์ ซาย-พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟว์ -ห้ างLa Samaritaine-พิพธิ ภัณฑ์ ออร์ แซ
จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์ เอลิเซ่ -ประตูชัย-ห้ างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

นาท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ ซาย(Versailles of Palace) สถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุด
แห่งหนึง่ ในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทังแง่
้ มมุ ของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี ้อาจ
นับว่าเป็ นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สดุ ในโลก ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO
ภายในมี สิ่ ง ก่อสร้ างชื่ อก้ องโลกอย่างเช่น ห้ องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal

กลางวัน

Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นาท่านชมด้ านหน้ าพิพิธภัณฑ์ ลูฟว์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึง่ ของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ที่จดั แสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก กว่า 35,000 ชิ ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona
lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่ง ดัง ของลี โอนาร์ โ ด
ดาวินชี นาท่านช้ อปปิ ง้ ห้ างสรรพสินค้ า(La Samaritaine) เป็ นห้ างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ แห่งหนึ่งของ
ปารี ส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดังเดิ
้ ม นัน่ คือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่า
เป็ น เอกลัก ษณ์ อัน โดดเด่น ของห้ า งสรรพสิ น ค้ า แห่ง นี ้ จนได้ ถูก ขึน้ ทะเบี ย นเป็ น อนุส รณ์ ส ถานทาง
ประวัตศิ าสตร์ ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส เป็ นห้ างสรรพสินค้ าคอนเซปต์สโตร์ แห่งใหม่ที่
เน้ นย ้าถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารี ส ไม่วา่ จะเป็ นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้ วกว่า 600 แบรนด์
ให้ ท่านได้ เลือกช็อปปิ ง้ แบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ ได้ ชมตลอดปี อิสระให้
ท่ า นได้ ช็ อ ปปิ ง้ ตามอัธ ยาศัย น าผ่ า นชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ อร์ แซ (Musée d'Orsay หรื อ The Orsay

museum) ใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็ นอันดับที่ 10 ของโลก ตังอยู
้ ่ริมแม่น ้าเซน เคยเป็ น
สถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี ้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ ของฝรั่งเศส
ไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตังโชว์
้ ไว้ ที่นี่ มากกว่า 2,000 ชิ ้น รวมประติมากรรมต่างๆด้ วย
นาท่านสู่จั ตุ รัส ทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มี หอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็ นฉากหลัง
สามารถมองเห็นหอไอเฟลได้ จากหลายมุม ทังวิ
้ วขันบั
้ นไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลง

บันไดสวยๆ หรื อจะเป็ นมุมน ้าพุกบั สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้ านหน้ า มีหอไอเฟลเป็ นฉากหลัง นาท่านเดิน
ทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ ( Champs Elysees) ถนนสายยาวที่ มี ชื่ อเสี ยงที่ สุดของ
ปารี สและเป็ นต้ นแบบถนนราชดาเนิน พร้ อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์

สถานที่สาคัญของปารี ส ได้ รับการยอมรับให้ เป็ นประตูชยั ที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก รวมทังยั
้ งมี
ความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่
นับ เป็ นผลงานชัน้ ยอดจากศิ ล ปิ นชั น้ เยี่ ย ม น าท่ า นถ่ า ยภาพคู่ กั บ จั ตุรั ส คองคอร์ ด ( Place de la
Concorde) เป็ นสถานที่แห่งความทรงจาทางประวัติศาสตร์ การนองเลือดครัง้ ใหญ่ในกรุ งปารี ส เป็ น
สัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวตั ิการปกครองของฝรั่งเศส รวมทังเป็
้ นจุดจบของพระเจ้ า
หลุยส์ที่ 16
นาท่านช้ อปปิ ง้ ห้ างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้ างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของปารี ส ภายในอาคารที่มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ช้ อปปิ ง้ แบรนด์เนม ห้ างนี ้มีเอกลั กษณ์ที่มีความ
โดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม
ลักษณะโดมเป็ นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึง่ เป็ น
แนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้
ลวดลายปูนปั น้ และราวระเบี ยงโค้ ง อันเป็ นทัศยนี ภ าพที่ ง ดงามต่อเมื องท่องเที่ ยวอย่างปารี ส เป็ น
ห้ างสรรพสินค้ านี ้มีลกู ค้ าที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้ าต่างๆที่ทนั สมัย

ให้ เลือกซื ้อได้ อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรี ยกได้ วา่ อะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นันจะมี
้ ขายก่อนก่อน
ห้ างอื่นเสมอ ไม่วา่ จะเป็ น เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า น ้าหอม มีครบทุกยี่ห้อ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มือ้ สุดพิเศษ!! เมนูจาก Michelin Guide
พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมใจกลางกรุงปารี สห่างจากแลนด์มาร์ กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร)

เย็น

8

กรุ งปารี ส(สนามบิน)-กรุ งเทพ

เช้ า

13.40 น.

9

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ได้ เ วลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบิ น กรุ ง ปารี ส เพื่ อตรวจเช็ คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากกรุงปารี ส กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG931
(13.40-05.55(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 11.15 ชัว่ โมง บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ บน
เครื ่อง

กรุ งเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ

05.55 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!!
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้ จา่ ย ส่วนนี ้ไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์
(อัตราค่าบริ การตรวจอาจมีการเปลีย่ นแปลง ณ วันเดิ นทาง)

2.กลับถึงไทย ค่าที่พกั ใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้ จา่ ยไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์
ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ ที่ https://www.shathailand.com หรื อ https://www.thailandsha.com

กาหนดการเดินทาง
พุธ-พฤหัสบดี
พุธ-พฤหัสบดี
พุธ-พฤหัสบดี
พุธ-พฤหัสบดี
พุธ-พฤหัสบดี
พุธ-พฤหัสบดี
พุธ-พฤหัสบดี

11-19 พฤษภาคม 65
25 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 65
15-23 มิถุนายน 65
06-14 กรกฎาคม 65
20-28 กรกฎาคม 65
10-18 สิงหาคม 65
07-15 กันยายน 65

ผู้ใหญ่
109,999.109,999.109,999.109,999.109,999.109,999.109,999.-

ราคา
เด็ก
109,999.109,999.109,999.109,999.109,999.109,999.109,999.-

พักเดี่ยว
18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋ า (นา้ หนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

