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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 
สนามบนิอาบูดาบี – สนามบนิอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล – ล่องเรือ
กระจก - Lover Boat Cruise – เยีย่มชมโรงงานท าเพชรขนาดใหญ่ 
– จัตรัุสดัมสแควร ์- Red Light District 

   

Hotel NH 
Naarden 

หรอืเทยีบเทา่  

3 
หมูบ่า้นกธีูรน์ – ล่องเรอืชมหมูบ่า้นกธีูรน์ – หมูบ่า้นกังหันลม ซานส ์
สคันส ์- โรงงานชสี    

Hotel NH 
Naarden 

หรอืเทยีบเทา่  

4 
เมอืงบรัสเซลส ์– อะโตเมยีม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจา้หนูนอ้ยมัน
เนอเกนิปิส - เมอืงปารสี    

Hotel Ibis Paris 
Issy 

หรอืเทยีบเทา่  

5 
เนนิเขามงมารท์ – มหาวหิารพระหฤทัยแห่งมงมารท์ – ปลัสเดอลา
กงกอรด์ - ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพพิธิภัณฑ์
ลฟูวร ์- ถา่ยรปูประตชูยัฝร่ังเศส – ชอ้ปป้ิงถนนชอ็งเซลเิซ ่

   

Hotel Ibis Paris 
Issy 

หรอืเทยีบเทา่  

6 ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์    

Hotel Ibis Paris 
Issy 

หรอืเทยีบเทา่  
7 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบนิอาบดูาบ ี     
8 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี

 

16.30 นัดหมายพรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่

ทา่น 

19.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิ

ที ่EY 407 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 35 นาท ี

23.10 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และรอตอ่เครือ่ง  

 

Day 2 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิอมัสเตอรด์มัสคปิโฮล – ลอ่งเรอืกระจก Lover Boat Cruise – เยีย่มชม

โรงงานท าเพชรขนาดใหญ ่- จตัรุสัดมัสแควร ์– Red Light District 

 

03.55 ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิอมัสเตอรด์มัสคปิโฮล ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ โดยสายการบนิ ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิ EY 077 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 

ชัว่โมง 

09.00 เดนิทางถงึ สนามบนิอมัสเตอรด์ัมสคปิโฮล ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดั

กรองตามระเบยีบของสนามบนิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ตัง้อยูร่มิ

ฝ่ังแมน่ ้าอมัสเตลิ (Amstel) เริม่กอ่ตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่ 12 ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ 
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น าทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat  Cruise) 

เพือ่ชมบา้นเรอืน และ วถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบชาวดัชต ์ ใชเ้วลา

ลอ่งเรอืประมาณ 1 ชัว่โมง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ สถาบนัเจยีระไนเพชร (Diamonds and 

Jewelry Factory) อตุสาหกรรมจากวทิยากรผูช้ านาญตลอดจน

ขัน้ตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีทีม่คีา่ทีส่ดุ 

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารจนี                    

 น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) หรอืจัตรัุสดาม เป็นสญัลักษณ์ของอมัสเตอรด์ัมที่

เต็มไปดว้ยกลิน่อายของประวัตศิาสตร ์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของ พระราชวังหลวง (Royal Palace) โดยเป็นทีต่ัง้ของ

อนุสาวรยีแ์หง่ชาตเิพือ่เป็นการระลกึถงึผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ของสงครามโลกครัง้ที ่ 2 และเป็นยา่นทีร่ายลอ้มไปดว้ย

อาคารเกา่แก ่ เป็นศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่ ทัง้ยงัเป็นสถานทีร่วมตวัอนัมชีวีติชวีาไมว่า่ใน

โอกาสงานเฉลมิฉลองหรอืการประทว้งตา่งๆ  

สิง่ทีไ่มค่วรพลาดชมเมือ่ไปดามสแควรค์อื แทน่หนิสขีาวซึง่เป็นอนุสาวรยีแ์หง่ชาตทิีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1956 เพือ่ระลกึถงึทหารผา่นศกึจากสงครามโลกครัง้ที ่ 2 นอกจากนีย้งัมหีา้ง de Bijenkorf เป็นหา้งทีต่ัง้อยู่

ตรงดัมสแควร ์ เเละเป็นหา้งใหญส่ดุในอมัสเตอรด์ัม ชืน่ชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้เเบรนดเ์นมตอ้งมาทีน่ีค่ะ่ ไมว่า่จะ

เป็น Louis Vuitton, Balenciaga, Stella Mccartney เเละอกีหลากหลายเเบรนดก์็มใีหเ้พือ่นๆ ไดเ้ลอืกชม 

รวมถงึเครือ่งส าอาง เสือ้ผา้รองเทา้หรอืขนมของฝาก 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโคมแดง (Red Light District) แหลง่ทอ่งเทีย่วยามราตร ีทีไ่มค่วรพลาดเมือ่

ไดม้าถงึอมัสเตอรด์ัม เป็นแหลง่แสงสยีามค ่าคนืและบรรยากาศของสาวงามในตูก้ระจกทีใ่หบ้รกิารอยา่งถกู

กฎหมาย เป็นแหลง่รวมบาร ์พพิธิภ ณฑ ์และ เซก็ซช์อ้ป จ านวนมากมาย 

ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 



Page 5 of 17 

 

 

 

Day 3 หมูบ่า้นกธีูรน์ – ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีูรน์ – หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หมูบ่า้น

ในฝันทีป่ราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ (Netherlands) ใชก้ารโดยสารผา่นทางเรอืบนคลองรอบ

หมูบ่า้นเทา่นัน้ มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กกนัดใีนฐานะ "เวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) " จากการที่

เป็นหมูบ่า้นปราศจากถนน แตต่อ้งเดนิทางผา่นคลองซึง่มคีวามยาวราว 7.5 กโิลเมตร และมสีะพานเชือ่มเพือ่ใช ้

เป็นทางเดนิตดิตอ่กนัภายในหมูบ่า้นกวา่ 180 สะพาน ซึง่กวา่จะมาเป็นหมูบ่า้นแสนสวยทีเ่ราเห็นอยูท่กุวันนี ้ ทีน่ี่

ถกูคน้พบโดยชาวเมดเิตอรเ์รเนยีนเมือ่ปี 1230 ในขณะนัน้มซีากเขาแพะกองอยูเ่ต็มไปหมด จงึไดต้ัง้ชือ่วา่ "เกย์

เธนฮอรน์" ซึง่หมายถงึ เขาแพะ แตเ่มือ่เวลาผา่นไปเรือ่ยๆ ก็ออกเสยีงเพีย้นจนกลายมาเป็น " กธีรูน์ " ในทีส่ดุ 

สว่นสาเหตขุองแมน่ ้าทัง้หมดซึง่อยูท่ีน่ีก่เ็ลา่ตอ่กนัมาวา่ เป็นเพราะในอดตีทีน่ีเ่คยถกูใชเ้ป็นเหมอืงขดุถา่นหนิเลน

มากอ่น และรทูีถ่กูขดุนัน้ก็กลายมาเป็นทางใหน้ ้าไหลเขา้มา และคนในสมยักอ่นกใ็ชส้ายน ้าเหลา่นีเ้ป็นทางขนสง่

ถา่นหนิเลนในทีส่ดุ  

* ไมร่วมคา่บรกิาร ลอ่งเรอืหมูบ่า้นกธีรูน์ (Giethoorn Boat) ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 30 นาท)ี ราคาเรอื

ตอ่ทา่นประมาณ 5-6 ยโูร หรอืประมาณ 200-250 บาท* 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์ สคนัส ์ (Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชัว่โมง) ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑเ์ปิดของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ทา่นสามารถเขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่อง

ชาวดชัต ์ ทีใ่ชก้งัหันลมกวา่รอ้ยแหง่ ในงานอตุสาหกรรมมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่ 17-18   อสิระใหท้า่นเดนิชืน่ชม

บรรยากาศและถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

น าทา่นชม โรงงานชสี (Cheese Factory) เมือ่เขา้ไปยงัภายในทา่นจะไดเ้ห็นขัน้ตอนการท าชสีแบบ

ตา่งๆ รวมถงึมชีสีใหท้า่นไดล้ิม้ลอง ทา่นยงัสามารถเลอืกซือ้ชสีตา่งๆได ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

ทีพ่ัก HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
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Day 4 เมอืงบรสัเซลส ์– อะโตเมยีม – จตัรุสักร็องปลสั – เจา้หนนูอ้ยมนัเนอเกนิปิส – เมอืงปารสี 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงบรสัเซลส ์ (Brussels) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) แควน้

นครหลวงบรัสเซลส ์ เป็นเมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม บรัสเซลสเ์ป็นทีต่ัง้ขององคก์รระหวา่งประเทศทีส่ าคัญ

หลายแหง่ หน่วยงานส าคญัของสหภาพยโุรป 2 หน่วยงาน คอื คณะกรรมาธกิารยโุรป (European Commission) 

และคณะมนตรแีหง่สหภาพยโุรป (Council of the European Union) ทีม่สี านักงานใหญใ่นกรงุบรัสเซลส ์

นอกจากนีบ้รัสเซลสย์งัเป็นทีต่ัง้ของนาโต (NATO) อกีดว้ย ท าใหห้ลายประเทศมสีถานฑตูในบรัสเซลสถ์งึ 3 

แหง่ คอื สถานฑตูปกตขิองแตล่ะประเทศ สถานฑตูประจ าสหภาพยโุรป และสถานฑตูประจ านาโต 

บรัสเซลส ์ เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและประวัตศิาสตรอ์นัน่าทึง่ทีอ่ดัแน่นอยูใ่น

ทกุถนน  

น าทา่นถา่ยรปูดา้นอกกบั อะโตเมยีม (Atomium) ทีต่ัง้อยูใ่นสวนสาธารณะ Heysel Park ทาง

ตะวันตกของเมอืง เป็นแบบจ าลองอะตอมทีน่่าตะลงึ ซึง่มคีวามสงูถงึ 100 เมตร ประกอบดว้ยวัตถทุรงกลม 9 ลกู 

แตล่ะลกูมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางขนาด 18 เมตร หนักประมาณ 2,400 ตัน ใชเ้วลาในการออกแบบประมาณ 18 เดอืน 

ประตมิากรรมนีส้รา้งขึน้ในปี 1958 

น าทา่นเดนิทางสู ่ จตัรุสักร็องปลสั (The Grand Place) จัตรัุสหลักแหง่กรงุบรัสเซลส ์ ซึง่รายลอ้ม

ดว้ยเหลา่อาคารเกา่อนัสวยงามและกลมกลนืกนัทางสถาปัตยกรรม และถอืวา่เป็นจตัรัุสทีส่วยทีส่ดุในโลก จตัรัุส

แหง่นีม้คีวามกวา้ง 68 เมตร ยาว 110 เมตร ในปัจจบุนั  จัตรัุสแหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมโดยองคก์ารยเูนสโก 

น าทา่นถา่ยรปูกบั เจา้หนนูอ้ยมนัเนอเกนิปิส (Manneken Pis) แปลวา่ เด็กชายก าลังปัสสาวะ  เป็น

น ้าพขุนาดเล็กหลอ่ดว้ยทองแดง เป็นรปูปัน้เด็กชายยนืเปลอืยกายก าลังปัสสาวะใสอ่า่ง มคีวามสงูประมาณ 61 

เซนตเิมตร ตัง้อยูใ่จกลางกรงุบรัสเซลส ์ออกแบบโดย เฌโรม ดวูแ์กนัว ชา่งหลอ่ชาวฝร่ังเศส ไดรั้บการตดิตัง้ราว 

ค.ศ. 1618 มตี านานเลา่วา่ รปูปัน้นีเ้ดมิสรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่14 ดว้ยหนิแกะสลัก ในขณะนัน้บรัสเซลสอ์ยู่

ทา่มกลางสงครามและถฏูฝ่ายตรงขา้มน าระเบดิมาวางไวท้ีก่ าแพงเมอืง เด็กชายคนหนึง่ชือ่ ยลูยีนัสเกอ 

(Julianske) มาพบสายชนวนระเบดิก าลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพือ่ดับชนวนและป้องกนัเมอืงไว ้ ชาวเมอืงจงึท า

รปูแกะสลักนีไ้วเ้พือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ ตอ่มารปูสลกันีถ้กูขโมยสญูหายไปหลายครัง้ จงึถกูแทนทีรู่ปหลอ่ตวั

ปัจจบุนั 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ปารสีเป็นเมอืงหลวง

และเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศฝร่ังเศสตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ตัง้ถิน่ฐานมามากกวา่ 2,000 ปี ปัจจบุนัปารสีเป็น

หนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมยัแหง่หนึง่ของโลก และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังแหง่

หนึง่ของโลก 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

ทีพ่ัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่                  
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Day 5 มงมารท์ – มหาวหิารซาเครเกอร ์– ปลสัเดอลากงกอรด์ – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พพิธิภณัฑ์

ลฟูวร ์- ประตชูยัฝร ัง่เศส – ชอ้ปป้ิงถนนช็องเซลเิซ ่

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ มงมารท์ (Montmartre) คอืเนนิเขาขนาดใหญใ่นกรงุปารสี ตัง้อยูท่างทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนอืของหอไอเฟล เนนินีม้คีวามสงู 130 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล และยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิาร

ซาเครเกอร ์ถอืเป็นจดุชมววิยอดนยิมของเมอืงและใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรห์ลายตอ่หลายเรือ่ง ค าวา่ มง

มารท์ ในภาษาฝร่ังเศสนัน้ มาจากศัพทล์ะตนิ Mons Martis ทีแ่ปลวา่ “เนนิเขาแหง่เทพมารส์” อนัเป็นนามเทพ

โรมนัแหง่สงคราม เรามารถขึน้สูม่งมารท์ได ้2 วธิ ีคอื 1. เดนิเทา้สูเ่นนิเขามงมารท์ หรอื 2. น่ังรถรางขึน้สูเ่นนิเขา

และเดนิเทา้ตอ่อกีเล็กนอ้ย 

* ไมร่วมคา่บรกิาร รถรางขึน้สู ่ เนนิเขามงมารท์ ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีราคารถรางตอ่ทา่นประมาณ 2 

ยโูร หรอืประมาณ 80 บาท* 
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น าทา่นชม มหาวหิารพระหฤทยัแหง่มงมารท์ (Basilica de Sacre Coeur de Montmartre)  

เป็นโบสถแ์ละมหาวหิารรองในครสิจักรโรมนัคาทอลกิ ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขามงมารท์ สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแกพ่ระ

หฤทัยของพระเยซ ู ปัจจบุนัถอืเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วหลกัทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยีย่มชมมากเป็นอนัดบั 2 

ของกรงุปารสี โดยถอืเป็นอนุเสาวรยีข์องทัง้สองดา้น คอืการเมอืง และวฒันธรรม โบสถไ์ดถ้กูออกแบบโดย โปล 

อะบาด ี ซึง่เป็นสถาปนกิชาวฝร่ังเศสทีเ่ป็นหนึง่ใน 77 สถาปนกิผูช้นะการประกวด เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1875 

และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ. 1914 โดยไดรั้บการแตง่ตัง้โดยสมบรูณ์ภายหลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี ค.ศ. 1919  

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนูหอย Escargot & Duck Confit 

น าทา่นผา่นชม ปลสัเดอลากงกอรด์ (Place de la Concorde) เป็นหนึง่ในสีเ่หลีย่มสาธารณะที่

ส าคญัในปารสี เป็นจัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุในปารสี ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรปูแปด

เหลีย่มทีม่คีนู ้าลอ้มรอบ ในชว่งการปฏวิตัฝิร่ังเศส ในปี พ.ศ. 2332 รปูปัน้ของพระเจา้หลยุสท์ี ่15 แหง่ฝร่ังเศสถกู

รือ้ถอนและบรเิวณนัน้เปลีย่นชือ่เป็น  Place de la Revolution รัฐบาลปฏวิัตใิหมไ่ดส้รา้งกโิยตนิขึน้ทีจ่ตัรัุส และ

ทีน่ีเ่ป็นทีท่ีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่ 16 ถกูประหารชวีติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใตไ้ดเร็กทอรจีัตรัุสได ้

เปลีย่นชือ่เป็น Place de la Concorde  เพือ่เป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุน่วายของปฏวิตั ิ

หลังจากการปฏวิตัใินปี พ.ศ. 2373 ชือ่กก็ลับไปเป็น Place de la Concorde และยงัคงเป็นเชน่นัน้ตัง้แตนั่น้มา  

น าทา่นเดนิทางสู ่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝ่ังของ

แมน่ ้าแซน ตัง้อยูบ่นทีต่ัง้เดมิของ ปาแลดวูท์รอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เรยีกสัน้ๆขอ

สถานทีน่ีว้า่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่จดังานสรา้งในสถาปัตยกรรมแบบ Neo 

Classic ตอ่มาไดม้กีารรือ้ถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบใหมโ่ดยใชช้ือ่วา่ ปาแลเดอชาโย (Palais de 

Chaillot) โดยมลีักษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัอาหารเดมิ คอื มตีวัอาคารยืน่ออกเป็นปีกทัง้สองขา้ง โดยลกัษณะโคง้ 

โดยสรา้งบนรากฐานของอาคารเดมิทัง้หมด เวน้เพยีงแตว่า่ ปีกโคง้ทัง้สองอาคารนัน้เป็นอาคารแยกกนั โดยไม่มี

อาคารเชือ่มตรงกลาง แตเ่วน้เป็นลานจัตรัุสเปิดโลง่แทน เราสามารถมองเห็นทวิทศันข์องหอไอเฟลไดจ้ากจัตรัุส

ทรอกาเดโรผา่นจากลานวา่งแหง่นี ้ ทีน่ีจ่งึถอืเป็นแลนดม์ารค์ทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนปารสีตอ้งมาถา่ยรปูววิหอ

ไอเฟล ณ ลานแหง่นี ้อสิระใหท้า่นถา่ยรปูคูก่บัหอไอเฟลอยา่งจใุจ 

น าทา่นถา่ยรปูดา้นนนอกของ พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์ (Louver Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยู่

ในกรงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ และใหญท่ีส่ดุแหง่

หนึง่ของโลก ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน

ตัง้แตส่มยัราชวงศก์าเปเซยีง ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึง่ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเกบ็

รักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 35,000 ช ิน้ จากตัง้แตส่มยักอ่นประวัตศิาสตร์

จนถงึศตวรรษที ่ 19 อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัพรีะมดิแกว้ของพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป 

สถาปนกิชาวจนี-อเมรกินั กอ่สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึง่ในโครงการทีร่เิร ิม่ของ

ประธานาธบิดฟีร็องซวั มแีตร็อง เพือ่ใชส้อยเป็นทางเขา้หลกัของพพิธิภณัฑ ์

น าทา่นถา่ยรปูกบั ประตชูยัฝร ัง่เศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคญัของกรงุปารสี 

ตัง้อยูก่ลางจัตรัุส ชารล์ เดอโกล ประตชูยัแหง่    นีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นการสดดุวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่มรบเพือ่
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ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลยีน  

น าทา่นสู ่ถนนช็องเซลเิซ ่ (Champs Elysees) เป็นยา่นการคา้ของฝร่ังเศส ไมว่า่จะเป็น โรงละคร 

รา้นกาแฟ และรา้นคา้หรหูรา แบรนดเ์นมตา่งๆ สองขา้งทางมตีน้เกาลดัทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงามปลกูเรยีง

ราย ชือ่ ชอ็งเซลเีซ มาจากค าวา่ ทุง่เอลเิซยีม จากเทพปกรฌมักรกีในภาษาฝร่ังเศส ชอ็งเซลเีซไดรั้บการขนาน

นามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่                  

  

Day 6 ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่ (La Valley 

Village Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดัง

ตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถกูกวา่ราคาปกตอิยา่งนอ้ย 30 

เปอรเ์ซน็ต ์ และมบีางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาลตา่งๆที่

อาจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซน็ตห์รอืมากกวา่ ท าใหเ้ป็น

สถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่

ชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
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น าทา่นเดนิทางสู ่ หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่

ลาฟาแยตต ์ (Galleries Lafayette) ตัง้อยูบ่น 

Boulevard Haussmann ในเขตที ่9 ของกรงุปารสีใกลก้บั 

Opera Garnier มแีบรนดห์ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้ตา่งๆทีร่า้นเพือ่ใหเ้หมาะกบัทกุงบประมาณ ตัง้แต่

เสือ้ผา้ส าเร็จรปูไปจนถงึแฟชัน่ชัน้สงู สถาปัตยกรรมของ

รา้นเป็นแบบอารต์นูโว มโีดมทีโ่ดดเดน่และทัศนยีภาพอนั

งดงามของกรงุปารสี ท าใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วของเมอืง

หลวงของฝร่ังเศส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศัย 

ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่                  

 

Day 7 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบนิอาบดูาบ ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล ประเทศฝร่ังเศส 

10.30 น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิอาบดูาบ ี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ โดยสายการบนิ ETIHAD 

AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่EY 032 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 

นาท ี

19.00 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 

22.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY 

402 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

Day 8 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

08.05 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก 

ไมม่เีตยีง/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

22 – 29 สงิหาคม 2565 51,990 48,990 31,990 9,400 

29 สงิหาคม – 5 กนัยายน 2565 49,990 46,990 29,990 9,400 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวัน) 

 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท และช าระ

สว่นทีเ่หลอื 30 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภท

อืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


