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1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เวย(์TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การตอ้นรับและอำนวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เท่ียวบินท่ี TG920 
(23.45-06.15(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.30 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 

2 แฟรงค์เฟิร์ต-โคโลญจน์-สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-โบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน-มหาวิหารโคโลญจ-์ดุสเซลดอร์ฟ-    
           พระราชวังเยเกอร์โฮฟ 
 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์(Cologne) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี 
รองจากเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก และมิวนิก และเป็นเมืองใหญ่ที ่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-
Westphalia) โคโลญเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึง ค.ศ. 
50 เมืองโคโลญจน์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ มีมหาวิหารโคโลญซึ่งเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มี
ชื่อเสียง ชาวเยอรมนีเรียกโคโลญ ว่า “เคิล์น” มีมหาวิหารขนาดใหญ่อลังการที่สุดในยุโรปเรียกกันว่า เคิล์นโดม 
ลักษณะพิเศษคือมียอดแหลมสองยอด นำท่านเดินชมความสวยงามสะพานโฮเอินซอลเลิร์น(Hohenzollern 
Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำไรน์ (Rhine River) และเป็นแลนด์มาร์กของเมืองโคโลญเคียงคู่กับมหาวิหารโคโลญ 
สะพานแห่งน้ีนอกจากจะเช่ือมพื้นท่ีกลางเมืองท้ังสองฝ่ังแม่น้ำเข้าไว้ด้วยกัน แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม
ของเหลา่คู่รักท่ีนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก (love locks) บริเวณร้ัวบนสะพานแห่งน้ี นำท่านชมความสวยงาม
ที่ด้านหน้าโบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน(Great St Martin Church) โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก ย่านเมืองเก่าริมแมน้่ำ
ไรน์ สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางด้วยสถาปัตยกรรมท่ีมีลักษณะโดดเด่น มีหอคอยส่ีทิศล้อมรอบหลังคาโบสถ์ยอดแหลม
ประดับด้วยไม้กางเขนท่ีด้านบน สามารถมองเห็นได้จากริมแม่น้ำไรน์ จึงเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์กยอดนิยมของเมือง
โคโลญจน์ นำท่านชมความสวยงามด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจ์(Kolner Dom) มหาวิหารแห่งน้ีมีความยิ่งใหญ่ ถูก



KEU060911-TG เยอรมนี-เนเธอรแ์ลนด-์เบลเยยีม-ฝรั;งเศส 9วัน 6คนื 

 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ด้วยศิลปะสไตน์โกธิก จึงกลายเป็นแหล่งรวมศาสนสถานศูนย์กลางของคริสต์ศาสนา
โรมันคาทอลิก บริเวณด้านหน้าจะมีรูปป้ันแกะสลักนักบุญ วัสดุท่ีใช้เป็นหินทรายขาว ส่ิงท่ีมหัศจรรย์ของวิหารแห่ง
โคโลญจน์ ปัจจุบันได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ปี ค.ศ.1996 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ(Dusseldorf) เมืองประวัติศาสตร์นับแต่ยุคสมัยปี1,100 เมืองหลวงแห่ง North 
Rhine-Westphalia เป็นศูนยร์วมการค้า และเมืองแฟชั่นของเยอรมนี นำท่านชมด้านหน้าพระราชวังเยเกอรโ์ฮฟ
(Jagerhof) พระราชวังแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์เกอเธ่และมูลนิธิเอิร์นส์ชไนเดอร์ นิทรรศการในอาณาเขตของ
พระราชวังซึ่งอุทิศให้กับชีวิต เส้นทางปรัชญา และการวิจัยของ Johann Goethe นักปรัชญาชาวเยอรมันผู้ยิ่งใหญ่ 
พิพิธภัณฑ์ไม่ได้มีเพียงสิ่งของส่วนตัว จดหมาย และต้นฉบับของผู้คิดเท่านั้น ที่นี่คุณยังสามารถดูภาพประกอบ
เหนือจริงสำหรับงานท่ีมีช่ือเสียง "เฟาสต์" หรือช่ืนชมคอลเล็กช่ันสินค้าหรูหรา นำชมด้านหน้าศาลาว่าการเมืองดุส
เซลดอร์ฟ(City Hall) ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นยุค 70 ศตวรรษที่ 16 และเป็นเวลากว่า 400 ปี เป็นสถานที่จัดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมือง รูปแบบหลักในการออกแบบอาคารคือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา โดยมีองค์ประกอบเล็กๆ ของ
สไตล์โกธิกตอนปลาย เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนของปีกสามปีกที่จัดเรียงเป็นตัวอักษร P ปีกหลักนั้นเก่าที่สุด โดย
ยังคงรักษารูปลักษณ์ด้ังเดิมเอาไว้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ท้ังในการออกแบบภายนอกและในการตกแต่งภายในให้
อิสระท่านเดินเล่นชมร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก และเก็บภาพเมือเก่า 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี ท่ี Hotel Wyndham Garden, Duesseldorf หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn) หมู่บ้านท่ีมีสวยงาม ท่ีไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว จึงต้องเดินทางด้วยทาง

น้ำอยู่ดีเท่าน้ัน โดยยานพาหนะหลักของหมู่บ้านก็คือ เรือพายเรือเคร่ืองยนต์ แต่ในปัจจุบันจะมีเส้นทางสำหรับการขี่
จักรยานบ้างแล้ว ภายในหมู่บ้านท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศคลองโบฮีเมียน มีสะพานไม้ขนาดเล็ก และดอกไม้ริม
คลองสีสันสดใส และท่านจะได้ชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ท่ีมีอายุมากกว่า 200 ปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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นำท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) เมืองที ่สวยงามและโรแมนติค เป็นเมืองหลวงของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ช่ือเมืองน้ันก็นำมาจากช่ือแม่น้ำ Amstel รวมกับคำว่า Dam ท่ีหมายถึงเขื่อนของแม่น้ำ Amstel จึง
กลายเป็นชื่อเมือง Amstelreadamme โดยแต่เดิมอัมสเตอร์ดัมเป็นหมู ่บ้านชาวประมงเล็กๆริมคลอง ปัจจุบัน
อัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการค้าเพชรของโลก ที่สำคัญได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก้ นำท่านชมจัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึง
ทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวง
ในช่วงที ่จักรพรรดินโปเล ียนแห่งฝรั ่งเศสเรืองอำนาจ นำท่านชมด้านหน้าพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ ดัม
(Royal Palace of Amsterdam) หรือท่ีเรียกในภาษาดัตช์ว่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานท่ี
อันงดงามหรูหรา ตัวอาคารได้รับการออกแบบอย่างโอ้อ่าสะท้อนถึงอำนาจและความรุ่งเรืองอย่างขีดสุดในช่วงยุค
ทองดัตช์ เป็นหนึ่งในสามพระราชวังในประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านชมย่านโคมแดง(Red Light District) แหล่ง

ท่องเท่ียวยามราตรีท่ีผู้เยือนเมืองอัมสเตอร์ดัม มีร้านค้าร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชมเลือกชิมมากมายตลอดสอง
ฝ่ังเส้นทาง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักท่ี Hotel Mercure Amsterdam หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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4     อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-ล่องเรอืหลังคากระจก 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่าชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์(Zaanse Schans) หมู่บ้านกังหันลมคือส่ิงท่ีมีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิต
ของชาวดัชตผู้์อาศัยอยู่ในดินแดนท่ีได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมายาวนาน ของเนเธอร์แลนด์ ด้วย
ความสวยงามและบรรยากาศน่ารักๆ ของกังหันลมเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 18 และ 19 ท่ามกลางทุ่งสีเขียวและ
แม่น้ำท่ีโอบล้อม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านล่องเรือหลังคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ 
รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั ้งแต่สมัยศตวรรษที ่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอัน
สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียง ท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานใน
การดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และ
ท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, 
PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟช่ันอย่าง 
GUCCI , DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY 
HILFIGER ฯลฯ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี Hotel Mercure Amsterdam หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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5 อัมสเตอร์ดัม-Floriade Expo 2022-แอนต์เวิร์ป-จัตุรัสกลางแอนต์เวิร์ป-กิลด์ฮอลล ์
 โบสถ์อาวร์เลด้ี-บรัสเซลส์-อะโตเม่ียม-จัตุรัสกร็องปลัส-แมนาคินพิส 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเข้าชมงานพฤกษศาสตร์ Floriade Expo 2022 ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก 10ปีมีเพียงคร้ังเดียว โดยภายในงานมี
ส่วนจัดแสดงกว่า 40 ประเทศ ท้ังวัฒนธรรม พันธ์ุพืช ดอกไม้ และนวัตกรรมท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับเมืองสีเขียว สำหรับ
ประเทศไทยก็จะมีการเข้าร่วมจัดแสดงในงานน้ีด้วย โดยทางไทยน้ันจะนำเสนอภายใต้แนวคิด“TRUST Thailand” ให้
ท่านได้ชมอย่างเต็มอิ่ม 
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จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแอนต์เวิร์ป(Antwerp) เมืองศูนย์กลางอย่างไม่เป็นทางการของภูมิภาคแฟลนเดอร์ 
หรือทางตอนเหนือของเบลเยียม ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เป็นเมืองท่า ทำให้ต้องมีการตดิต่อ
ค้าขายกับคนต่างชาติตลอดเวลา เกิดเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และแอนต์เวิร์ปยังถือตำแหน่ง
ศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก ควบเมืองไอคอนแฟช่ันสมัยใหม่ท่ีมีแบรนด์ดีไซเนอร์ระดับโลกท่ีตั้งหลักแหล่งอยู่ท่ีน่ี 
นำท่านเดินชมจัต ุร ัสกลางเมืองแอนต์เว ิร ์ป(Grote Markt) ศูนย์กลางทางสถาปัตยกรรม การดำเนินงาน 
วัฒนธรรม แวดล้อมไปด้วยอาคารสำคัญที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ในสถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนซองส์ ท่ี
ผสานไปกับวิธีคิดแบบเฟลมิชได้อย่างลงตัว และเป็นเอกลักษณ์ ท้ังศาลาว่าการเมือง และกิลด์ฮอลล์ (Guild Hall) 
กลุ่มอาคารทอดยาวต่อกัน 7 หลังที่ถูกใช้เป็นพื ้นที ่หลักในการพบปะสังสรรค์ นำชมด้านนอกโบสถ์อาวร์เลด้ี
(Cathedral of Our Lady) โบสถ์ท่ีมีขนาดใหญ่ และสูงท่ีสุดในประเทศเบลเยียมแห่งน้ี เป็นโบสถ์อายุกว่า 169 ปี ซึ่ง
สร้างขึ้นระหว่างปี 1325-1521 ตัวโบสถ์ได้รับการบูรณะปรับปรุงหลายคร้ัง ในรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกัน
ไปทั้ง กอธิค ฟื้นฟูศิลปวิทยา บาร็อค ฯลฯ ทำให้โครงสร้างของโบสถ์มีเอกลักษณ์ และแง่มุมน่าเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในศาสนาคริสต์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การ
สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ นำท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใส
เหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า นำท่านเดินทางเดินชมจัตุรัสกร็องปลัส
(Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจำ
เมืองท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของทวีปยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
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องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยมีพื้นท่ีส่วนกลางท่ีใช้เป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาล อีเว้นท์ ท่ีพบปะสังสรรค์ของ
คนในเมือง นำท่านถ่ายรูปคู่กับ แมนาคินพิส(Manneken Pis) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล ์

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! หอยแมงภู่อบไวท์ 

พักท่ี Hotel Novotel Brussels Centre Midi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

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

นำท่านเดินทางสู่เมืองแร็งส์(Reims) ในแคว้นช็องปาญาร์ ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองสำคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน นำท่านชมมหาวิหารแร็งส์
(Cathedrale Notre-Dame de Reims) อาสนวิหารสำคัญของเมืองแร็งส์ เคยใช้ในพิธีสวมมงกุฎกษัตริย์ของ
ประเทศฝร่ังเศส มหาวิหารสร้างเสร็จเม่ือปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 13  และได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.1991 
นำท่านชมประตูชัยเมืองแร็งส์(Porte Mars) ส่ิงก่อสร้างท่ีถือได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ซึ่งคนท่ัวไป
มักนิยมเรียกประตูแห่งน้ีว่า ประตูดาวอังคาร (Porte Mars) โดยประตูดาวอังคาร ถือว่าเป็นเป็นคนหน่ึงใน 4 ประตู
โรมันท่ีมีความงดงามมากของฝร่ังเศส นำชมโบสถ์เซนต์แร็งส์(Saint Remi Basilica) อีกหน่ึงคริสตจักรท่ีสร้างแด่ 
สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอท่ี9 ซึ่งเร่ิมมีการก่อตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 1099 ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์
ทางประวัติศาสตร์ เม่ือปี 1841 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากน้ันนำท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส(France) เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น 

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ี นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ นำท่านล่องเรือบาโตมุช(Bateaux Mouches Cruise)  ล่องไปตามแม่น้ำแซนที่ ไหลผ่านใจกลางกรุง
ปารีส ให้ท่านได้ชมบรรยากาศยามเย็นและชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอด
สองฝากฝ่ังแม่น้ำ เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีสร้างความประทับใจให้แก่ท่าน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ม้ือสุดพิเศษ!! ลิ้มรสหอยเอสคาโก พร้อมไวท์แดง 
พักท่ี Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร) 
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7 ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภณัฑ์ลฟูว-์ห้างLa Samaritaine-พพิิธภัณฑ์ออรแ์ซ 
 จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ-่ประตูชัย-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซาย(Versailles of Palace) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

ฝร่ังเศส และมีช่ือเสียงโด่งดังท้ังแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งน้ีอาจนับว่าเป็นพระราชวังท่ี
หรูหราอลังการท่ีสุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีส่ิงก่อสร้างช่ือก้องโลก
อย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
นำท่านชมด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที ่ที ่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ี
ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and 

Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี นำท่านช้อปป้ิง
ห้างสรรพสินค้า(La Samaritaine) เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส ท่ีน่ีมีเสน่ห์ของอาคารแบบ

ดั ้งเดิม นั ่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ ่งถ ือว่าเป็นเอกล ักษณ์อ ันโดดเด ่นของ
ห้างสรรพสินค้าแห่งน้ี จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรม
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ฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟช่ัน 
อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับ

หมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย นำชมพิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ 
The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับท่ี 10 ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซน เคยเป็น
สถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนน้ีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝร่ังเศสไว้ ภายใน
มีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ท่ีน่ี มากกว่า 2,000 ช้ิน รวมประติมากรรมต่างๆด้วย นำท่านสู่จัตุรัสทรอ
คาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จาก
หลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน้ำพุกับสวนสวย
สไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง นำท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่(Champs 
Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ
ประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็น
อันดับสองของโลก รวมทั ้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก 
โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยท่ีนับเป็นผลงานช้ันยอดจากศิลปินช้ันเยี่ยม นำท่านถ่ายภาพคู่กับจัตุรัสคองคอร์ด(Place 
de la Concorde) เป็นสถานที ่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์การนองเลือดครั ้งใหญ่ในกรุงปารีส เป็น
สัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝร่ังเศส รวมท้ังเป็นจุดจบของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 
นำท่านช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์(Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส 
ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก 
โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับ
กระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกันมากในฝร่ังเศสช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพท่ี
งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่
เยอะมาก มีสินค้าต่างๆท่ีทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette 
น้ันจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม มีครบทุกยี่ห้อ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ม้ือสุดพิเศษ!! เมนูจาก Michelin Guide 
พักท่ี Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร) 
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8 กรุงปารีส(สนามบิน)-กรุงเทพ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรยีมตัว
เดินทางกลับ 

 13.40 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) เท่ียวบินท่ี TG931 (13.40-
05.55(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 

9      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

JJJJJJJJJ 

 

กำหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว 
พุธ-พฤหัสบดี 11-19 พฤษภาคม 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 
พุธ-พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 
พุธ-พฤหัสบดี 15-23 มิถุนายน 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 
พุธ-พฤหัสบดี 06-14 กรกฎาคม 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 
พุธ-พฤหัสบดี 20-28 กรกฎาคม 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 
พุธ-พฤหัสบดี 10-18 สิงหาคม 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 
พุธ-พฤหัสบดี 07-15 กันยายน 65 109,999.- 109,999.- 18,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนน้ีไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  
(อัตราค่าบริการตรวจอาจมีการเปล่ียนแปลง ณ วันเดินทาง) 
 
2.กลับถึงไทย ค่าท่ีพักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  
ดูรายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจำแล้วเท่าน้ัน 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก

วันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสาร

ทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสาย 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
Ø สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

Ø จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

Ø หรือโทร 02-234-5936 

 


