
 

 

 



 

 

 

 

1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 
19.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิไทยแอร์เวย์(TG) 

เท่ียวบนิท่ี TG920 (23.45-06.15(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.30 ชัว่โมง บริการ
อาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 

2 แฟรงค์เฟิร์ต-โคโลญจน์-สะพานโฮเอินซอลเลร์ิน-โบสถ์เกรทเซนต์มาร์ตนิ 
 มหาวิหารโคโลญจ์-ดสุเซลดอร์ฟ-พระราชวังเยเกอร์โฮฟ 
 
06.15 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์(Cologne) เป็นเมืองใหญ่เป็น
อนัดบัส่ีของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮมับร์ูก และมิวนิก และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุของรัฐนอร์ท
ไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญเป็นหนึ่งในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเยอรมนี สร้าง
โดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึง ค.ศ. 50 เมืองโคโลญจน์ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ไรน์ มีมหาวิหาร



 

 

โคโลญซึง่เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกท่ีมีช่ือเสียง ชาวเยอรมนีเรียกโคโลญ วา่ “เคล์ิน” มี
มหาวิหารขนาดใหญ่อลงัการท่ีสดุในยโุรปเรียกกนัว่า เคิล์นโดม ลกัษณะพิเศษคือมียอดแหลมสองยอด  
น าท่านเดินชมความสวยงามสะพานโฮเอินซอลเลิร์น(Hohenzollern Bridge) สะพานข้ามแม่น า้ไรน์ 
(Rhine River) และเป็นแลนด์มาร์กของเมืองโคโลญเคียงคู่กับมหาวิหารโคโลญ สะพานแห่งนีน้อกจาก
จะเช่ือมพืน้ท่ีกลางเมืองทัง้สองฝ่ังแม่น า้เข้าไว้ด้วยกัน แตย่งัเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่ า
คู่รักท่ีนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก ( love locks) บริเวณรัว้บนสะพานแห่งนี ้น าท่านชมความ
สวยงามท่ีด้านหน้าโบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน(Great St Martin Church) โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก 
ย่านเมืองเก่าริมแมน่ า้ไรน์ สร้างขึน้ตัง้แตย่คุกลางด้วยสถาปัตยกรรมท่ีมีลกัษณะโดดเดน่ มีหอคอยส่ีทิศ
ล้อมรอบหลงัคาโบสถ์ยอดแหลมประดบัด้วยไม้กางเขนท่ีด้านบน สามารถมองเห็นได้จากริมแม่น า้ไรน์ 
จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กยอดนิยมของเมืองโคโลญจน์ น าท่านชมความสวยงามด้านหน้ามหาวิหาร
โคโลญจ์(Kolner Dom) มหาวิหารแห่งนีมี้ความยิ่งใหญ่ ถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1248 ด้วยศิลปะสไตน์
โกธิก จึงกลายเป็นแหล่งรวมศาสนสถานศนูย์กลางของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก บริเวณด้านหน้าจะ
มีรูปปัน้แกะสลกันกับญุ วสัดท่ีุใช้เป็นหินทรายขาว สิ่งท่ีมหศัจรรย์ของวิหารแหง่โคโลญจน์ ปัจจบุนัได้รับ
การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองค์การยเูนสโก ปี ค.ศ.1996 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ(Dusseldorf) เมืองประวัติศาสตร์นับแต่ยุคสมัยปี1,100 เมือง
หลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เป็นศูนยร์วมการค้า และเมืองแฟชั่นของเยอรมนี น าท่านชม
ด้านหน้าพระราชวังเยเกอร์โฮฟ(Jagerhof) พระราชวงัแห่งนีเ้ป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์เกอเธ่และมูลนิธิ
เอิร์นส์ชไนเดอร์ นิทรรศการในอาณาเขตของพระราชวงัซึ่งอทุิศให้กบัชีวิต เส้นทางปรัชญา และการวิจยั
ของ Johann Goethe นกัปรัชญาชาวเยอรมันผู้ยิ่งใหญ่ พิพิธภณัฑ์ไม่ได้มีเพียงสิ่งของส่วนตวั จดหมาย 
และต้นฉบบัของผู้คิดเท่านัน้ ท่ีน่ีคณุยงัสามารถดภูาพประกอบเหนือจริงส าหรับงานท่ีมีช่ือเสียง "เฟาสต์" 
หรือช่ืนชมคอลเล็กชัน่สินค้าหรูหรา น าชมด้านหน้าศาลาว่าการเมืองดุสเซลดอร์ฟ(City Hall) ถกูสร้าง
ขึน้ในชว่งต้นยคุ 70 ศตวรรษท่ี 16 และเป็นเวลากวา่ 400 ปี เป็นสถานท่ีจดัการประชมุสภาเทศบาลเมือง 
รูปแบบหลกัในการออกแบบอาคารคือยคุฟืน้ฟูศิลปวิทยา โดยมีองค์ประกอบเล็กๆ ของสไตล์โกธิกตอน
ปลาย เป็นโครงสร้างท่ีซบัซ้อนของปีกสามปีกท่ีจัดเรียงเป็นตวัอกัษร P ปีกหลกันัน้เก่าท่ีสุด โดยยงัคง
รักษารูปลกัษณ์ดัง้เดิมเอาไว้ให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ ทัง้ในการออกแบบภายนอกและในการตกแต่ง
ภายในให้อิสระทา่นเดนิเลน่ชมร้านค้า ร้านขายของท่ีระลกึ และเก็บภาพเมือเก่า 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ ที่ Hotel Wyndham Garden, Duesseldorf หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 



 

 

 

3 ดุสเซลดอร์ฟ-กีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์-พระราชวังหลวง-ย่านโคมแดง 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn) หมู่บ้านท่ีมีสวยงาม ท่ีไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว จึงต้อง
เดินทางด้วยทางน า้อยู่ดีเท่านัน้ โดยยานพาหนะหลักของหมู่บ้านก็คือ เรือพายเรือเคร่ืองยนต์ แต่ใน
ปัจจุบนัจะมีเส้นทางส าหรับการข่ีจักรยานบ้างแล้ว ภายในหมู่บ้านท่านจะได้สมัผสับรรยากาศคลอง
โบฮีเมียน มีสะพานไม้ขนาดเล็ก และดอกไม้ริมคลองสีสนัสดใส และทา่นจะได้ชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่
ท่ีมีอายมุากกวา่ 200 ปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) เมืองท่ีสวยงามและโรแมนติค เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ช่ือเมืองนัน้ก็น ามาจากช่ือแม่น า้ Amstel รวมกบัค าว่า Dam ท่ีหมายถึงเข่ือนของ
แมน่ า้ Amstel จงึกลายเป็นช่ือเมือง Amstelreadamme โดยแตเ่ดมิอมัสเตอร์ดมัเป็นหมู่บ้านชาวประมง
เล็กๆริมคลอง ปัจจบุนัอมัสเตอร์ดมัเป็นศนูย์กลางทางการเงินและการค้าเพชรของโลก ท่ีส าคญัได้ถกูขึน้
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ น าท่านชมจัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) ศนูย์กลาง
ของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาว่า
การเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรือง
อ านาจ น าท่านชมด้านหน้าพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม(Royal Palace of Amsterdam) หรือท่ี
เรียกในภาษาดัตช์ว่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานท่ีอันงดงามหรูหรา ตัวอาคาร
ได้รับการออกแบบอย่างโอ้อา่สะท้อนถึงอ านาจและความรุ่งเรืองอยา่งขีดสดุในชว่งยคุทองดตัช์ เป็นหนึ่ง

ในสามพระราชวงัในประเทศเนเธอร์แลนด์ น าทา่นชมย่านโคมแดง(Red Light District) แหลง่ทอ่งเท่ียว
ยามราตรีท่ีผู้ เยือนเมืองอมัสเตอร์ดมั มีร้านค้าร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชมเลือกชิมมากมายตลอดสอง
ฝ่ังเส้นทาง 



 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที่ Hotel Mercure Amsterdam หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

4     อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหนัลมซานส์สคันส์-ล่องเรือหลังคากระจก 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่าชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์(Zaanse Schans) หมู่บ้านกังหันลมคือสิ่งท่ีมีความผูกพัน
ใกล้ชิดกบัวิถีชีวิตของชาวดชัต์ผู้อาศยัอยู่ในดินแดนท่ีได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีอยู่ต ่ากว่าระดบัน า้ทะเลมา
ยาวนาน ของเนเธอร์แลนด์ ด้วยความสวยงามและบรรยากาศน่ารักๆ ของกงัหนัลมเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ใน
ศตวรรษท่ี 18 และ 19 ทา่มกลางทุง่สีเขียวและแมน่ า้ท่ีโอบล้อม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านล่องเรือหลังคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลดัเลีย้วเข้าตามล าคลอง สมัผสัชีวิตความ
เป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของ
บ้านเรือนอนัสวยงามอยา่งมีเอกลกัษณ์ น าเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียง ทา่นจะ 



 

 

 
ได้สมัผสัและเรียนรู้พืน้ฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนัน้ยงัได้มีโอกาส
เลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอ่ืน อย่างนาฬิกาย่ีห้อดงัมากมาย 
อ า ทิ  เ ช่ น  ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, 
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไป ถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่ า ง  GUCCI , DIESEL, DKNY, 
CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Mercure Amsterdam หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 อัมสเตอร์ดัม-Floriade Expo 2022-แอนต์เวิร์ป-จัตุรัสกลางแอนต์เวิร์ป-กลิด์ฮอลล์ 
 โบสถ์อาวร์เลดี-้บรัสเซลส์-อะโตเม่ียม-จัตุรัสกร็องปลัส-แมนาคินพสิ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเข้าชมงานพฤกษศาสตร์ Floriade Expo 2022 ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในโลก 10ปีมีเพียงครัง้เดียว โดย
ภายในงานมีส่วนจัดแสดงกว่า 40 ประเทศ ทัง้วัฒนธรรม พันธุ์ พืช ดอกไม้ และนวัตกรรมท้องถ่ินท่ี
เก่ียวกับเมืองสีเขียว ส าหรับประเทศไทยก็จะมีการเข้าร่วมจัดแสดงในงานนีด้้วย โดยทางไทยนัน้จะ

น าเสนอภายใต้แนวคดิ“TRUST Thailand” ให้ทา่นได้ชมอยา่งเตม็อิ่ม 



 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองแอนต์เวิร์ป(Antwerp) เมืองศนูย์กลางอย่างไม่เป็นทางการของภูมิภาค
แฟลนเดอร์ หรือทางตอนเหนือของเบลเยียม ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เป็นเมืองทา่ ท า
ให้ต้องมีการติดต่อค้าขายกับคนต่างชาติตลอดเวลา เกิดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
และแอนต์เวิร์ปยงัถือต าแหน่งศนูย์กลางการค้าเพชรระดบัโลก ควบเมืองไอคอนแฟชัน่สมยัใหม่ท่ีมีแบ
รนด์ดีไซเนอร์ระดับโลกท่ีตัง้หลักแหล่งอยู่ท่ีน่ี  น าท่านเดินชมจัตุรัสกลางเมืองแอนต์เวิร์ป(Grote 

Markt) ศนูย์กลางทางสถาปัตยกรรม การด าเนินงาน วฒันธรรม แวดล้อมไปด้วยอาคารส าคญัท่ีก่อตัง้
มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16 ในสถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนซองส์ ท่ีผสานไปกบัวิธีคิดแบบเฟลมิชได้อยา่งลงตวั 
และเป็นเอกลักษณ์ ทัง้ศาลาว่าการเมือง และกิลด์ฮอลล์ (Guild Hall) กลุ่มอาคารทอดยาวต่อกัน 7 
หลังท่ีถูกใช้เป็นพืน้ท่ีหลักในการพบปะสังสรรค์ น าชมด้านนอกโบสถ์อาวร์เลดี(้Cathedral of Our 

Lady) โบสถ์ท่ีมีขนาดใหญ่ และสงูท่ีสดุในประเทศเบลเยียมแหง่นี ้เป็นโบสถ์อายกุวา่ 169 ปี ซึง่สร้างขึน้

ระหว่างปี 1325-1521 ตวัโบสถ์ได้รับการบรูณะปรับปรุงหลายครัง้ ในรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่าง
กนัไปทัง้ กอธิค ฟืน้ฟศูลิปวิทยา บาร็อค ฯลฯ ท าให้โครงสร้างของโบสถ์มีเอกลกัษณ์ และแง่มมุนา่เรียนรู้
เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรมในศาสนาคริสต์ 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่

องค์การสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ น าท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณ์อะโตเม่ียม 

(Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เม่ือปี ค.ศ.1958 ถกูสร้างขึน้โดย
จ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พนัล้านเท่า น า
ท่านเดินทางเดินชมจัตุรัสกร็องปลัส(Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้าน
ประวตัศิาสตร์ สถาปัตยกรรม วฒันธรรม ประจ าเมืองท่ีได้รับการยอมรับวา่เป็นจตัรัุสท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่ง
ของทวีปยโุรป และได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยมีพืน้ท่ี
ส่วนกลางท่ีใช้เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล อีเว้นท์ ท่ีพบปะสงัสรรค์ของคนในเมือง น าท่านถ่ายรูปคูก่บั 
แมนาคินพสิ(Manneken Pis) อนสุาวรีย์หนนู้อยยืนฉ่ีสญัลกัษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!! หอยแมงภู่อบไวท์ 
พักที่ Hotel Novotel Brussels Centre Midi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 



 

 

6 บรัสเซลส์-แร็งส์-มหาวิหารแร็งส์-ประตูชัยเมืองแร็งส์-โบสถ์เซนต์แร็งส์-ปารีส 
 ล่องเรือบาโตมุช 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เ มื อ งแ ร็ ง ส์ (Reims) ในแคว้นช็ องปาญาร์  ประ เทศฝ ร่ัง เศส  ตัง้อยู่ ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ก่อตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคญัระหว่างสมยัจกัรวรรดิ
โรมนั น าท่านชมมหาวิหารแร็งส์(Cathedrale Notre-Dame de Reims) อาสนวิหารส าคญัของเมือง
แร็งส์ เคยใช้ในพิธีสวมมงกฎุกษัตริย์ของประเทศฝร่ังเศส มหาวิหารสร้างเสร็จเม่ือปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 
13  และได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.1991 น าท่านชมประตูชัยเมืองแร็งส์(Porte Mars) 
สิ่งก่อสร้างท่ีถือได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ซึ่งคนทัว่ไปมกันิยมเรียกประตแูห่งนีว้่า ประตู
ดาวองัคาร (Porte Mars) โดยประตดูาวองัคาร ถือว่าเป็นเป็นคนหนึ่งใน 4 ประตโูรมนัท่ีมีความงดงาม
มากของฝร่ังเศส น าชมโบสถ์เซนต์แร็งส์(Saint Remi Basilica) อีกหนึ่งคริสตจกัรท่ีสร้างแด่ สมเด็จ
พระสันตะปาปาลีโอท่ี9 ซึ่งเร่ิมมีการก่อตัง้ขึน้ในศตวรรษท่ี 1099 ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็น
อนสุาวรีย์ทางประวตัศิาสตร์ เม่ือปี 1841 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากนัน้น าท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส(France) เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์
อนัเหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ี นกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็น
หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ น าท่านล่องเรือบาโตมุช(Bateaux Mouches Cruise)  ล่องไปตาม
แม่น า้แซนท่ี ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ให้ท่านได้ชมบรรยากาศยามเย็นและชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีสร้าง
ความประทบัใจให้แก่ทา่น 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร มือ้สุดพเิศษ!! ลิม้รสหอยเอสคาโก พร้อมไวท์แดง 
พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร) 
 

7 ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-พพิธิภัณฑ์ลูฟว์-ห้างLa Samaritaine-พพิธิภัณฑ์ออร์แซ 
 จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซาย(Versailles of Palace) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสุด
แหง่หนึง่ในฝร่ังเศส และมีช่ือเสียงโดง่ดงัทัง้แง่มมุของประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม พระราชวงัแหง่นีอ้าจ
นบัวา่เป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสดุในโลก ได้รับการยกยอ่งให้เป็นแหลง่มรดกโลกจาก UNESCO 
ภายในมีสิ่งก่อสร้างช่ือก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal 

Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 



 

 

น าท่านชมด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุด
แหง่หนึง่ของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศลิปะท่ีทรงคณุคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กวา่ 35,000 ชิน้ เชน่ ภาพวาดโมนาลิซา (Mona 
lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด 
ดาวินชี น าทา่นช้อปปิง้ห้างสรรพสินค้า(La Samaritaine) เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแหง่หนึ่งของ
ปารีส ท่ีน่ีมีเสน่ห์ของอาคารแบบดัง้เดิม นัน่คือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่า
เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้จนได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวตัศิาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝร่ังเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แหง่ใหม่ท่ี
เน้นย า้ถึงเสนห์่ของชมุชนชาวปารีส ไมว่า่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศลิปะ รวมแล้วกวา่ 600 แบรนด์ 
ให้ท่านได้เลือกช็อปปิง้แบบจุใจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี อิสระให้
ท่านได้ช็อปปิง้ตามอัธยาศัย น าผ่านชมพิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay 

museum) ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศ และ เป็นอนัดบัท่ี 10 ของโลก ตัง้อยู่ริมแม่น า้เซน เคยเป็น
สถานีรถไฟเก่ามาก่อน แตต่อนนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมงานศลิปะทางประวตัิศาสตร์ของฝร่ังเศส
ไว้ ภายในมีผลงานศลิปะหลากหลายแขนงตัง้โชว์ไว้ท่ีน่ี มากกวา่ 2,000 ชิน้ รวมประตมิากรรมตา่งๆด้วย 
น าท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตท่ีมีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลัง
สามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่ด้านหลงั แตเ่ดินลง



 

 

บนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุน า้พกุบัสวนสวยสไตล์ฝร่ังเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั น าท่านเดิน
ทางผ่านชมถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
ปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนสุรณ์

สถานท่ีส าคญัของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตชูยัท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยงัมี
ความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยท่ี
นับเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เ ย่ียม น าท่านถ่ายภาพคู่กับจัตุรัสคองคอร์ด( Place de la 
Concorde) เป็นสถานท่ีแห่งความทรงจ าทางประวัติศาสตร์การนองเลือดครัง้ใหญ่ในกรุงปารีส  เป็น
สญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวตัิการปกครองของฝร่ังเศส รวมทัง้เป็นจดุจบของพระเจ้า
หลยุส์ท่ี 16 
น าทา่นช้อปปิง้ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์(Galleries Lafayette) ห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่ง
ของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช้อปปิง้แบรนด์เนม ห้างนีมี้เอกลักษณ์ท่ีมีความ
โดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดบัดาอย่างสวยงาม 
ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนโูว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึง่เป็น
แนวศิลปะท่ีนิยมกันมากในฝร่ังเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้
ลวดลายปูนปัน้และราวระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพท่ีงดงามต่อเมืองท่องเท่ียวอย่างปารีส เป็น
ห้างสรรพสินค้านีมี้ลกูค้าท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าตา่งๆท่ีทนัสมยั



 

 

ให้เลือกซือ้ได้อยา่งจใุจ ไมต่กเทรนด์ เรียกได้วา่อะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อน
ห้างอ่ืนเสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า น า้หอม มีครบทกุย่ีห้อ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร มือ้สุดพเิศษ!! เมนูจาก Michelin Guide 
พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร) 
 

8 กรุงปารีส(สนามบนิ)-กรุงเทพ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

 13.40 น. ออกเดนิทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG931 

(13.40-05.55(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บน
เคร่ือง 

 

9      กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ 
 
05.55 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

หมายเหต ุ: บริการไมร่วมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใช้จา่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใช้จา่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ 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.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

7. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 


