
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 6 พ.ย. 2019 18:59

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ฮอลล์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรัง่เศส 10 วัน 9 คืน
เดินทาง 5-7 ท่าน Private Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไป - กลับ
...ท่ีพักลูกค้าจองเองได้หรอืจะให้เราช่วยจองก็ได้..อาหารลูกค้าเลือกทานเองโดยการแนะนำจากไกด์
ไกด์ซึ่งขับรถด้วยเป็นไกด์อาชีพมีบัตรประกอบอาชีพ

กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน...เท่ียวสบายๆสไตล์พักผ่อน
 

จำนวนผู้เดินทาง

     เดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัว 4 - 7 คน



สถานท่ีพักลูกค้าจองเอง

มีท่ังโรงแรม เกสเฮาส์ ระดับ 3* + - 4 *

รถท่ีใช้บริการ

รถใหม่ พร้อมDriving Guide ชำนาญเส้นทาง
ให้บรกิารท้ังภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน

อาหารหลากหลาย

อาหารอรอ่ย  ท่ีลูกทัวร์เลือกทานเอง

สถานท่ีท่องเท่ียว

เดินทางตามเส้นทางท่ีกำหนด
เท่ียวแบบสบายๆตามท่ีต้องการ
ลูกค้าสามารถออกแบบการเดินทางเอง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง   4   คน 42,200.-

เดินทาง  5   คน 34,500.-

เดินทาง   6   คน 28,800.-

เดินทาง   7   คน 25,500.-.-

ราคาทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ เนือ่งจากค่าเช่ารถ และอื่นๆท่ีจะเพิ่มข้ึน

 รายละเอียด



วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - แฟรงเฟิร์ต

การเดินทาง ช่วงค่ำ

21.00   คณะพร้อมท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์การบินไทย
เจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
23:45   ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต ด้วยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 920
06:00   ถึงสนามบินเมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมัน
เจ้าหน้าท่ีไกด์ให้การต้อนรับนำเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทาง

วันท่ี 2
สนามบินแฟรงเฟิร์ต - แฟรงเฟิร์ตซิตี้ ทัวร์ - Visit Mainz - Visit Ruedesheim -
นัง่เรอืล่องแม่น้ำไรน์ - เยีย่มชมเมืvง Koblenz

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Frankfurt,+Germany/Koblenz,+Germany/@50.206114
6,7.8488348,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47bd096f477096c5:0x422435
029b0c600!2m2!1d8.6821267!2d50.1109221!1m5!1m1!1s0x47be7b5776237d9d:0x422d4d
510dab360!2m2!1d7.5889959!2d50.3569429?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย

หลังการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรยีบร้อยแล้ว
เดินทางออกมาพบกับไกด์เพื่อเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการท่องเท่ียว เช่น
แฟรงเฟิร์ตซิตี้ ทัวร์  นัง่เรอืตามแม่น้ำไรน์ ชมเมือง Koblenz
ก่อนท่ีจะเช็คอินท่ีพักท่ี เมือง Koblenz

https://www.google.co.th/maps/dir/Frankfurt,+Germany/Koblenz,+Germany/@50.2061146,7.8488348,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47bd096f477096c5:0x422435029b0c600!2m2!1d8.6821267!2d50.1109221!1m5!1m1!1s0x47be7b5776237d9d:0x422d4d510dab360!2m2!1d7.5889959!2d50.3569429?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานทที่องเทยีว

แฟรงเฟิร์ตซิต้ีทัวร์ sightseeing the city Frankfurt 
visit Mainz, sightseeing the Dom of Mainz and
old town ไมนทซ ์
เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทสีดุของรฐัไรนล์นัท-์ฟัลทซ ์
ประเทศเยอรมนี ตงัอยู่ฝังตะวนัตกของแม่นา้ไรน ์
visit Wiesbaden, the capitol of the state Hesse
วสีบาเดนิ เป็นเมอืงหลวงของรฐัเฮ็สเซนิ
ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี
ตวัเมอืงตงัอยู่รมิแม่นา้ไรนท์างทศิเหนือและทศิตะวนัออก
ตรงขา้มเมอืงไมนทซ ์
visit Ruedesheim Rüdesheim am Rhein
เป็นเมอืงแห่งการผลติไวนใ์นเขต Rhine Gorge
และเป็นสว่นหนึงของมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโกในภมูภิา
คนี
sigthseeing the Drosselgasse and the
Niederwalddenkmal  Niederwalddenkmal
เป็นอนุสาวรยีท์ตีงัอยู่ใน Niederwald ใกลR้üdesheim
am Rhein ในเฮสสป์ระเทศเยอรมนี
สามารถมองเห็นหุบเขาของแม่นา้ไรนแ์ละสรา้งขนึในปี
1870/80 เพอืเป็นอนุสรณก์ารรวมกนัของเยอรมนี
Boat tour from Ruedesheim along the river
Rhine (Rhein) to Sankt Goarshausen 
นังเรอืชมความงาม 2 ฝังแม่นา้ไรน์
visit Koblenz  เป็นเมอืงในประเทศเยอรมนี
ตงัอยู่บนฝังแม่นา้ไรนแ์ละแม่นา้มอแซลไหลมาบรรจบกนั
 
Dinner and overnight in Koblenz

วันท่ี 2
สนามบินแฟรงเฟิร์ต - แฟรงเฟิร์ตซิตี้ ทัวร์ - Visit Mainz - Visit Ruedesheim -
นัง่เรอืล่องแม่น้ำไรน์ - เยีย่มชมเมืvง Koblenz



อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น           อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

ท่ีพัก พักโรงแรมท่ี Koblenz ลูกค้าจองเอง

วันท่ี 2
สนามบินแฟรงเฟิร์ต - แฟรงเฟิร์ตซิตี้ ทัวร์ - Visit Mainz - Visit Ruedesheim -
นัง่เรอืล่องแม่น้ำไรน์ - เยีย่มชมเมืvง Koblenz

วันท่ี 3
เมือง Koblenz - เมือง Drachenfelsbahn - Aachen and the Kaiser
Dom - Aachen

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Koblenz,+Germany/Aachen,+Germany/@50.6510715
,6.3567724,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47be7b5776237d9d:0x422d4d5
10dab360!2m2!1d7.5889959!2d50.3569429!1m5!1m1!1s0x47c0997cb08a191d:0x63a30ea
e0b0e444f!2m2!1d6.0838868!2d50.7753455?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางตามรายการเดินทาง จนถึงเมือง Aachen

https://www.google.co.th/maps/dir/Koblenz,+Germany/Aachen,+Germany/@50.6510715,6.3567724,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47be7b5776237d9d:0x422d4d510dab360!2m2!1d7.5889959!2d50.3569429!1m5!1m1!1s0x47c0997cb08a191d:0x63a30eae0b0e444f!2m2!1d6.0838868!2d50.7753455?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานทที่องเทยีว

visit Drachenfelsbahn in Bonn  Drachenfels
คอืเนินเขาใน Siebengebirge Uplands ระหว่าง
Königswinter และ Bad Honnef ในเยอรมนี
เนินเขาถกูสรา้งขนึโดยการเพมิขนึของแมกม่าทไีม่สามารถ
ทะลผุ่านพนืผวิแลว้ระบายความรอ้นและกลายเป็นของแข็งอ
ยู่ขา้งใต ้
เป็นเรอืงของการท่องเทยีวและความโรแมนตกิมากในพนืที
North Rhine
visit Cologne and the Dom of
Cologne  อาสนวหิารโคโลญ
เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลกิระดบัอาสนวหิารในเมอืงโคโลญ
เป็นวหิารประจาํมุขนายกแห่งโคโลญ
สถานทนีีมชีอืเสยีงในฐานะเป็นทศีาสนสถานนิกายโรมนัคาท
อลกิ 
visit Aachen and the Kaiser Dom  Charles the
Great  Aachen Cathedral (German: Aachener
Dom), traditionally called in English the
Cathedral of Aix-la-Chapelle, is a Roman
Catholic church in Aachen, western Germany,
and the see of the Roman Catholic Diocese of
Aachen.
 
Dinner and overnight in Aachen

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น           อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

วันท่ี 3
เมือง Koblenz - เมือง Drachenfelsbahn - Aachen and the Kaiser
Dom - Aachen



ท่ีพัก พักโรงแรมท่ี Aachen  ลูกค้าจองเอง

วันท่ี 3
เมือง Koblenz - เมือง Drachenfelsbahn - Aachen and the Kaiser
Dom - Aachen

วันท่ี 4
เมือง Aachen - เมอืง Eindhoven - เมอืง Amsterdam

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Aachen,+Germany/Amsterdam,+Netherlands/@51.5
67001,4.3755329,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c0997cb08a191d:0x63a
30eae0b0e444f!2m2!1d6.0838868!2d50.7753455!1m5!1m1!1s0x47c63fb5949a7755:0x660
0fd4cb7c0af8d!2m2!1d4.9035614!2d52.3679843?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางตามรายการเดินทาง จนถึงเมือง Amsterdam

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานทที่องเทยีว

visit Eindhoven ไอนดโ์ฮเวน
เป็นเทศบาลและเมอืงในจงัหวดันอรท์บราแบนต ์
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เมอืงมปีระชากร 217,192 คน
เป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 5
ของประเทศและใหญ่ทสีดุในจงัหวดันอรท์บราแบนต ์
visit Amsterdam  อมัสเตอรด์มั
เป็นเมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
ตงัอยู่รมิฝังแม่นา้อมัสเตลิ
เรมิกอ่ตงัประมาณครสิตศ์ตวรรษท ี12
ปัจจบุนัเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของเนเธอรแ์ลนด ์
and overnigth in Amsterdam

https://www.google.co.th/maps/dir/Aachen,+Germany/Amsterdam,+Netherlands/@51.567001,4.3755329,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c0997cb08a191d:0x63a30eae0b0e444f!2m2!1d6.0838868!2d50.7753455!1m5!1m1!1s0x47c63fb5949a7755:0x6600fd4cb7c0af8d!2m2!1d4.9035614!2d52.3679843?hl=en


อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น           อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

ท่ีพัก พักโรงแรมท่ี Amsterdam  ลูกค้าจองเอง

วันท่ี 4
เมือง Aachen - เมอืง Eindhoven - เมอืง Amsterdam

วันท่ี 5
เมือง Amsterdam - เมอืง Zaanse Schans - windmills
museum - เมอืง Den Haag - Rotterdam

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Amsterdam,+Netherlands/Rotterdam,+Netherlands/
@52.158989,4.3631415,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c63fb5949a7755
:0x6600fd4cb7c0af8d!2m2!1d4.9035614!2d52.3679843!1m5!1m1!1s0x47c5b7605f54c47d:
0x5229bbac955e4b85!2m2!1d4.4777326!2d51.9244201?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางตามรายการเดินทาง จนถึงเมือง Rotterdam

https://www.google.co.th/maps/dir/Amsterdam,+Netherlands/Rotterdam,+Netherlands/@52.158989,4.3631415,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c63fb5949a7755:0x6600fd4cb7c0af8d!2m2!1d4.9035614!2d52.3679843!1m5!1m1!1s0x47c5b7605f54c47d:0x5229bbac955e4b85!2m2!1d4.4777326!2d51.9244201?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานทที่องเทยีว

visit Zaanse Schans, a windmills museum
northern of Amsterdam (4 hours)  A pleasant
half-day trip from Amsterdam is a visit to the
picturesque Dutch village park at Zaanse Schans,
approximately 15km north of the city. You will
find iconic views of the 6 windmills set on the
river Zaan, traditional houses, shops and
museums.The museum also houses the Verkade
Pavilion which is a history of the chocolate and
biscuit maker.
visit The Hague  Den Haag เดอะเฮก หรอื กรงุเฮก
หรอืชอืทางการภาษาดตัชค์อื สคราเฟินฮาเคอ
เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัเซาทฮ์อลแลนด ์
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
visit Rotterdam รอตเทอรด์าม เป็นเมอืงท่าหลกั
และเมอืงทใีหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
ตงัอยู่รมิฝังแม่นา้มาส
รอตเทอรด์ามนับเป็นเมอืงท่าใหญ่ทสีดุแห่งหนึงของโลก
และเป็นทตีงัของมหาวทิยาลยัอรีาสมุส
ซงึมชีอืเสยีงทางดา้นเศรษฐศาสตร ์
และสถาบนัสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอรแ์ลนด ์
 
and overnight in Rotterdam

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น           อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

วันท่ี 5
เมือง Amsterdam - เมอืง Zaanse Schans - windmills
museum - เมอืง Den Haag - Rotterdam



ท่ีพัก พักโรงแรมท่ี  Rotterdam  ลูกค้าจองเอง

วันท่ี 5
เมือง Amsterdam - เมอืง Zaanse Schans - windmills
museum - เมอืง Den Haag - Rotterdam

วันท่ี 6
เมือง Rotterdam - เมอืง Antwerp - เมอืง Brugge

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Rotterdam,+Netherlands/Brugge,+Belgium/@51.4635
319,2.853082,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c5b7605f54c47d:0x5229bb
ac955e4b85!2m2!1d4.4777326!2d51.9244201!1m5!1m1!1s0x47c350d0c11e420d:0x1aa2f3
5ac8834df7!2m2!1d3.2246995!2d51.209348!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางตามรายการเดินทาง จนถึงเมือง Brugge

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานทที่องเทยีว

visit Antwerp 
 เป็นเมอืงในประเทศเบลเยยีมและเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัแ
อนตเ์วริป์ในฟลานเดอส ์หนึงในสามบรเิวณของเบลเยยีม
visit Brugge  บรชู หรอื บรคึเคอ
เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุและเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัฟลานเดอ
รต์ะวนัตกในบรเิวณเฟลมมชิในประเทศเบลเยยีม
ตวัเมอืงตงัอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ 
 
and overnight Brugge 

https://www.google.co.th/maps/dir/Rotterdam,+Netherlands/Brugge,+Belgium/@51.4635319,2.853082,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c5b7605f54c47d:0x5229bbac955e4b85!2m2!1d4.4777326!2d51.9244201!1m5!1m1!1s0x47c350d0c11e420d:0x1aa2f35ac8834df7!2m2!1d3.2246995!2d51.209348!3e0?hl=en


อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น           อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

ท่ีพัก พักโรงแรมท่ี  Brugge  ลูกค้าจองเอง

วันท่ี 6
เมือง Rotterdam - เมอืง Antwerp - เมอืง Brugge

วันท่ี 7
เมือง Brugge - visit Dunkirk - visit Rouen - visit Calais

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Brugge,+Belgium/Calais,+France/@51.0746341,1.981
3304,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c350d0c11e420d:0x1aa2f35ac8834
df7!2m2!1d3.2246995!2d51.209348!1m5!1m1!1s0x47dc3f75d7f1e363:0xacbed9e08cd279f
4!2m2!1d1.858686!2d50.95129!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
หลังอาหารเช้า ออกเดินทางตามรายการเดินทาง จนถึงเมือง Calais

https://www.google.co.th/maps/dir/Brugge,+Belgium/Calais,+France/@51.0746341,1.9813304,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c350d0c11e420d:0x1aa2f35ac8834df7!2m2!1d3.2246995!2d51.209348!1m5!1m1!1s0x47dc3f75d7f1e363:0xacbed9e08cd279f4!2m2!1d1.858686!2d50.95129!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานทที่องเทยีว

visit Dunkirk (3 hours)   is a commune in Nord,
a French department in northern France. It is the
most northern city of France, lying 10 kilometres
(6.2 mi) from the Belgian border. It has the third-
largest French harbour. 
visit Rouen  รอ็ูอง ตงัอยู่บนฝังแม่นา้แซน
เป็นอดตีเมอืงหลวงของนอรม็์องดทีางตอนเหนือของฝรงัเศส
ในปัจจบุนัเป็นเมอืงหลวงของแควน้โอต-นอรม็์องดี
เดมิรอ็ูองเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุและมงัคงัทสีดุของยุคกลาง
ทเีป็นทตีงัของสาํนักงานทรีบัผดิชอบในการเก็บภาษีของนอ
รม์องดใีนยุคกลาง
visit Calais  กาแล
เป็นเมอืงและท่าเรอืเฟอรร์ทีสีาํคญัของประเทศฝรงัเศสตอนเ
หนือ ตงัอยู่ในจงัหวดัปาดกาแล ทชีอ่งแคบโดเวอร ์
จดุแคบสดุของชอ่งแคบองักฤษ
และเป็นเมอืงในฝรงัเศสทใีกลอ้งักฤษทสีดุ
กาแลเป็นท่าเรอืเฟรร์ทีสีาํคญัระหว่างฝรงัเศสกบัองักฤษ
 
and overnight  Calais

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น           อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

ท่ีพัก พักโรงแรมท่ี  Calais   ลูกค้าจองเอง

วันท่ี 7
เมือง Brugge - visit Dunkirk - visit Rouen - visit Calais



วันท่ี 8
เมือง Calais - Palais Versaille - Eiffel Tower 

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Calais,+France/Eiffel+Tower,+Champ+de+Mars,+5+
Avenue+Anatole+France,+75007+Paris,+France/@49.8996999,1.3487547,8z/data=!3m1!4
b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47dc3f75d7f1e363:0xacbed9e08cd279f4!2m2!1d1.858686!2
d50.95129!1m5!1m1!1s0x47e66e2964e34e2d:0x8ddca9ee380ef7e0!2m2!1d2.2944813!2d4
8.8583701?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางตามรายการเดินทาง จนถึงเย็นกลับเข้าเช็คอินท่ีพัก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานทที่องเทยีว

visit Palais Versaille พระราชวงัแวรซ์าย
เป็นพระราชวงัหลวงแห่งหนึงของประเทศฝรงัเศส
ตงัอยู่ทแีวรซ์าย ซงึปัจจบุนัเป็นสว่นหนึงของกรงุปารสี
พระราชวงัแวรซ์ายเป็นพระราชวงัทยีงิใหญ่และสวยงามแห่งห
นึงของโลก
visit Eiffel Tower Paris หอไอเฟล
เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็กตงัอยู่บนชอ็งเดอมาร ์
บรเิวณแม่นา้แซน ในกรงุปารสี
เป็นสญัลกัษณข์องประเทศฝรงัเศสทเีป็นทรีูจ้กักนัทวัโลก
ทงัยงัเป็นหนึงในสงิกอ่สรา้งทมีชีอืเสยีงทสีดุในโลกอกีดว้ย
 
overnight near Paris

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น           อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

ท่ีพัก พักโรงแรมท่ี  near Paris  ลูกค้าจองเอง

https://www.google.co.th/maps/dir/Calais,+France/Eiffel+Tower,+Champ+de+Mars,+5+Avenue+Anatole+France,+75007+Paris,+France/@49.8996999,1.3487547,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47dc3f75d7f1e363:0xacbed9e08cd279f4!2m2!1d1.858686!2d50.95129!1m5!1m1!1s0x47e66e2964e34e2d:0x8ddca9ee380ef7e0!2m2!1d2.2944813!2d48.8583701?hl=en


วันท่ี 9
โรงแรมท่ีพัก - ปารสีซิตี้ ทัวร์ - หอไอเฟลยามเยน็ - โรงแรมท่ีพัก

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Eiffel+Tower,+Champ+de+Mars,+5+Avenue+Anatol
e+France,+75007+Paris,+France/La+Vallee+Village,+3+Cours+de+la+Garonne,+77700+S
erris,+France/@48.8960412,2.390649,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47e6
6e2964e34e2d:0x8ddca9ee380ef7e0!2m2!1d2.2944813!2d48.8583701!1m5!1m1!1s0x47e6
1d31ef1d613f:0xcef800c1703f0524!2m2!1d2.7833288!2d48.8528497!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางตามรายการเดินทาง จนถึงช่วงเย็นเดินทางกลับท่ีพัก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานทที่องเทยีว

Outlet D'Europe และ ศูนย์จำหนา่ยสินค้า Lavallee Village
ปงอาแล็กซอ็งดร-์ทรวั หรอื สะพานอะเลคซนัดรท์ ี3
เป็นสะพานโคง้พาดผ่านแม่นา้แซน
เชอืมตอ่ทงัสองฝังแม่นา้ดา้นฝังหอไอเฟลกบัฝังชอ็งเซลเีซเข ้
าดว้ยกนั โดยไดถ้กูกลา่วขานว่าเป็นสะพานทปีระดบัประดาไ
ปดว้ยงานศลิปะชนัเลศิ และหรหูราทสีดุในปารสี
อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล หรอืทรีูจ้กักนัในชอื
ประตชูยัฝรงัเศส เป็นอนุสรณส์ถานทสีาํคญัในกรงุปารสี 
ปลสัเดอลากงกอรด์ เป็นจตัรุสักลางกรงุปารสี
ประเทศฝรงัเศส มพีนืททีงัหมด 86,400 ตารางเมตร
จตัรุสัแห่งนีเคยมชีอืว่า ปลสัเดอลาเรวอลวูซ์ยีง
อนัเป็นสถานททีพีระเจา้หลยุสท์ ี16
แห่งฝรงัเศสและพระนางมาร ี
อ็องตวัแน็ตถกูประหารดว้ยกโิยตนีในสมยัการปฏวิตัฝิรงัเศส 
ออแตลนาซยีอนาลเดแซง็วาลดี, ออแตลเดแซง็วาลดี
หรอื เลแซง็วาลดี
เป็นหมู่อาคารสถาปัตยกรรมบาโรกในกรงุปารสี
ประเทศฝรงัเศส สรา้งขนึในรชัสมยัของพระเจา้หลยุสท์ ี14
ปัจจบุนัประกอบดว้ยพพิธิภณัฑแ์ละอนุสรณส์ถานทางประวตัิ

https://www.google.co.th/maps/dir/Eiffel+Tower,+Champ+de+Mars,+5+Avenue+Anatole+France,+75007+Paris,+France/La+Vallee+Village,+3+Cours+de+la+Garonne,+77700+Serris,+France/@48.8960412,2.390649,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47e66e2964e34e2d:0x8ddca9ee380ef7e0!2m2!1d2.2944813!2d48.8583701!1m5!1m1!1s0x47e61d31ef1d613f:0xcef800c1703f0524!2m2!1d2.7833288!2d48.8528497!3e0?hl=en


ศาสตรก์ารทหารของฝรงัเศส 
พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์หรอื มูวเ์ซดลูฟูวร ์หรอืในชอืทางการว่า
the Grand Louvre
เป็นพพิธิภณัฑท์างศลิปะตงัอยู่ในกรงุปารสี ประเทศฝรงัเศส
พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์มีชีอืเสยีงทสีดุ เกา่แกท่สีดุ
และใหญ่ทสีดุแห่งหนึงของโลก (ดภูายนอก)
โบสถล์ามาดแลน มชีอืเรยีกเต็มว่า
โบสถนั์กบญุมารยีช์าวมกัดาลา
เรยีกกนัอย่างลาํลองในฝรงัเศสว่า มาดแลน
เป็นโบสถส์าํคญัในครสิตจกัรนิกายโรมนัคาทอลกิ ในสงักดัอั
ครมุขมณฑลปารสี ทสีรา้งอทุศิแกนั่กบญุมารยีช์าวมกัดาลา
ถอืเป็นสถานทสีาํคญัในกรงุปารสี ประเทศฝรงัเศส
visit Eiffel Tower Paris หอไอเฟล
ในช่วงตอนกลางคืนเพื่อชมการประดับไฟของหอไอเฟล
 
กลบัทพีกัเดมิ

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น           อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

ท่ีพัก พักโรงแรมท่ี  near Paris ระดับ 3+ - 4*

วันท่ี 9
โรงแรมท่ีพัก - ปารสีซิตี้ ทัวร์ - หอไอเฟลยามเยน็ - โรงแรมท่ีพัก

วันท่ี 10
โรงแรมท่ีพัก - สนามบิน - สวุรรณภูมิ



การเดินทาง ช่วงเช้่า - บ่าย

00.00  หลังอาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย
เดินทางสู่สนามบิน Charles de Gaulle
International เพื่อทำการเช็คอิน
13.40  เหนิฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931  
06.00    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ ภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานทที่องเทยีว

อสิระตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาเดนิทางสูส่นามบนิ
Departure from Paris, Charles de Gaulle Intl.
Airport for Bangkok

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม

วันท่ี 10
โรงแรมท่ีพัก - สนามบิน - สวุรรณภูมิ

ราคานี้ รวม

ค่ารถตู้ ตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำมันรถตลอดการเดินทาง
ค่าบรกิาร Chauffeur Guide
ค่าท่ีพัก  Chauffeur Guide 
ค่าทางด่วน + ค่าจอดรถ
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000-

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าท่ีพัก 8 คืน 
ค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ
ค่าอาหารเช้า+กลางวัน+เย็น



ค่าทำวีซ่าเชงเกิ้ น
ค่าเข้าชมสถานท่ี
ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม และหักณ.ท่ีจ่าย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ท่ีไม่อยู่ในรายการเดินทาง

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/germany/1013

https://www.atsiamtour.com/germany/1013
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