
 

 

 

 

 

 

 
 

 

เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝร่ังเศส 7 วัน 4 คืน 
 



 

 

วนัแรกของการเดินทาง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

20.30 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประตู 2  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(Row D) พรอ้มเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีนั่งบนเคร่ือง 

23.25 น. ออกเดินทางสู่ แฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 920 

 

ส่ิงที่ควรทราบ : สายการบินจะท าการปิดใหบ้ริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 60 นาทีและไม่มีประกาศ  

  เตือน ข้ึนเครื่อง ดงันั้นทุกท่านจ าเป็นตอ้งพรอ้มกนั ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง           แฟรงคเ์ฟิรต์ – โคโลจญน์ – มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอรฟ์ 

06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ แฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ เมือง และ

ดา่นศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิรต์ ( Frankfurt ) ช่ือเมืองแฟรงกเ์ฟิร์ตในประเทศ

เยอรมนี นิยมเรียกช่ือเต็มคือ "ฟรังคฟ์วร์ทอมัไมน์" แฟรงกเ์ฟิร์ต หรือ ฟรังคฟ์วร์ทอมัไมน์ เป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของ

รัฐเฮสสแ์ละใหญเ่ป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าไมน์ (Main river) และเป็นท่ีตัง้ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ฟรงกเ์ฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป แฟรงกเ์ฟิร์ตเป็นเมืองท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในกลุม่สหภาพยุโรป โดยในเขต

เมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ลา้นคน น าทา่นแวะถา่ยรูปกบั เกอเธ่เฮา้ส ์(Goethe’s house) บา้น

ของโยฮนัน์โวลฟ์กงัฟอนเกอเธ่ นักประพนัธแ์ละจิตรกรช่ือดงัของเยอรมนั ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์จากนั้น

น าทา่นแวะถา่ยรูปท่ี โบสถเ์ซนตป์อล (Paulskircha / St. Pauls Church) เป็นโบสถท่ี์มีความสวยงาม อีกทัง้ยงั

เป็นสญัลกัษณ์ของคริสนิกายโปรเตสแตนท ์และทางดา้นการเคล่ือนไหวทางประชาธิปไตยของเยอรมนั สรา้ง ข้ึนใน 

ค.ศ. 1789-1833 จนกระทั่ง 18 มีนาคม ค.ศ. 1944 โดนระเบิดโจมตี และหลงัจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดร้ับ

การบูรณะเป็นอาคารประวติัศาสตร์แหง่แรก เพ่ือท าการเฉลิมฉลองวนัชาติครั้งท่ี 100 และไดเ้ปิดท าการใหมอี่กครั้ง 

ในวนัท่ี 18 เมษายน ค.ศ. 1948 ปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นอนุสรณ์สถานใหก้บัชาวเยอรมนั และเป็นท่ีส าหรับจดั

นิทรรศการและ กิจกรรมสาธารณะ จากนั้นน าทา่นสู่ จตัุรสั โรเมอรเ์บิรก์ (Romerberg) อนัเป็นท่ีตัง้ของศาลาวา่

การเมือง บริเวณกลางจตัุรัสมี น ้าพุแห่งความยุติธรรม ตัง้ตระหงา่นดา้นหนา้อาคารไมล้วดลายสวยงาม ซ่ึงนับวา่

เป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหน่ึงท่ีสวยงามกลางกรุงแฟรงเฟิร์ต 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโคโลจญน์ น าทา่นเขา้ชมภายใน “มหาวิหารแห ่งโคโลญจน์”สญัลกัษณ์แห ่ง เมือง 

โคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิกดงัเดิมขนานแท ้สรา้งในปี 1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี

จากนั้นเดินเท่ียวชมเมืองโคโลญจน์ พรอ้มชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ,ของท่ีระลึก ตลอดจนสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั

นานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร หลงัจากนั้น น าทา่นออกเดินทางสู่ประเทศเยอรมนั สู่ 



 

 

“เมืองดุสเซลดอรฟ์” นอกเหนือจากประวติัศาสตร์นับแตยุ่คสมยัปี 1100, เมืองหลวงแห่ง North Rhine-

Westphalia แห่งน้ี ยงัเป็นศูนยร์วมการคา้ และเมืองแฟชั่นของเยอรมนั 

ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั Nichtraucher Hotel Petersbury หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง           ดุสเซลดอรฟ์ - ค้ีทฮอรน์ - ซานส ์สคนัส ์– เมืองลิซเซ่ (Lisse) - อมัสเตอรด์มั -  

ล่องเรือหลงัคากระจก - สถาบนัเจียระไนเพชร - จตัุรสัดามสแคว ์

เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นสู่ ค้ีทฮอรน์ หมูบ่า้นเล็ก ๆ ในเมืองกีธูร์น (Giethoorn)  หมูบ่า้นดตัชใ์นบรรยากาศเวนิส ค้ีทฮอร์น

(Giethoorn) หมูบ่า้นเล็กๆของชาวดตัช ์ มีพ้ืนท่ีดา้นขวาของเขตสงวนทางธรรมชาติ De Wieden มีช่ือเสียงเป็นท่ี

รูจ้กักนัดีในฐานะ “เวนิสแหง่เนเธอร์แลนด“์ พ้ืนท่ีสว่นใหญข่องหมูบ่า้นประกอบไปดว้ย หมูบ้า้นไมเ้ล็กๆประมาณ 

50 หลงั คลองตา่งๆซ่ึงยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใหบ้รรยากาศโรแมนติกคลา้ยเมืองตน้ฉบบัในอิตาลี ส าหรับความ

เป็นมาของหมูบา้น ค้ีทฮอร์น ถูกคน้พบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเม่ือปี 1230 ในขณะนั้น มนัมีซากเขาแพะกองอยู่

เต็มไปหมด จึงไดต้ ัง้ช่ือวา่ “เกยเ์ธนฮอร์น” ซ่ึงหมายถึง เขาแพะ แตเ่ม่ือเวลาผา่นไปเร่ือย ๆ ก็ออกเสียงเพ้ียน

เร่ือยมา จนกลายมาเป็นค าวา่ “ค้ีทฮอร์น” ในท่ีสุด 

ส่วนสาเหตุท่ีมีแมน่ ้าไหลผา่นในหมูบา้น ค้ีทฮอร์น เป็นเพราะในอดีตพ้ืนแห่งน้ี เคยถูกใชเ้ป็นเหมืองขุดถา่นหินเลน

มากอ่น  และรูท่ีถูกขุดนั้นก็กลายมาเป็นทางใหน้ ้าไหลเขา้มา เม่ือเวลาผา่นไปบริเวณรูน ้าผา่นมีความกวา้งข้ึน ลึก

มากข้ึน คนในสมยันั้นก็เลยใชส้ายน ้าเหลา่น้ีเป็นทางขนส่งถา่นหินเลนตอ่อีกที หลงัพวกเขาจากหยุดการขุดเหมือง

ถา่นหินไปแลว้ ก็กลายสภาพเป็นแมน่ ้าล าคลองอยา่งปัจจุบนั 

น าทา่นออกเดินทางสู่ “หมู่บา้นกงัหนัลม” “ซานส ์สคนัส”์ ซ่ึงมีการอนุรักษ์กงัหนัลม และบา้นเรือนดัง้เดิมของ

ฮอลแลนด ์ท่ีน่ีเป็นเหมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีรวมความเป็นฮอลแล นดห์ลายอยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั บา้นไมสี้เขียว

ริมน ้า สวนเล็กๆ หนา้บา้นสไตลฮ์อลแลนด ์กงัหนั ลมเกา่แก ่กงัหนัลมสวย ๆ แบบดัง้เดิม นอกจากกงัหนัลมแลว้ก็

ยงัมีรองเทา้ไมอี้ก ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ Nether  lands ใหท้า่นไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัสดช่ืนบริสุทธ์ิ

http://travel.mthai.com/world-travel/47615.html


 

 

ทา่มกลางทุง่หญา้เขียวขจี ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมรองเทา้ไมแ้ละของท่ีระลึกพ้ืนเมื อง อาทิ เนยแข็งนานาชนิด, 

ของประดบับา้น, ของใชใ้นครัวเรือน ฯลฯ 

น าทา่นสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เป็นแหลง่ปลูกทิวลิปท่ีใหญแ่ละส าคญัย่ิงของเนเธอร์แลนด ์เมืองลิซเซอ่ยูห่่างจาก

อมัสเตอร์ดมัเพียง 29 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปไดท้ ัง้ทางรถไฟและรถส่วนตวัหรือแมแ้ตจ่กัรยานก็สามารถปั่น

ไปตามถนนเล็กๆผา่นแปลงปลูกชืนชมความงามไมรู่เ้บ่ือดอกทิวลิป เป็นดอกไมเ้กา่แกอ่ีกชนิดหน่ึง ชาวเติร์กและ

ชาวเปอร์เซียเคยปลูกมาแตส่มยัโบราณ 

น าคณะออกเดินทางสู ่“อมัสเตอรด์มั” ประเทศเนเธอร์แลนดพ์รอ้มชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามระหวา่งการเดินทางทอ้ง

ทุง่อนัเขียวขจี สลบักบัหมูบ่า้นทางชนบท ตลอดสองขา้งทาง เดินทางถึง “กรุงอมัสเตอรด์มั” ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าอมั

สเทล (Amstel) เร่ิมกอ่ตัง้ประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมือง ท่ีใหญท่ี่สุดของเนเธอร์แลนด ์มีประชากร

ในเขตตวัเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองท่ีมีคลองเล็กคลองนอ้ยตดัไปมาทั่วเมืองอยา่งเป็นระเบียบกวา่

100สาย 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย “ใหค้ณะไดเ้พลิดเพลินกบัการล่องเรือหลงัคากระจก” เรือจะลอ่งไปตามล าคลองของเมืองท่ีจะใหท้า่นไดเ้ห็น

บา้นเรือน แบบชาวดชัตท่ี์สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จะเป็นอาคารทรงแคบท่ีมีตะขออยู่

ช ัน้บนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้นระหวา่งเสน้ทางลอ่งเรือผา่นบา้นเรือนแพท่ีอยูริ่มคลองท่ีมีอยูม่าก

ถึง 2,500 หลงั แลว้ไปชมเขตท่ีเมืองท่ี เกา่แกท่ี่สุดของกรุงอมัสเตอร์ดมัน าคณะเขา้ชม “สถาบนัเจียระไนเพชร 

Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ เนเธอร์แลนดไ์ดร้ับการยกยอ่งวา่ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ชมขัน้ตอน การคดัเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูช้  านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ี

มีคา่ท่ีสุดส าหรับ ทา่นท่ีตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล า้คา่เลือกซ้ือตามชอบใจพรอ้มใบการันตี Certificate จาก

บริษัทฯท่ีมีช่ือเสียง มีเวลาใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ภายในรา้นท่ีท าดว้ยไมเ้ป็นของท่ีระลึกตา่งๆ เชน่พวงกุญแจ , 

รองเทา้ไม,้ ภาพวาด,  ของท่ีระลึก ฯลฯ  

น าคณะเดินทางเขา้สู่ “ดามสส์แควร”์ จตุัรัสใหญใ่จกลางกรุงอมัสเตอรด์มั อิสระใหท้า่นไดเ้ดิน  

เท่ียวชมบรรยากาศอนัโรแมนติกกบัอาคารตา่งๆในสไตลยุ์โรป พรอ้มเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั   

ค า่  อิสระกบัอาหารม้ือค า่เพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชม 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั GRAND AMTELVEEN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 



 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง       อมัสเตอรด์มั - กรุงบรสัเซลส ์-  อะโตเม่ียม - จตัุรสักรองดป์ลาซ - แมเนเกนพิส 

เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ “กรุงบรสัเซลส”์ เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม ระหวา่งการเดินทางใหท้า่นไดส้มัผสั

วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามในบรรยากาศอนัเป็นชนบทและทางหลวงแผน่ดินท่ีไดร้ับการยกยอ่งวา่มีความปลอดภยัท่ีสุดและ

ดีท่ีสุดในยุโรป น าคณะชมความสวยงามของ “กรุงบรสัเซลส”์ เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียมและยงัเป็น 1 ใน 3 

ของกลุม่ประเทศเบเนลกัซ ์สถานท่ีตัง้ขององคก์ารนาโต ้และองคก์ารส าคญัๆ อีกหลายองคก์าร ผา่นชมอาคาร

บา้นเรือนตา่งๆอาคารท่ีท าการของบริษัทชัน้น าของยุโรป 

เท่ียง  อิสระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชม 

บ่าย น าทา่นชมประติมากรรม “อะโตเม่ียม” สญัลกัษณ์ของการรวมตวัครั้งแรกของกลุม่ประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.1959 

เขา้สู่เขตเมืองเกา่ภายในบริเวณ “จตุรสักรองดป์ลาซ” สมัผสักบับรรยากาศลานกวา้งซ่ึงลอ้มรอบทัง้ส่ีดา้นดว้ยตึก

โบราณแตล่ะตึกลว้นมีลวดลายปูนวิจิตรแตม้ทองเป็นอาคารสไตลบ์าร็อก ทัง้ศาลาวา่การเมือง ,พิพิธภณัฑป์ระจ า

เมือง, อาคารของสมาคมอาชีพตา่ง ฯลฯ ซ่ึงจะท าสญัลกัษณ์ไวบ้นจั่วหรือเหนือประตูเป็นลญัลกัษณ์เฉพาะของ

ตวัเอง น าคณะชมสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัประจ าเมือง“เจา้หนูยืนฉ่ี”หรือ“แมเนเกนพิส” ฝีมือของ“เจอโรม ดูเกส

นอย” ท่ีสรา้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1619 หรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ลายการ์ตูนแต็ง แต็ง ซ่ึงเป็นตวัการ์  ตูนท่ีไดร้ับความ

นิยมในยุโรป  

  ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  Hotel Chambord หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง        กรุงบรสัเซลส ์– มหานครปารีส – ย่านมองมารต์ – มหาวิหารซาเคร - เกอร ์ 

- ถ่ายรูปกบัหอไอเฟล                                                  

เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซนน์ บริเวณตอน

เหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ ์จากการตัง้ถ่ินฐานมากวา่ 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีส

เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแห่งหน่ึงของโลก และดว้ยอิทธิพลของการเมือง  



 

 

การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ระหวา่งการเดินทางชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมูบ่า้นทางชนบทของฝรั่งเศส 

เท่ียง  อิสระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการเท่ียว 

บ่าย น าคณะเดินทางเขา้สู ่“ย่านมองมารต์” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ี

สูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร”์ (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทยั  ท่ีสรา้งข้ึน

เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแดช่าวฝรั่งเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์

โรมนั - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเดน่เป็นสงา่บนเนิน เขามองมาร์ต น าทา่นชมความงามของวิว 

สวยของปารีส จนอาจกลา่ววา่ เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดา

ศิลปินทัง้หลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนัดพบของศิลปินมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การสรา้งสรรคจ์ากท่ีน่ี

เป็นจ านวนมากอิสระใหทุ้กทา่นไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียงในยา่นมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะ

เต็มไปดว้ยรา้นกาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระใหท้า่นไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกตา่งๆ  

น าทา่น ชมหอไอเฟล และ ถ่ายรูปกบัหอไอเฟล หอไอเฟลเป็นหอคอยสรา้งดว้ยโครงเหล็ก สูงถึง 300 เมตร 

สรา้งเสร็จ และมีพิธีเปิดวนัท่ี 31 มีนาคม 2432 และกลายเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีสูงท่ีสุดในโลกแทนอนุสาวรียว์อชิงตนั 

จนกระทั่งเสียต าแหน่งใหแ้กตึ่กไครสเ์ลอร์ (319 เมตร หรือ 1,047 ฟุต) ไปในปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930)  หอไอ

เฟลเป็นส่ิงปลูกสรา้งสูงท่ีสุดในกรุงปารีส ถา้เปรียบเทียบกบัตึกแลว้จะมีประมาณ 75 ชัน้  และสามารถแกวง่ตวัได ้

ตามแรงลม แกวง่ไดถึ้ง 6-7 เซ็นติเมตร!  

 ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  Hotel Terminus Paris La Defense หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง ปารีส - City Tour -  Duty Free - ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม – หา้งลาฟาแยต - กรุงเทพฯ               

เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่น ผา่นชม “พิพิธภณัฑล์ูฟร”์ ซ่ึงตัง้อยูบ่นฝั่งขวาของแมน่ ้าแซนน์สรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี12เดิมเป็นท่ีตัง้ป้อม

ปราการและเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของกษัตริยฝ์รั่งเศสหลายพระองค ์ดา้นหนา้มีสญัลักษณ์เป็นปิรามิดแกว้ภายใน

เป็นท่ีสะสมงานศิลปะตัง้แตพ่ระเจา้ฟรังซวัร์ท่ี  2 ชมลานประวติัศาสตร์ “จตุัรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde 

ท่ีพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรั่งเศส ชมถนน



 

 

แห่งแฟชั่น “ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกวา่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสอง

ขา้งทางและถือวา่เป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ชม “ประตูชยั” Arc de Triomphe  สญัลกัษณ์แห่งชยั

ชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนใหส้รา้งข้ึนในปี ค.ศ.1805 

น าคณะชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนดช่ื์อดงันานาชนิด 

อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้กระเป๋า เคร่ืองส าอาง 

  ไดเ้วลานัดหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร ์เดอ โกลล ์ 

13.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง      กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ พกั 2 

ท่าน/หอ้ง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ (2+1) พกัเด่ียว

เพ่ิม 
รบัได ้

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง 

18-24 เมษายน 2561 49,900 49,900 49,900 15,900  



 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 35 ทา่นข้ึนไป กรณีไมถึ่งจ านวนดงักลา่ว 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้  

- หรือสง่จอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง 15 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ะเอียดทัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดินทาง ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง  

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯไมส่ามารถ

ควบคุม ได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ทา่น ขี้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ทา่น ไมมี่หวัหนา้ทวัร์ ไทยร่วม

เดินทางดว้ย โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  

 

อตัราน้ีรวม 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ท//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงกอ่น-หลงั) 

 คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให ้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  



 

 

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั โรงแรมสว่นใหญใ่นยุโรปจะไมมี่เค ร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ

ประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 คา่อาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ  

 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราน้ีไม่รวม 
 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 %  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด , คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 คา่ผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่ยุโรปหรือกลุม่เชงเกน้วีซา่ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ ทางสถานทูตไม่ คืนใหท้า่นไมว่า่ทา่น

จะผา่นการพิจารณาหรือไมก็่ตาม  

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษัทฯไมไ่ดจ้ดัใหแ้กท่า่นเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ี

แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกทา่น)  

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ พนักงานขบัรถในยุโรปและไกดท์อ้งถ่ิน ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ทา่นละ 1,800 

บาทตลอดทริป 

 ไมร่วมคา่วีซา่ 3,800 บาท 

 

เง่ือนไขการจอง 

 
จ่ายค่าทวัรฮ จ านวนเต็ม โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัการช าระแลว้เท่านั้น 



 

 

 

 

หมายเหตุ 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น และ/หรือ ผู ้

ร่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 20 ทา่นในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด (ยกเวน้ค่า ธรรม

เนียมวีซ่าซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได  ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ และอุบติัเหตุ สุด วิสยั

บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรียมเอกสาร 

ย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 7 วนัท าการ)  



 

 

 เน่ืองจากการย่ืนวีซา่ เป็นแบบกรุ๊ปคณะทอ่งเท่ียว ควรเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดและควรเตรียมเอกสาร ให ้

ทนัทีในกรณีท่ีเอกสารไมค่รบ เพ่ือประโยชน์ในการขออนุมติัวีซา่จากทางสถานทูตฯ  

 หากทา่นติดธุระหรือไมส่ามารถย่ืนเอกสารพรอ้มคณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่กรุ๊ปและทา่นจะ 

ตอ้งไป ด าเนินการย่ืนวีซา่ดว้ยตวัทา่นเองท่ีสถานทูตนั้นๆ   

 การช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ทา่นควรจดัเตรียมคา่ทวัร์ใหเ้รียบรอ้ย 

กอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือวา่ทา่นยกเลิก การ

เดินทาง โดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั   คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15 วนั    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดินทาง อ่ืนท่ีเดินทางใน คณะเดียวกนั 

บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน การเดินทาง

ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมใน การมดัจ าตัว๋ และ

คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษัทฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให ้แตท่างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่,คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่น ท่ีเกิดข้ึนจริง 

 เป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีวีซ่าผ่านแลว้แต่กรุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่หรือไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 



 

 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง บริษัทฯ 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้  

ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ 

 

 


