#10143 ทัวรยุโรป เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน หมูบานกังหันลมซานสสคันส บิน TG

ทัวรยุโรป เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส หมูบานกีธูรน ลองเรือ
หลังคากระจก รูเดสฮารมอัมไรน บ็อบพารด มหาวิหารแหงโคโลญจน จัตุรัสกร
องดปลาซ บรัสเซลส มหาวิหารซาเครเกอร จตุรัสทรอคาเดโร หางลาฟาแยต

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



ทา อากาศยานแฟรงคเฟิ รต - รูดฮารม อัม ไรน - บ็อบพารด - ลองเรือแมนํ้า ไรน เซนตกอร - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน - ดุสเซลดอรฟ







โรงแรม



-



Holiday Inn
Düsseldorf Airport
Ratingen หรือเทียบ
เทา

3

หมูบา นกีธูรน - โวเลนดัม - หมูบา นกังหันลมซานสคันส - อัมสเตอรดัม







Dorint Airport
Amsterdam หรือ
เทียบเทา

4

อัมสเตอรดัม - ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร - บรัส
เซลล - อนุสรณอะโตเมี่ยม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส - อเวนิวหลุยซ







Leonardo Hotel
Wavre หรือเทียบเทา



Best Western
CDG Airport Hotel
หรือเทียบเทา

5

ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต - ปารีส - แมนํ้า แซนน

6

ยา นมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร - จัตุรัสคองคอรด - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอ
เฟล - ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน - หา งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต







Best Western
CDG Airport Hotel
หรือเทียบเทา

7
8

ทา อากาศยานชารลเดอโกลล







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-





กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ต.ค. 65 - 4 พ.ย. 65

฿81,900

฿81,900

฿81,900

฿15,900

4 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65

฿79,900

฿79,900

฿79,900

฿15,000

11 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65

฿79,900

฿79,900

฿79,900

฿15,000

18 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65

฿79,900

฿79,900

฿79,900

฿15,000

25 พ.ย. 65 - 2 ธ.ค. 65

฿79,900

฿79,900

฿79,900

฿15,000

2 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65

฿84,900

฿84,900

฿84,900

฿15,900

9 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65

฿84,900

฿84,900

฿84,900

฿15,900

30 ม.ค. 66 - 6 ก.พ. 66

฿81,900

฿81,900

฿81,900

฿15,900

6 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66

฿81,900

฿81,900

฿81,900

฿15,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
คํ่า
21.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสาย
การบินไทย(เคาเตอร A – B) พรอมเจาหน าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัต รที่นั่งบนเครื่อง
23.40 น. ออกเดินทางสูเมืองแฟรงคเฟิ รต โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 920



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต - เมืองรูดฮารม อัม ไรน - บ็อบ
พารด - ลองเรือแมนํ้าไรน - เซนตกอร - โคโลญ - มหาวิหารโค
โลญจน - ดุสเซลดอรฟ
เชา
05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิ รต ประเทศเยอรมนี ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และดานศุลกากร
เรียบรอย
นํ าทานออกเดินทางสู เมือง รูเดสฮารม อัม ไรน Rüdesheim am Rhein (60ก.ม.) เมืองโรแมนติกแหงแมนํ้าไรน เต็ม
ไปดวยเสน หของความเป็ นเมืองเกา เรียงรายดวยรานขายของที่ระลึก รานไวน และภัต ตาคารที่ต กแตงประดับประดาอยาง
สวยงาม ดึงดูดนั กทองเที่ยวใหมาเยือนไมขาดสาย มีอาคารกึ่งไมซุงไมที่เกาแกและสวยงามของเมือง
นํ าทานเดินทางสูเมือง “บ็อบพารด” (45ก.ม.) เมืองแสนสวยริมฝั่ งแมนํ้าไรน ซึ่งนอกจากมีทัศนี ยภาพที่สวยงามอันเปี่ ยม
สเนหแลว บ็อบผาดยังมีช่ อ
ื เสียงในดานวัฒนธรรมประจําทองถิ่น มีเวลาใหทานไดถ ายภาพอันสวยงามของแมนํ้าไรน และซื้อของ
ที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ มีดเยอรมนี , ที่เปิ ดไวน , ของที่ระลึกน ารักๆประดับบาน ฯลฯ
จากนั ้นนํ าคณะออกเดินทางสูทาเรือ “นํ าทานลองเรือนํ าเที่ยวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝั่ งแมนํ้าไรน ” ที่มีเรื่องราว
ของปราสาทตางๆเกาแกมากมายของมหาเศรษฐีในอดีต จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผาตางๆที่ยังคงมีมนตเสน หอยางไมเสื่อม
คลาย แมนํ้าแหงนี้ ยังกอใหเกิดเรื่องราว ,ตํานาน และบทเพลงตางๆที่ทําใหผูคนหลงใหล เรือจะนํ าทานผานหน าผา “ลอเรไล”
อันเป็ นตํานานของหญิงสาวที่คราชีวิต ผูคนที่เดินทาง โดยเรือผานแมนํ้าสายนี้ จนเขาสู “เขตเซนตกอร” เมืองเล็กๆ ที่มีช่ อ
ื เสียง
เพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็ นเมืองที่ไดรับการดูแลรักษาอยางดีเยี่ยม

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองโคโลจญน (120ก.ม.)
นํ าทานเขาชมภายใน “มหาวิหารแหงโคโลญจน ” สัญลักษณแหงเมืองโคโลญจน เป็ นมหาวิหารสไตลโกธิกดังเดิมขนานแท
สรางในปี 1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 ปี
จากนั ้นเดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจน พรอมชอปปิ้ งสินคาพื้นเมือง ,ของที่ระลึก ตลอดจนสินคาแบรนดเนมชื่อดังนานาชนิ ด
บนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร
นํ าทานออกเดินทางสู “เมืองดุสเซลดอรฟ” (45ก.ม.) นอกเหนื อจากประวัต ิศาสตรนับแตยุคสมัยปี 1100, เมืองหลวงแหง
North Rhine-Westphalia แหงนี้ ยังเป็ นศูนยรวมการคา และเมืองแฟชั่นของเยอรมัน
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือที่พักระดับใกลเคียง



เชา

ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต
ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิ รต ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิ รต เยอรมนี เป็ นทาอากาศยานที่
ใหญที่สุดของเยอรมนี และใหญเป็ นอันดับ 3 ของยุโรป

รูดฮารม อัม ไรน
รูดฮารม อัม ไรน เป็ นเมืองเล็กๆ ริมฝั่ งแมนํ้าไรน มีช่ อ
ื เสียงดานการผลิต ไวน ชั้นดีมีโบสถ
อาคารบานเรือนที่เกาแก และมีภูมิทัศน ริมฝั่ งแมนํ้าไรน ที่สวยงามมีเสน ห มีอาคารไมเกา
แกของเมืองที่สรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 16 ที่เรียกวา Klun- khardshof

บ็อบพารด
เป็ นเมืองริมแมนํ้าไรน ที่ถ ือเป็ นทาเรือจุดขึ้นลงสําคัญที่หนึ่ ง และเป็ นเมืองริมแมนํ้าที่มี
มนตเสน หอันงดงามไมแพเมืองอื่นๆ

ลองเรือแมนํ้าไรน
ลองเรือแมนํ้าไรน ซึ่งเป็ นแมนํ้าที่ยาวและสําคัญที่สุดในทวีปยุโรป มีความยาวทั้งสิ้น
1,230 กิโลเมตร มีต นนํ้ าจากเทือกเขาแอลป ไหลผานประเทศอิต าลี, สวิต เซอรแลนด, ลิ
กเตนสไตน , ออสเตรีย, เยอรมนี , ฝรั่งเศส, ลักเซมเบิรก, เบลเยี่ยม, และเนเธอรแลนด
ไปออกที่ทะเลเหนื อ

เซนตกอร
เมืองริมแมนํ้าไรน มีความยาวอันดับสามของทวีปยุโรป ยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ
ทั้งทางดานประวัต ิศาสตรและทางดานจิต ใจของชาวเยอรมัน และเป็ นเมืองสําคัญสําหรับ
จัดงานเทศกาลการจุดพลุประจําปี ริมฝั่ งแมนํ้าสามารถลงเรืองทัศนาจร ลองชมความงดงาม
ของแมนํ้าไรน โดยเสนทาง เซ็นตกอร - บอบพารด จะเป็ นชวงที่งดงามที่สุด เพราะเป็ น
ชวงที่แมนํ้าแคบและคดเคี้ยวไปมาในหุบเขา ที่มีสถาปั ต ยที่งดงามและไรองุน เรือลํานี้ จะพา
ทุกทานนั่ งชมความงามของแมนํ้าไรน ที่เป็ นแมนํ้าที่ยาวและสําคัญที่สุดในทวีปยุโรป



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โคโลญ
เป็ นเมืองที่ใหญที่สุดของสหพันธรัฐนอรธไรน -เวสตฟาเลียและเป็ นเมืองที่มีประชากรมาก
เป็ นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูบนฝั่ งซายของแมนํ้าไรน โคโลญจน เมืองโคโลญ
จน เป็ นที่มาของนํ้ าหอมชนิ ดหนึ่ งที่เรียกวาออดิโคโลญจน ทั้งนี้ เพราะผูผลิต นํ้ าหอมชนิ ดนี้
ตั้งอยูในเมืองนี้

มหาวิหารโคโลญจน
เป็ นมหาวิหารคริสตโรมันคาทอลิกที่สําคัญในเมืองโคโลญจน เป็ นสถานที่ประทับของอารช
บิชอปแหงโคโลญจน สถานที่นี้มีช่ อ
ื เสียงในฐานะเป็ นที่ศาสนสถานนิ กายเยอรมัน
คาทอลิก เพื่อเป็ นสถานที่ประพิธีกรรมของสามมหากษัต ริยแหงจักรพรรดิโรมันอัน
ศักดิส
์ ิทธิแ์ ละเป็ นสถานที่เก็บหีบสามกษัต ริยไว ณ ที่แหงนี้ ดวย ปั จจุบันเป็ นสถานที่ทอง
เที่ยวที่สําคัญของเมืองแหงนี้

ดุสเซลดอรฟ
เป็ นเมืองสมัยใหมของประเทศเยอรมนี แตยังคงรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณีดั้งเดิม
เปรียบเสมือนอัญมณีของงานสถาปั ต ยกรรมแบบบาร็อค ทั้งยังเป็ นศูนยรวมการคา และ
เมืองแฟชั่นของเยอรมัน เมืองดุสเซลดอรฟยังเต็มไปดวยสถานที่ทางประวัต ิศาสตรที่ยิ่ง
ใหญ,พิพิธภัณฑ, โรงละคร รวมไปถึงวิถ ีชีวิต ยามคํ่าคืน เมืองแหงนี้ ยังมีช่ อ
ื เสียงทางดาน
ถนนสําหรับชอปปิ้ ง ทางเดินถนนที่นําสมัย และยานการคาอีกมากมาย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

หมูบานกีธูรน - โวเลนดัม - หมูบานกังหันลมซานสคันส - อัมส
เตอดัม
เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานออกจากเดินทางสูหมูบานไรถ นน หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (260ก.ม.) หมูบานกีธูรน เป็ นหมูบานที่สวยงาม
โดยความแปลกของหมูบานอยูที่ไมมีถ นนแมแตสายเดียว แตจะมีลําคลองลอมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใชทางนํ้ า โดย
ยานพาหนะหลักที่ใชคือเรือ จนไดรับฉายาววา เวนิ ซ แหงเนเธอรแลนด
จากนั ้นนํ าทานออกเดินทางสู “เมืองโวเลนดัม” (140ก.ม.)หรือ "ไขมุกแหงซุย เดอร ซี" (The Pearl Of The
Zuiderzee)เมืองโวเลนดัมเป็ นเมืองเกาทางตอนเหนื ออีกเมืองของประเทศเนเธอรแลนด เป็ นเมืองชายฝั่ งทะเลที่ในอดีต เคย
่

่

่

เป็ นเมืองทาที่สําคัญ เป็ นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเดนในเรื่องของทาเรือและหมูบานชาวประมงรวมไปถึงลักษณะการ
แตงกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัต ชมากที่สุดอีกเมืองหนึ่ งในประเทศเนเธอรแลนด มีเวลาใหทานเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานออกเดินทางสู “ หมูบานกังหันลมซานส สคันส” (20ก.ม.) ซึ่งมีการอนุรักษกังหันลม และบานเรือนดั้งเดิมของ
ฮอลแลนด ที่นี่เป็ นเหมือนพิพิธภัณฑกลางแจงที่รวมความเป็ นฮอลแลนดหลายอยางเขาไวดวยกัน บานไมสีเขียวริมนํ้ า สวนเล็กๆ
หน าบานสไตลฮอลแลนด กังหันลมเกาแก กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจากกังหันลมแลวก็ยังมีรองเทาไมอีก ที่เป็ น
สัญลักษณของประเทศ Nether lands ใหทานไดเดินเที่ยวชมบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธิท
์ ามกลางทุงหญาเขียวขจี
ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชมรองเทาไมและของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ เนยแข็งนานาชนิ ด, ของประดับบาน, ของใชในครัวเรือน
ฯลฯ
นํ าทานออกเดินทางสู “อัมสเตอรดัม” (20ก.ม.) ประเทศเนเธอรแลนดพรอมชมวิวทิวทัศน ที่สวยงามระหวางการเดินทาง
ทองทุงอันเขียวขจี สลับกับหมูบานทางชนบท ตลอดสองขางทาง
เดินทางถึง “กรุงอัมสเตอรดัม” ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าอัมสเทล (Amstel) เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปั จจุบันเป็ น
เมือง ที่ใหญที่สุดของเนเธอรแลนด มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คน ชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน อยตัด
ไปมาทั่วเมืองอยางเป็ นระเบียบกวา100 สาย
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Dorint Airport Amsterdam หรือที่พักระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานกีธูรน
เป็ นหมูบานที่ไดรับฉายาวา เวนิ สแหงเนเธอรแลนด " เป็ นหมูบานที่ปราศจากถนน โดย
ภายในหมูบานนั ้นเต็มไปดวยคลอง และทะเลสาบเล็กๆ ที่มีนํ้าใสสะอาด ซึ่งผูคนใน
หมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็ นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5
กิโลเมตร

โวเลนดัม
บางครั้งมักถูกเรียกวา "ไขมุกแหงซุยเดอร ซี" เป็ นเมืองทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงและไดรับ
ความนิ ยมมากที่สุดแหงหนึ่ งของประเทศเนเธอรแลนด เป็ นเมืองประมงทางทะเลที่มี
ความโดดเดนในเรื่องของทา เรือและหมูบานชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะ
การแตงกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัต ช



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานกังหันลมซานสคันส
เป็ นหมูบานกังหันลมที่ต ั้งอยูทางตอนเหนื อหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม
และบานเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑกลางแจงเปิ ดใหเขาชมวิถ ีชีวิต
ความเป็ นอยูของชาวดัชต ที่ใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุต สาหกรรมมาตั้งแต
ศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหน าที่ผลิต นํ้ ามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

อัมสเตอรดัม
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าอัมสเตล (Amstel) ที่นี่ราย
ลอมไปดวยทัศนี ยภาพงดงามและสถาปั ต ยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับ
บรรยากาศแสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่นาสนใจ
เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็ น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ที่ผูมาเยือนจะพบจักรยานไดใน
ทุกหนทุกแหง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Dorint Airport Amsterdam หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

อัมสเตอดัม - ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัส
ดัมสแควร - กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเมี่ยม - จัตุรัสแก
รนดเพลซ - เมเนเกนพีส - อเวนิวหลุยซ
เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานชม “กรุงอัมสเตอรดัม” ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าอัมสเทล (Amstel) เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปั จจุบันเป็ น
เมืองที่ใหญที่สุดของเนเธอรแลนด มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คน ชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน อยตัด
ไปมาทั่วเมืองอยางเป็ นระเบียบกวา100สาย
ใหคณะไดเพลิดเพลินกับ การลองเรือหลังคากระจก เรือจะลองไปตามลําคลองของเมืองที่จะใหทานไดเห็นบานเรือนแบบชาว
ดัชตที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว จะเป็ นอาคารทรงแคบที่มีต ะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขน
เฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือนแพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง แลวไปชมเขตที่เมืองที่เกา
แกที่สุดของกรุงอัมสเตอรดัม
นํ าทานเขาชม “สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุต สาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแลนดไดรับการ
ยกยองวาดีที่สุดแหงหนึ่ งของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไน
เพชรใหเป็ นอัญมณีที่มีคาที่สุด
สําหรับทานที่ต องการเป็ นเจาของอัญมณีลํ้าคา เลือกซื้อตามชอบใจพรอมใบการันตี Certificate จากบริษัทฯที่มีช่ อ
ื เสียง มี
เวลาใหทานไดเลือกซื้อสินคา ภายในรานที่ทําดวยไมเป็ นของที่ระลึกตางๆ เชนพวงกุญแจ, รองเทาไม, ภาพวาด, ของที่ระลึก ฯลฯ
นํ าคณะเดินทางเขาสู “ดามสสแควร” จัต ุรัสใหญใจกลางกรุงอัมสเตอรดัม อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมน
ติกกับอาคารตางๆในสไตลยุโรป พรอมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู กรุงบรัสเซล (200ก.ม.) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม และเป็ นศูนยกลางหรือเมืองหลวง
อยางไมเป็ นทางการของสหภาพยุโรป
นํ าทานชมประติมากรรม “อะโตเมี่ยม” สัญลักษณของการรวมตัวครั้งแรกของกลุมประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959
เขาสูเขตเมืองเกาภายในบริเวณ “จตุรัสกรองดปลาซ” สัมผัสกับบรรยากาศลานกวางซึ่งลอมรอบทั้งสี่ดานดวยตึกโบราณ
แตละตึกลวนมีลวดลายปูนวิจิต รแตมทองเป็ นอาคารสไตลบาร็อก ทั้งศาลาวาการเมือง ,พิพิธภัณฑประจําเมือง, อาคารของ
สมาคมอาชีพตางๆ ฯลฯ ซึ่งจะทําสัญลักษณไวบนจั่วหรือเหนื อประตูเป็ นลัญลักษณเฉพาะของตัวเอง
นํ าทานชม แมนาคินพิส อนุสาวรียหนูนอยยืนฉี่ สัญลักษณของกรุงบรัสเซลล ชมจัต ุรัสแกรนดเพลซ (มรดกโลก) ใจกลาง
เมือง ชมหมูต ึกตางๆ อาทิ ศาลาวาการเมือง หมูต ึกกริลเฮาส ซึ่งครั้งหนึ่ งในอดีต เคยเป็ นสถานที่ประทับของราชวงศกษัต ริย
เบลเยี่ยม และเป็ นตลาดนั ดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินคาในอดีต อิสระใหทานเดินเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง อาทิ ชอคโกแลต ผาลาย
ลูกไม เสื้อผารองเทากระเป า ฯลฯ
จากนั ้นนํ าทานเดินทางเขาสู อเวนิ ว หลุยส Avenue Louise เปรียบเสมือนถนนชอง เอลิเซ ในนครปารีส เต็มไปดวยราน
คาแบรนดเนมชื่อดังของยุโรป มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาตางๆ ตามอัธยาศัย
่

คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานเดินทางเขาสูที่พัก
พักที่ Leonardo Hotel Wavre หรือที่พักระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อัมสเตอรดัม
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าอัมสเตล (Amstel) ที่นี่ราย
ลอมไปดวยทัศนี ยภาพงดงามและสถาปั ต ยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับ
บรรยากาศแสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่นาสนใจ
เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็ น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ที่ผูมาเยือนจะพบจักรยานไดใน
ทุกหนทุกแหง

ลองเรือกระจก
เป็ นเรือหลังคากระจก ที่จะลองไปตามลําคลองของแมนํ้าอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน
แบบชาวดัชตที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มี
ตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน ซึ่งระหวางเสนทางลองเรือผาน
บานเรือที่จอดอยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง

บริษัทเจียระไนเพชร
สถาบันเจียระไนเพชร ที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิต การเจียระไน
เพชร ที่มีช่ อ
ื เสียงของโลก

จัตุรัสดัมสแควร
เป็ นจัต ุรัสที่ต ั้งอยูพื้นที่ใจกลางเมือง และชื่อของจัต ุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม ซึ่งมีที่มาจาก ‘เขื่อนที่อยูริมแมนํ้าอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึ้น
ในบริเวณจัต ุรัสเมื่อปี คริสตศักราช 1200 และปั จจุบันจัต ุรัสแหงนี้ เป็ นสถานที่ต ั้งของ
สถานที่ทองเที่ยวน าสนใจหลายแหง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บรัสเซลล
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็ นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแหงนี้ ถ ือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็ นสถาน
ที่พักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนั กเดินทางที่ปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ที่มีความเป็ นสากล

อนุสรณอะโตเมี่ยม
เป็ นสิ่งกอสรางที่ต ั้งอยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็ นสิ่งมหัศจรรย
อีกอยางหนึ่ ง สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็ นเหล็ก มี
ความสูง 102 เมตร มีนํ้าหนั กประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็ นทรงกลม มี
เสนผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนี ยม ที่สะทอนแสงแดดเป็ นประกาย
เมื่อยามตองกับแสงอาทิต ย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็ นสองชั้น

จัตุรัสแกรนดเพลซ
เป็ นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็ นกลุมอาคารที่สรางดวยสถาปั ต ยกรรมทั้งบาโรค
โกธิค นี โอ-โกธิค และเป็ นสถานที่ซึ่งยูเนสโก ยกยองใหเป็ นมรดกโลกตั้งแตปี ค.ศ.1983

เมเนเกนพีส
เป็ นนํ้ าพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็ นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปั สสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

อเวนิวหลุยซ
อเวนิ วแหงนี้ เปรียบเสมือนถนนชองเอลิเซ ในนครปารีส ซึ่งเต็มไปดวยรานคาแบรนดเนม
ชื่อดังของยุโรป รวมถึงรานอาหารตางๆ ที่ทานสามารถเดินเลน หามุมถายรูปสวยๆ กันได
ตามอัธยาศัย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Leonardo Hotel Wavre หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

La Vallee Village - ปารีส - แมนํ้าแซนน
เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานออกเดินทางสูชอปปิ้ งเอาทเล็ทตที่ใหญที่สุดในปารีส LA VALLÉE VILLAGE (300ก.ม.) ซึ่งเต็มไปดวยสินคาแบ
รนดเนมตางๆ มากมาย
บาย
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง
นํ าทานออกเดินทางเขาสู “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูบนแมนํ้าแซนน บริเวณตอนเหนื อของ
ประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน อีล-เดอ-ฟรองซ จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2,000 ปี ปั จจุบันกรุงปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่ งของโลก และดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น
่

่

่

่

วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก ระหวางการเดินทางชมวิวทิวทัศน อัน
สวยงามของหมูบานทางชนบทของฝรั่งเศส
นํ าทาน “ลองเรือชมแมนํ้าแซนน ” พรอมชมชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝั่ งของแมนํ้าแซนน โบราณสถานและอาคารที่
เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเป็ นมหานครที่งดงามแหงหนึ่ งของ
โลก อาทิเชน หอไอเฟล , พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอรทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ
ออรเซย , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูรบ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 ฯลฯ
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Best Western CDG Airport Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต
เป็ นเอาทเลตที่ต ั้งอยูไมไกลจากดิสนี ยแลนดปารีส ภายในเป็ นที่ต ั้งของรานคามากกวา
100 รานแบรนดดังหรูหรา ทั้งยังมีรานอาหาร คาเฟ และโซนถายรูปสวยๆ อยูโดยรอบ



ปารีส

บาย

ปารีส เป็ นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปั จจุบันกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่ งของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก

แมนํ้าแซนน
เป็ นแมนํ้าแหงชาติฝรั่งเศส เป็ นเอกลักษณที่แสดงวิถ ีชีวิต และวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของ
ชาวฝรั่งเศส มีความขลังในความโรแมนติกปรากฏอยูในภาพยนตรรักหวานชื่นของฮอลลี
วูดหลายเรื่อง และลาสุดก็เป็ น scene ของหนั งโดงดังเรื่อง Da Vinci Code แมนํ้าเซนมี
ตนกําเนิ ดจาก แถบเทือกเขาแอลป (Alps) ไหลมารวมกับแมนํ้าสาขาหลายสายกอนจะ
ไหลผานเมืองปารีส เป็ นสายใย แหงชีวิต ของชาวฝรั่งเศส



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Best Western CDG Airport Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 6



กิจกรรม

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง

ยานมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร - จัตุรัสคองคอรด จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโป
เลียน - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต
เชา
้

่

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางเขาสู “ยานมองมารต ” (Montmarte) เป็ นเนิ นเขาสูง 130 เมตร ทางเหนื อของปารีสและเป็ นจุดที่สูงที่สุด
ของเมือง
ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร” (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทัย ที่สรางขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณสถานที่อุทิศ
แดชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิต จากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโรมัน - ไบเซนไทน Roman-Byzantine สี
ขาวสวยเดนเป็ นสงาบนเนิ นเขามองมารต
นํ าทานชมความงามของวิวสวยของปารีส จนอาจกลาววา เนิ นเขามองมารต เป็ นเนิ นแหงประวัต ิศาสตร และ เนิ นแหงความ
ฝั น ของบรรดาศิลปิ นทั้งหลาย ณ ที่แหงนี้ คือ ที่นัดพบของศิลปิ นมาตั้งแตศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะไดมีการสรางสรรคจากที่นี่
เป็ นจํานวนมาก อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกตางๆ
นํ าทานชมลานประวัต ิศาสตร “จัต ุรัสคองคอรด” Place de la Concorde ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัว
เนต ถูกตัดสินประหารชีวิต โดยกิโยตินในสมัยปฏิวัต ิฝรั่งเศส
นํ าทานเดินทางสูบริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็ นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณของนครหลวงปารีส หอคอย
โครงสรางเหล็กตั้งอยูบนชองป เดอ มารส บริเวณแมนํ้าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็ นสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศสที่เป็ นที่
รูจักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็ นหนึ่ งในสิ่งกอสรางที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโลกอีกดวย อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจกับ หอไอเฟล ตาม
อัธยาศัย
จากนั ้นนํ าทานชมถนนแหงแฟชั่น “ ชองเอลิเซ ” (Champs-Elysees) ที่มีความยาวกวา 2 กิโลเมตรที่รมรื่นไปดวยตนเม
เปิ้ ลตลอดสองขางทางและถือวาเป็ นถนนที่ต ิดอันดับสวยที่สุดในโลก
ชม “ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึ้นในปี ค.ศ.180 นํ าทานชอปปิ้ ง
สินคาปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ชอปปิ้ งสินคาตามรสนิ ยมแบรนดช่ อ
ื ดังนานาชนิ ด อาทิ นํ้ าหอม เสื้อผากระเป า
เครื่องสําอาง
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต คาร
จากนั ้นนํ าทานชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่หางสรรพสินคา แกลลารี-ลาฟาแยตต Galerie Lafayette
คํ่า
อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ งของทุกทาน
พักที่ Best Western CDG Airport Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ยานมงมารต
เป็ นยานที่ต ั้งอยูบนเนิ นเขาทางตอนเหนื อของกรุงปารีส ไดช่ อ
ื วาเป็ นยานศิลปะที่โดงดัง
แหงหนึ่ ง ในอดีต ประมาณคริสตศตวรรษที่ 19 มีศิลปิ นดัง ๆ มาปั กหลักอยูหลายคนแต
ตอนนั ้นยังไมดังเทาไหรเป็ นศิลปิ นใสแหงดวยซํ้าไป และยังเป็ นยานการคา ที่นักทอง
เที่ยวมักมาเดินชอปปิ้ งกันดวย

มหาวิหารซาเครเกอร
เป็ นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน บนยอดเขามงมาทรที่สูงที่สุดในปารีส ถูกสรางเพื่อ
อุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิต ในสงครามกับปรัสเซีย
นอกจากนี้ ยังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค (Joan of Arc) ประดับอยูที่ดานหน าของซุม
ประตูดวย

จัตุรัสคองคอรด
จัต ุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็ นจัต ุรัสที่กวางใหญที่สุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่ 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานที่เป็ นลานประหารชีวิต พระเจาหลุยสที่ 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัต ุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญที่จัต ุรัสนี้ คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็ นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิ ต ขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็ นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือนปิ รามิด และมักนิ ยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

จัตุรัสทรอคาเดโร
เป็ นจุดยอดนิ ยมในการชมวิวและถายรูปรวมกับหอไอเฟล ซึ่งสามารถมองเห็นตัวหอไอ
เฟลไดทั้งหมดอยางชัดเจน จัต ุรัสนี้ ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิ กผูริเริ่มสรางเมืองแวร
ซายสใหพระเจาหลุยสที่14 เป็ นจุดสําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเที่ยวชมสถาน
ที่นาสนใจรอบๆ ไดอยางเพลิดเพลินใจและยังไดชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมดวย

หอไอเฟล
เป็ นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่ Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงนี้ เป็ นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็ นหนึ่ งในสิ่ง
ปลูกสรางที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโลก

ถนนชองเอลิเซ
เป็ นถนนสายที่สวยงามและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดของปารีส และเป็ นยานการคาที่ประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซึ่งถือวาเป็ นยานชอปปิ้ งที่ใหญที่สุดในปารีส สองขาง
ทางมีต นเชสตนัต ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนนี้ มีช่ อ
ื เสียงและไดรับ
การยกยองไปทั่วโลก เป็ นหนึ่ งในสุดยอดสถานที่สําหรับชอปปิ้ งและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิ ดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

ประตูชัยนโปเลียน
เป็ นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัต ุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็ นที่รูจักกันในนาม จัต ุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป -เซลิเซส
ประตูชัยแหงนี้ สรางขึ้นเพื่อเป็ นการสดุดีถ ึงวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสงครามนโปเลียน และในปั จจุบันยังเป็ นสุสานของทหาร
นิ รนามอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต
เป็ นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สถานที่แหงนี้ เป็ น
สวรรคของนั กช็อปปิ้ งสินคาแบรนดเนมที่ นิ ยมความหรูหรา ลํ้าสมัย ทั้งเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิต ภัณฑต กแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นที่นี่ถ ูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมต กเทรนดอยูต ลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอื่นๆเสมอ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

 Best Western CDG Airport Hotel หรือเทียบเทา
อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ งของทุกทาน

ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล
เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
ไดเวลานั ดหมาย เดินทางเขาสู สนามบิน ชาร เดอ โกลล
บาย
12.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล
หรือเรียกโดยทั่วไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูที่เขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อประมาณ 25 กิโลเมตร นั บเป็ น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเป็ นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย

วันที่ 8


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เชา
06.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เชา

่

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

๋

๋

่

๋

๋

่



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ต อเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็ นกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟิ รมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์ นการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทาง
มายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานั ดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูต เป็ นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็ นผูกําหนด ทานที่มีความ
ประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถ ูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูต ตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็ นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั ้น มิไดเป็ นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน
กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้
- คาธรรมเนี ยมการยื่นวีซาและคาดําเนิ นการ ทางสถานทูต จะไมคืนคาธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา
- คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนี ยมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั ้น
- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดคาใชจายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่ งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเป็ นคา
ใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั ้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหน าพรอมชําระเงินมัดจํา จํานวน 25,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหน าหนั งสือเดินทาง
Passport มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั ้นจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ต อเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคา
ธรรมเนี ยมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ให ถาทานตองการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน าทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
เนื่ องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงคเฟิ รต //ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
คารถปรับอากาศนํ าเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิต ํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็ นผลที่ทําให
ตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
่

คาบริการนํ าทัวรโดยหัวหน าทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ
คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
คาธรรมเนี ยมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนี ยมวีซา(ทางบริษัทฯคิดคาบริการ 4,500.คาพนั กงานยกกระเป า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่ องจากป องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาใน
โรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
คาทิปพนั กงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร
คาทิปหัวหน าทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน

วีซา
เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA (ตองมาโชวต ัวที่สถานทูต เพื่อสแกนลายนิ้ วมือทุกทาน)
หนั งสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต ํ่ากวา 6 เดือน และมีหน าพาสปอรต วางอยางน อย 3 หน า
รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเทานั ้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ อ
ื ผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือน
นั บจากเดือนที่จะเดินทาง *พนั กงานและผูถ ือหุน หนั งสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคํา
วา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ อ
ื แตละสถานทูต
* ขาราชการและนั กเรียน หนั งสือรับรองจากตนสังกัด หนั งสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูต รับบัญชีออมทัพยเทานั ้น สวนบัญชีอ่ น
ื ๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้ เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)
* หนั งสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ อ
ื แตละ
สถานทูต พรอม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหน า ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหต รงกับ
หน าพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ น
ื วีซา (ใชเวลาดําเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 20 ปี บริบูรณ / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ
สําเนาบัต รประชาชน หรือ สําเนาสูต ิบัต ร 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ต ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูต ไมคืนคาธรรมเนี ยมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ต องชําระคาธรรมเนี ยมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูต มีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณต ามนั ดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะสงเจาหน าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่ องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็ นสถิต ิในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูต จะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั ้น
การปฏิเสธวีซาอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัต ถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
์

่

้

สิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงประโยชน และความปลอดภัยของผูเดินทางเป็ นหลัก

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ า , อากาศ,การลาชาอันเนื่ องมาจากสายการ
บิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั ้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยไดมอบหมายให หัวหน าทัวร
ผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั ้นทั้งนี้ การตัดสินใจ จะคํานึ งถึงผลประโยชน ของหมูคณะเป็ นสําคัญ
ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหน าที่บริษัทฯ
คาทัวรไมรวมคาทิป

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสาย
การบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 80 % ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

