
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อมั ไรน์ – บ็อบพาร์ด - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ – ดุสเซลดอร์ฟ 
กธูีร์น – โวเลนดมั - ซานส์ สคนัส์ – อมัสเตอร์ดมั - ล่องเรือหลงัคากระจก – ดามส์สแควร์  

 กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพสิ - LA VALLÉE VILLAGE  
ปารีส - ย่านมองมาร์ต - มหาวหิารซาเครเกอร์ - Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต                                                   
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-(กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

23.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 920 

วนัที่2       แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อมั ไรน์ – บ็อบพาร์ด  
 เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ  
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า  เมือง  และ

ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่เมือง รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ Rüdesheim am Rhein(60ก.ม.) 
เมืองโรแมนติกแห่งแม่นํ้ าไรน์ รูเดสฮาร์ม อมั ไรน์  เตม็ไปดว้ยเสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่า เรียงรายดว้ย
ร้านขายของที่ระลึก ร้านไวน์ และ
ภตัตาคารที่ตกแต่งประดบัประดาอยา่ง
สวยงาม ดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหม้าเยอืน
ไม่ขาดสาย มีอาคารก่ึงไมซุ้งไมท้ี่เก่าแก่
และสวยงามของเมือง นําท่านเดินทางสู่
เมือง “บ็อบพาร์ด” (45ก.ม.) Boppard 
เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่นํ้ าไรน์ ซ่ึง
นอกจากมีทศันียภาพที่สวยงามอนั
เป่ียมสเนห์แลว้ บอ็บผาดยงัมีช่ือเสียง
ในดา้นวฒันธรรมประจาํทอ้งถ่ิน มีเวลา
ให้ท่านได้ถ่ายภาพอันสวยงามของ
แม่นํ้าไรน์ และซ้ือของที่ระลึกพื้นเมือง 
อาทิ มีดเยอรมนี , ที่เปิดไวน์ , ของที่
ระลึกน่ารักๆประดับบ้าน ฯลฯ  จากนั้น
นาํคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือ   “นําท่าน
ล่องเรือนําเที่ยวทันสมัยชมความ
สวยงามสองฝากฝั่งแม่นํ้าไรน์ ” ที่มี
เร่ืองราวของปราสาทต่างๆเก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผา่ต่างๆที่
ยงัคงมีมนตเ์สน่ห์อยา่งไม่เส่ือมคลาย แม่นํ้ าแห่งน้ียงัก่อใหเ้กิดเร่ืองราว ,ตาํนาน และบทเพลงต่างๆที่ทาํให้
ผูค้นหลงใหล เรือจะนาํท่านผา่นหนา้ผา  “ลอเรไล” อนัเป็นตาํนานของหญิงสาวที่คร่าชีวติผูค้นที่เดินทาง
โดยเรือผา่นแม่นํ้ าสายน้ีจนเขา้สู่ “เขตเซนต์กอร์ ” เมืองเล็กๆ ที่มีช่ือเสียงเพราะบทกวขีอง  Heinrich Hene 
เป็นเมืองที่ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดีเยีย่ม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   



บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองโคโลจญน์ (120ก.ม.) นาํท่านเขา้ชมภายใน “มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ ” สญัลกัษณ์
แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวหิารสไตล์
โกธิกดงัเดิมขนานแท ้สร้างในปี 1248 ใช้
เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี 
จากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจน์ 
พร้อมชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ,ของที่ระลึก 
ตลอดจนสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานา
ชนิดบนถนน Walking Street รอบมหา
วหิาร นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองดุสเซ
ลดอร์ฟ ” ( 45 ก . ม .) นอกเหนือจาก
ประวติัศาสตร์นบัแต่ยคุสมยัปี 1100 , 
เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia 
แห่งน้ี ยงัเป็นศูนยร์วมการคา้ และเมือง
แฟชัน่ของเยอรมนั นําท่านออกเดินทางสู่
“เมือง ดุสเซลดอร์ฟ ” นอกเหนือจาก
ประวติัศาสตร์นบัแต่ยคุสมยัปี 1100 , 
เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia 
แห่งน้ี ยงัเป็นศูนยร์วมการคา้ และเมืองแฟชัน่ของเยอรมนั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :  Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3       ดุสเซลดอร์ฟ – กธูีร์น – โวเลนดมั - ซานส์ สคนัส์ - อมัสเตอร์ดมั 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นําท่านออกจากเดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนนหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (260ก.ม.) หมู่บา้นกีธูร์น เป็นหมู่บา้น

ที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บา้น
อยูท่ี่ไม่มีถนนแมแ้ต่สายเดียว แต่จะมีลาํ
คลองลอ้มรอบเมืองโดยการคมนาคม
ทั้งหมดยงัใชท้างนํ้ า โดยยานพาหนะ
หลกัที่ใชค้ือเรือ จนไดรั้บฉายาววา่ เวนิซ 
แห่งเนเธอร์แลนด์  จากน้ันนําท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองโวเลนดัม ” (140ก.ม.)
หรือ "ไข่มุกแห่งซุย เดอร์ ซี " (The Pearl 
Of The Zuiderzee)เมืองโวเลนดมั เป็นเมืองเก่าทางตอนเหนืออีกเมืองของประเทศเนเธอร์แลนด ์เป็นเมือง
ชายฝ่ังทะเลที่ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่สาํคญั เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเร่ืองของท่าเรือ
และหมู่บา้นชาวประมงรวมไปถึงลกัษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดตัช์มากที่สุด อีกเมืองหน่ึงใน
ประเทศเนเธอร์แลนด ์มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่  “ หมู่บ้านกังหันลม ” “ซานส์ สคนัส์ ” (20ก.ม.) ซ่ึงมีการอนุรักษก์งัหนัลม และ
บา้นเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด ์ที่น่ีเป็นเหมือนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ที่รวมความเป็นฮอลแล  นดห์ลายอยา่ง
เขา้ไวด้ว้ยกนั บา้นไมสี้เขียวริมนํ้ า 
สวนเล็กๆ หนา้บา้นสไตลฮ์อลแลนด ์
กงัหนั ลมเก่าแก่ กงัหนัลมสวย ๆ แบบ
ดั้งเดิม นอกจากกงัหนัลมแลว้ก็ยงัมี
รองเทา้ไมอี้ก ที่เป็นสญัลกัษณ์ของ
ประเทศ Nether  lands ใหท้่านไดเ้ดิน
เที่ยวชมบรรยากาศอนัสดช่ืนบริสุทธ์ิ
ท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี  ใหท้่านได้
เลือกซ้ือเลือกชมรองเทา้ไมแ้ละของที่
ระลึกพื้นเมือง อาทิ เนยแขง็นานาชนิด, 
ของประดบับา้น , ของใชใ้นครัวเรือน
ฯลฯ นํา ท่าน ออกเดินทางสู่ 
“อัมสเตอร์ดัม ” (20 ก .ม .)  ประเทศ
เนเธอร์แลนดพ์ร้อมชมววิทิวทศัน์ที่
สวยงามระหวา่งการเดินทาง ทอ้งทุ่ง
อนัเขียวขจี สลบักบัหมู่บา้นทางชนบท 
ตลอดสองขา้งทาง  เดินทางถึง  “กรุง
อัมสเตอร์ดัม ” ต้ังอยู่ริมฝ่ัง แม่นํ้าอัมสเทล  (Amstel) เร่ิมก่อตั้ งประมาณ คริสตศ์ตวรรษที่ 12 ปัจจุบนัเป็น
เมือง   ที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด ์มีประชากรในเขตตวัเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที่มี
คลองเล็กคลองนอ้ยตดัไปมาทัว่เมืองอยา่งเป็นระเบียบกวา่100สาย 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :  Dorint Airport Amsterdam หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4       อมัสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลงัคากระจก – ดามส์สแควร์  
 กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพสิ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12


 นาํท่านชม “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้าอัมสเทล (Amstel) เร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศ์ตวรรษที่ 12 
ปัจจุบนัเป็นเมือง  ที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด ์มีประชากรในเขตตวัเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพ
เมืองที่มีคลองเล็กคลองนอ้ยตดัไปมาทัว่เมืองอยา่งเป็นระเบียบกวา่ 100สาย “ให้คณะได้เพลิดเพลินกับการ
ล่องเรือหลังคากระจก ” เรือจะล่องไปตามลาํคลองของเมืองที่จะใหท้่านไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดั ชตท์ี่
สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยูช่ั้นบนสุดของอาคาร
เอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้นระหวา่ง
เสน้ทางล่องเรือผา่นบา้นเรือนแพที่อยู่
ริมคลองที่มีอยูม่ากถึง 2,500 หลงั แลว้
ไปชมเขตที่เมืองที่ เก่าแก่ที่สุดของกรุง
อมัสเตอร์ดมั นําเท่านเข้าชม  “สถาบัน
เจียระไนเพชร Coster Diamond” 
อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ
เนเธอร์แลนดไ์ดรั้บการยกยอ่งวา่ดี
ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ชมขั้นตอน การคดัเลือกเพชรโดยละเอียดจากวทิยากรผูช้าํนาญตลอดจนขั้นตอน
การเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีที่มีค่าที่สุดสาํหรับท่านที่ตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีลํ้าค่า  เลือกซ้ือตาม
ชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริษทัฯที่มีช่ือเสียง มีเวลาใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ภายในร้านที่ทาํ
ดว้ยไมเ้ป็นของที่ระลึกต่างๆ เช่นพวง
กุญแจ, รองเทา้ไม้ , ภาพวาด , ของที่
ระลึก ฯลฯ นาํคณะเดินทางเขา้สู่  
“ดามส์สแควร์ ” จตุัรัสใหญ่ใจกลาง
กรุงอมัสเตอร์ดมั อิสระใหท้่านไดเ้ ดิน
เที่ยวชมบรรยากาศอนัโรแมนติกกบั
อาคารต่างๆในสไตลย์โุรป พร้อม
เลือกซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซล
(200ก.ม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศ
เบลเยยีม และเป็นศูนยก์ลางหรือเมือง
หลวงอยา่งไม่เป็นทางการของสหภาพ
ยโุรป  นาํท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเม่ียม 
ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา 
สญัลกัษณ์จากการรวมตวัคร้ังแรกของ
กลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี ค.ศ.1959 ผา่น จากนั้นชมบริเวณพระราชวงัที่ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยีย่ม  นาํ
ท่านชมประติมากรรม  “อะโตเมี่ยม ” สญัลกัษณ์ของการรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี  ค.ศ.
1959 เขา้สู่เขตเมืองเก่าภายในบริเวณ “จตุรัสกรองด์ปลาซ” สมัผสักบับรรยากาศลานกวา้งซ่ึงลอ้มรอบทั้งส่ี
ดา้นดว้ยตึกโบราณแต่ละตึกลว้นมีลวดลายปูนวจิิตรแตม้ทองเป็นอาคารสไตลบ์าร็อก ทั้งศาลาวา่การเมือง  ,

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12


พพิธิภณัฑป์ระจาํเมือง , อาคารของสมาคมอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ ซ่ึงจะทาํสญัลกัษณ์ไวบ้นจัว่หรือเหนือประตู
เป็นลญัลกัษณ์เฉพาะของตวัเอง นําท่าน ชมแมนาคนิพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉ่ีสัญลักษณ์ของกรุง
บรัสเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ(มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชมหมู่ตึกต่างๆ  อาทิ ศาลาวา่การเมือง หมู่ตึกก
ริลเฮาส์ ซ่ึงคร้ังหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทบัของราชวงศก์ษตัริยเ์บลเยีย่ม และเป็นตลาดนดัจุดรวม
การแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต อิสระใหท้่านเดินเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง อาท ิช๊อคโกแล๊ตผา้ลายลูกไม ้เส้ือผา้
รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่อเวนิว หลุยส์  Avenue Louise เปรียบเสมือนถนนชอง เอ
ลิเซ่ ในนครปารีส เตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรปมีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตาม
อธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

พกัที่ :      Leonardo Hotel Wavre หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5        กรุงบรัสเซลส์ – LA VALLÉE VILLAGE – ปารีส - ล่องเรือชมแม่นํา้แซนน์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําท่านออกเดินทางสู่ ช้อปป้ิงเอาท์เล็ทต์ที่ใหญ่ที่สุดในปารีส LA VALLÉE VILLAGE (300ก.ม.)ซ่ึงเต็ม

ไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย  
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง   
บ่าย นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่นํ้ าแซนน์ บริเวณ

ตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจ
กลางแควน้ อีล- เดอ- ฟรองซ์ จากการตั้ง
ถ่ินฐานมากวา่ 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีส
เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมที่ล ํ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก 
และดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศิลปะ 
ทาํใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สาํคญั
ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ระหวา่งการ
เดินทางชมววิทิวทศัน์อนัสวย งามของหมู่บา้นทางชนบทของฝร่ังเศส  1805 นําท่าน  “ล่องเรือชมแม่นํ้า
แซนน์” พร้อมชมชมสถานที่สาํคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํ้ าแซนน์  โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่
สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์  ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่
งดงามแห่งหน่ึงของโลก  อาทิเช่น  หอไอเฟล , พพิธิภณัฑลู์ฟร์ , ศาลาวา่การ โอเตล็ เดอ วลิส์ ,เกาะเซ็นต์
หลุยส์ ,โบสถน์อร์ทเตรอดาม , พพิธิภณัฑอ์อร์เซย ์, แซงวาล้ีด , พระราชวงับูร์บอ็ง ,สะพานอเล็กซานเดอร์
ที่ 3 ฯลฯ 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     Best Western CDG Airport Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6       ปารีส – ย่านมองมาร์ต – มหาวหิารซาเครเกอร์ - จตุรัสทรอคาเดโร   
 Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1


เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็น

จุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร- เกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวหิารพระหฤทยั  ที่
สร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาว
ฝร่ังเศส ที่เสียชีวติจากสงครามกบัป  รัสเซีย 
ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโ์รมนั -  ไบ
เซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่น
เป็นสง่าบนเนิน  เขามองมาร์ต นาํท่านชม
ความงามของววิ สวยของปารีส จนอาจกล่าว
วา่ เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่ง
ประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของ
บรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งน้ีคือ ที่นั ดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การ
สร้างสรรคจ์ากที่น่ีเป็นจาํนวนมาก อิสระใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่น
มองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และ
เลือกซ้ือของที่ระลึก ต่างๆ  นาํท่าน ชมลาน
ประวตัิศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด ” Place de 
la Concorde ที่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระ
นางมารีองัตวัเนต   ถูกตดัสินประหารชีวติ
โดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส  นําท่าน
เดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร  ซ่ึงเป็น
จุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สญัลกัษณ์ของ
นครหลวงปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็ก
ตั้งอยูบ่นชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่นํ้ าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสที่
เป็นที่รู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างที่มีช่ือเสียงที่สุดในโลกอีกดว้ ย อิสระใหท้่านเก็บภาพ
ประทบัใจกบัหอไอเฟลตามอธัยาศยั  จากน้ันนําท่าน ชมถนนแห่งแฟช่ัน “ ชองเอลิเซ่  ” (Champs-Elysees) 
ที่มี ความยาวกวา่ 2 กิโลเมตรที่ร่มร่ืนไปด้  วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือวา่เป็นถนนที่ติดอนัดบั
สวยที่สุดในโลก ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะที่จกัรพรรดินโปเลียนใหส้ร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.180 นําท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบ
รนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ นํ้าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองสําอาง   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร 
บ่าย จากน้ันนําท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  
คํา่ อิสระกับอาหารมื้อคํา่ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที่ :     Best Western CDG Airport Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7       ปารีส -  กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล ์

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1


12.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931 

วนัที่8       กรุงเทพฯ 

06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอา จเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหม าะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

ก.พ. 2563 51,900 51,900 51,900 15,900 

มี.ค. 2563 49,900 49,900 49,900 15,900 

14-21 พ.ค. 2563 47,900 47,900 47,900 15,900 

พ.ค.-มิ.ย. 2563 54,900 54,900 54,900 15,900 

18-25 มิ.ย. 2563 47,900 47,900 47,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํ
ให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา(ทางบริษัทฯคดิค่าบริการ 4,800.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  



 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระ เงินมดัจาํ จาํนวน  25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อม แฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสู ญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่น่ังครบ  25 ท่าน  และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 
ท่าน จึงจะสามารถยื่นวซ่ีาให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวซ่ีาเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวซ่ีาดว้ยตวัเอง 
ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการ ย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป  ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีา
ท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทั ทวัร์เป็นแต่
เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่สาํคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้

ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ (ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรม ทีพ่ัก
ต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิ น หรือพาหนะ

อย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจา กโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 



3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน

จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่เติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน  การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


