


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินอาบูดาบี

2
สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส	-	มหานครปารีส	-	จัตุรัส
คองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	ประตูชัยนโปเลียน	-	หอ
ไอเฟล	-	ลองเรือ	-	ทาเรือบาโตมูซ	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต

พักที่ ี
RESIDHOME
ROISSY
PARK
HOTEL,
PARIS	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองแวรซายส	-	พระราชวังแวรซายส	-	La	Vallee	Village

พักที่
RESIDHOME
ROISSY
PARK
HOTEL,
PARIS	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองบรูจส	-	โกรตมารก	/	จัตุรัสใจกลางเมือง	บรูจ	-	กรุงบรัสเซลล	-	อนุ
สรณอะโตเมี่ยม

พักที่	HUSA
PRESIDENT
PARK
HOTEL,
BRUSSELS
หรือเทียบเทา

5 จัตุรัสกรองดปลาสต	-	เมเนเกนพีส	-	กรุงลักเซมเบิรก	-	โบสถนอรธเทรอ
ดามกรุงลักเซมเบิรก	-	เมืองโคโลญ

พักที่	BEST
WESTERN
LEOSO
HOTEL,
COLOGNE
หรือเทียบเทา

6 มหาวิหารโคโลญ	-	Designer	Outlet	Roermond	-	อัมสเตอดัม
(Amsterdam)

พักที่
DORIANT
AIRPORT
HOTEL,
AMSTERDAM
หรือเทียบเทา

7 อัมสเตอดัม	(Amsterdam)	-	จัตุรัสดัมสแควร	-	ลองเรือกระจก	-	บริษทั
เจียระไนเพชร	-	หมูบานกังหันลมซานสคันส	-	สนามบินสคิปโพล	/	สนาม
บินอัมสเตอรดัม

8 สนามบินอาบูดาบี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

5	ธ.ค.	60	-	12	ธ.ค.	60 ฿45,999 ฿45,999 ฿45,999 ฿8,500



มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

15.30	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	9	เคานเตอร	T	สายการบิน	ETIHAD
AIRWAYS	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
18.20	น.	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยสายการบินเอติฮัด	แอรเวย	เทีย่วบินที	่EY405(มีอาหาร

และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6.30	ชั่วโมง)
22.00	น.	เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

ชวงเชา
02.15	น.	ออกเดินทางสูมหานครปารีส	ดวยเที่ยวบินที่	EY031	(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใช

เวลาเดินทางประมาณ	7	ชั่วโมง)
07.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินชารลเดอโกล	นครปารีส	ประเทศฝรัง่เศส	(เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย	5	ชั่วโมง)	นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานกลับสู	มหานครปารีส	(Paris)	เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน	ติด

อันดับ	1	ใน	10	ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด	ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก
ผานชม	ลานประวัติศาสตร	จัตุรัสคองคอรด	(Place	de	la	Concorde)	ที่พระเจาหลุยสที่	16	และพระนาง

มารีอังตัวเนต	ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส
แลวผานเขาสูถนนสายโรแมนติก	ชองป เอลิเซ	(Champs	Elysees)	ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสู

ประตูชัยนโป
นําชมแวะถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน	(Arc	de	Triomphe)	สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโป



เลียนในศึก	เอาสเตอรลิทซในปี	1805	โดยเริ่มสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1806	แตมาแลวเสร็จในปี	ค.ศ.1836
นําทานถายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ	หอไอเฟล	(Tour	Eiffel)	สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส	ดวย

ความสูงถึง	1,051	ฟุต	ซึ่งสรางขึน้ในปีค.ศ.1889	ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทาน	ลองเรือบาโตมุช	(Bateaux	Mouches	River	Cruise)	ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุง

ปารีส	ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ําเป็นอีกหน่ึง
ประสบการณที่นาประทับใจ
นําทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนัก	ชอปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุง

ปารีสที่	แกลเลอรี	่ลาฟาแยตต	(Galleries	Lafayette)	หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน
Bucherer	รานดังของสวิส	ที่มีสาขาเปิดอยูใจกลางกรุงปารีส	โดยมีสินคามากมาย	อาทิเชน	ช็อคโกแลต	,เครื่อง
หนัง,มีดพับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน	Rolex,	Omega,	Tag	Heuer	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	หอยเอสคาโก
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	RESIDHOME	ROISSY	PARK	HOTEL,	PARIS	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานปารีส-ชารล	เดอ	โกล	หรือเรียกโดยทั่วไปวา	ทาอากาศยานรัวซี
(Roissy)	ตั้งอยูที่รัวซี	กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	25	กิโลเมตร	นับเป็นประตูสําคัญในการเดิน
ทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการ
บินแอรฟรานซดวย

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก

จัตุรัสคองคอรด	(PLACE	DE	LA	CONCORDE)	เป็นจัตุรัสที่กวางใหญที่สุดใน
กรุงปารีส	สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่	15	นอกจากโอเบลิสกสูง	23	เมตร	อายุ
กวา	3,000	ปี	และจตุรัสคองคอรด	ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจา
หลุยสที่	16	และ	พระนางมารีอังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน	จัตุรัสลา	คองคอรด
สิ่งสําคัญที่จัตุรัสน้ี	คือ	เสาหินโอเบลิสก	ขนาดใหญ	คําวา	“โอเบลิสก”	มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ	Obeliskos	หมายถึง	เหล็กแหลม	เข็มหรือ	เสาปลาย
แหลม	ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง	สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญ
เพียงกอนเดียว	ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ	เรียวแหลมขึน้สูยอดดานบน
เป็นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน	ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด	และมักนิยม
หุมหรือเคลือบดวยโลหะ	เชน	ทองคํา	เหล็ก	หรือ	ทอง

เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส	และเป็นยานการคาที่
ประกอบดวยโรงละคร	คาเฟ 	และรานคาหรูหรา	ซึ่งถือวาเป็นยานชอปป้ิงที่
ใหญที่สุดในปารีส	สองขางทางมีตนเชสตนัตที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม
ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองไปทั่วโลก	เป็นหน่ึงในสุด
ยอดสถานที่สําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไปมา	ช็องเซลีเซเป็นถนนที่
เฉิดฉายและแหวกแนว	สะดุดตาในเวลาเดียวกัน	มีภูมิทัศนเป็นระเบียบแตบาง
ครั้งก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว	ในครั้งแรกที่มาถึงคุณอาจรูสึกวามีอะไร



มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

มากมายจนเริ่มตนไมถูก	แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว	คุณ
จะเขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ีเพราะมีอะไรดีๆ	ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอ
วารดยาว	1.25	ไมล	(สองกิโลเมตร)	เสนน้ีเป็นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหน่ึง
ของปารีส	มีตนไมเรียงราย	588	ตน	แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบ
วับชวนมองในยามคํ่าคืน

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูกลางจัตุรัส
ชารลส	เดอ	โกลล	หรือเป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหงดวงดาว	อยูทางทิศ
ตะวันตกของชองป-เซลิเซส	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชน
ทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส	โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ในสงครามนโป
เลียน	และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

คือการลองเรือเพื่อเที่ยวชมเมืองปารีส	ของฝรั่งเศส	ซึ่งจะลองน้ําไปตามแมน้ํา
แซนเพื่อชมเมืองปารีสโดยรอบ	เรือที่นําเที่ยวน้ีเป็นที่นิยมมากใน	ปารีส	เรือมี
ที่น้ังเยอะและจะมีบริเวณที่	เปิดและปิดหลังคาใหเลือกน่ังได	ใชเวลาในการชม
เมืองประมาณ	1	ชั่วโมง	ซึ่งหลายๆ	บริษทัมีการใหบริการอาหารกลางวัน	รวม
ไปถึงอาหารเย็นบนเรืออีกดวย

เป็นเรือที่ใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศ
ในการแมน้ําแซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	การลองเรือ
บาโตมูชแตละครั้งจะไดชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส	สถานที่แหงน้ี
เป็นสวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	นิยมความหรูหรา	ลํ้าสมัย	ทั้ง
เสื้อผา	เครื่องประดับ	ผลิตภัณฑตกแตงภายใน	เครื่องสําอาง	สินคาทุกชิ้นที่น่ี
ถูกอัพเดท	ใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา	เรียกวาอะไรใหมๆมา	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตตมีของกอนหางอื่นๆเสมอ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	หอยเอสคาโก
	พักที่ ี	RESIDHOME	ROISSY	PARK	HOTEL,	PARIS	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองแวรซาย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)	ชมความงดงามของ	พระราชวังแวร

ซาย	(Versaille	Palace)	อันยิ่งใหญ	(มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง)	ที่สรางขึน้ตามพระราชประสงคของ
พระเจาหลุยสที่	14	ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ	ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง	รูปป้ัน	รูปแกะสลักและเครื่องเรือน
ซึ่งเป็นการใชเงินอยางมหาศาล
พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง	เชน	โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตร

บรรจง,	หองอพอลโล,	หองเมอคิวรี่,	หองกระจก	(Hall	of	Mirror)	ที่มีความยาวถึง	73	เมตร	ซึ่งเป็นหองที่พระ
ยาโกษาธิบดี	(ปาน)	ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่	14	แหง
ฝรั่งเศส	อีกทั้งยังเป็นหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี	อังตัวแนตต	มเหสีของพระเจา
หลุยสที่	16,	ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม,	ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่
ยิ่งใหญ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
เดินทางสู	Chic	Outlet	La	Vallee	Villageเพื่อชอปป้ิงที่	เอาทเลตขนาดใหญที่มีสินคาแบรนดเนมใหเลือก

มากมายอาทิ	เชน	Coach,	Calvin	Klien,	Amani,	Burerry,	Fred	Perry,	Versace,	Diesel,	Givenchy,	Jimmy
Choo,	Longchamp,	Michael	Kors,	Roberto	Cavalli,	Samsonite,	Polo	Ralph	Lauren,	Ted	Baker,	Superdry,
Valentino,	Salvator	Ferragamo,	Hugo	Boss	และอื่นๆอีกมากมาย	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ว
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	RESIDHOME	ROISSY	PARK	HOTEL,	PARIS	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่โดงดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวรซาย	แวรซายเคยเป็น
เมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากวาหน่ึงศตวรรษ
นับจาก	ค.ศ.	1682	ถึง	1789[ตองการอางอิง]	โดยปัจจุบันน้ีเมืองแวรซายได
เป็นชานเมืองที่รํ่ ารวยของกรุงปารีส	และยังคงเป็นศูนยกลางทางการปกครอง
และตุลาการที่สําคัญ

เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก	และเป็น	1	ใน	7	สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย	แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็น
มรดกโลกมาถึง	30	ปีแลว	ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่
18	ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวเขาชม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเอาทเล็ตที่รวมมากกวา	100	แบรนดดังแลวหรูหรา	ซึ่งเปิดทุกวัน	และอยู
ไมไกลจากดิสนียแลนดปารีส



พระราชวังแวรซาย	มีไกดทองถิน่บรรยายในพระราชวัง
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

	พักที่	RESIDHOME	ROISSY	PARK	HOTEL,	PARIS	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองบรูจก	(Bruges)	(ใชเวลาเดินทาง	3.30	ชั่วโมง)	เมืองหลวงของแควนฟลันเดอร	ที่ได

ชื่อวาเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหน่ึงของยุโรป	ซึ่งเมืองบรูจกไดรับการกลาวขานวาเป็น	เวนิสแหงตอนเหนือ	เป็น
เมืองที่เงียบสงบ	และเต็มไปดวยมนตเสนหของการผสมผสานระหวางอารยธรรมในยุคสมัยกลางและสมัยใหม
ไดอยางลงตัว	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโกอีกดวย	
นอกจากน้ี	เมืองบรูจกยังมี	ธรรมชาติอันงดงาม	มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายซึ่งลวนแตแสดงใหเห็น

เอกลักษณเฉพาะตัวของเมืองบรูจก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจก	ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมือง	มีพื้นที่ประมาณ	1เฮคตาร	เป็นที่ตั้งของงาน

สถาปัตยกรรมอันทรงคุณคามากมาย	ทั้ง	หอระฆังเกาแกในสมัยศตวรรษที่	12	ศาลาวาการเมืองในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสไตลนีโอ	โกธิค	รวมทั้งรูปป้ัน	Jan	Breydel	และ	Pieter	de	Coninck	ซึ่งตั้งอยูใจกลางจัตุรัส	ยิ่งไป
กวาน้ันจัตุรัสแหงน้ี	ยังเป็นที่ตั้งของรานอาหาร	และรานคาอีกมากมาย	อาทิ	รานสินคาแฟชั่นชั้นนํา	และชอคโก
แลต	ของฝากขึน้ชื่อของประเทศเบลเยี่ยม
นําทานเดินทางสูกรุง	บรัสเซลส	(Brussels)เมืองหลวงของ	ประเทศเบลเยียม	(ระยะทาง	97	กม.	ใชเวลา

เดินทางประมาณ	1	ชม.)	สถานที่ตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ	หรือนาโต
จากน้ันนําทานชมและถายรูปเป็นที่ระลึกกับ	อนุสรณอะโตเมีย่ม	(Atomium)	ซึ่งเป็นสัญลักษณในการจัด

งานแสดงสินคาโลก	“เอ็กซโป”	เมื่อปี	ค.ศ.1958	ถูกสรางขึน้โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล	โดย
ขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง	165	พันลานเทา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	HUSA	PRESIDENT	PARK	HOTEL,	BRUSSELS	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองบรูจจ	เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลที่โดงดังเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยียม
เมืองน้ีถูกลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชั้น	ซึ่งนาจะเป็นการปองกันขาศึกศัตรูใน
สมัยกอนวิธีหน่ึง	ในปัจจุบัน	บานเรือน	อาคาร	และโบสถ	ยังคงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเดิมคือ	เฟลมมิช	และเรเนซอง	ที่ดูวิจิตรสวยงามดุจดั่งมนต
ขลัง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ตลาด	Grote	Markt	น้ีไดกลายมาเป็นศูนยกลางของชีวิตคนเมืองบรูจส	ที่น่ีเต็ม
ไปดวยพอคาแมขายและผูจับจายสินคา	ปัจจุบันตลาด	Grote	Markt	ยังถือเป็น
ฮับดานการทองเที่ยวดวย	ลองใชเวลาเดินใหทั่วเพื่อสัมผัสประสบการณของ
รานอาหาร	คาเฟ 	รานขายของที่ระลึกของที่น่ี	และยังมีทัวรชมอาคารตางๆ
และสถาปัตยกรรมอันงดงามของสวนหน่ึงของเมืองบรูจส



เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม	เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของ
สหภาพยุโรป	เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบ
เหมาะแกการเป็นสถานที่พักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางที่
ปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตกที่มีความเป็นสากล

สิ่งกอสรางที่ตั้งอยูกรุงบรัสเซลส	เมืองหลวงของประเทศ	ถือกันวาเป็นสิ่ง
มหัศจรรยอีกอยางหน่ึง	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1958	ในงาน	World	Expo
โครงสรางเป็นเหล็ก	มีความสูง	102	เมตร	มีน้ําหนักประมาณ	2,400	ตัน	ใน
แตละอะตอมทําเป็นทรงกลม	มีเสนผานศูนยกลางยาว	18	เมตร	หอหุมดวยอลู
มิเนียม	ที่สะทอนแสงแดดเป็นประกาย	เมื่อยามตองกับแสงอาทิตย	ทรงกลม
แตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชั้น

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	HUSA	PRESIDENT	PARK	HOTEL,	BRUSSELS	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเขาสูจัตุรัสกลางเมือง	จัตุรัสกรองดปลาสต	(Grand	Place)	ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุด

แหงหน่ึงในยุโรป	ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส
นําชมและถายรูปกับ	เมเนเกนพีส	(Manneken	pis)ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัว

ปัสสาวะอยางนารัก	ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลาขานกันมาหลาก
หลายตํานาน	เชน	มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี	มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ	จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและ
ปองกันเมืองไวได	ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี	เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ
เดินทางสู	กรุงลักเซมเบิรก	(Luxembourg)	ประเทศลักเซมเบิรก	(ระยะทาง	210	กม.	ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ	2.30	ชม.)	นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป	(2,586	ตร.กม.)
ชมยานเมืองเกาแหงลักเซมเบิรก	เมืองแหงแกรนดดยุค	ชมสะพานสมัยโรมัน	โบสถโนเตรอะดาม

ประติมากรรมสําริดของแกรนดดัชเชส	ชารล็อตต	ศาลาวาการเมือง	พระราชวังที่ประทับของแกรนดดยุค
อาคารรัฐสภา	โบสถเซนตไมเคิล	และปอมปราการสมัยโรมัน	ชมวิวทิวทัศนของเมืองที่บานเรือนตั้งเรียงรายอยู
ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
ทานเดินทางสู	เมืองโคโลญ	(Cologne)(ระยะทาง	175	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชม.)	เมืองสําคัญ

ริมแมน้ําไรน	และเป็นเมืองใหญอันดับ	4	ของประเทศเยอรมนี	ศูนยกลางทางการคา	งานศิลปะ	และ
อุตสาหกรรม	ทั้งยังเป็นแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ	4711	อันลือชื่อ
นําเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ	เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนูขาหมูเยอรมัน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	BEST	WESTERN	LEOSO	HOTEL	,COLOGNE	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เคยถูกโจมตีโดยทหารฝรั่งเศสจนเสียหายหนัก	กอนจะไดรับการบูรณะ
ซอมแซมในปี	ค.ศ.	1695	และอยูยืนยงจนถึงปัจจุบัน	ในแตละวันจะเห็นนักทอง
เที่ยวทั้งในและตางประเทศมาชื่นชมจัตุรัสแหงน้ีอยางมากมาย	โดยเฉพาะยาม
คํ่าคืนที่มีการเปิดไฟประดับประดาสวยงาม	และดวยความงดงามอยางที่กลาว
ทําใหจัตุรัสน้ีไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1998

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลัง
ปัสสาวะใสอาง	มีความสูงประมาณ	61	ซ.ม.	ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุง
บรัสเซลส

เป็นเมืองหลวงของราชรัฐลักเซมเบิรก	ในเมืองยังมีสิ่งกอสรางทาง
ประวัติศาสตรอยาง	ปราสาทลักเซมเบิรก	ที่สรางโดยชนแฟรงคในชวงยุค
กลางตอนตนในบริเวณที่เริ่มกอตั้งเมือง	เมืองลักเซมเบิรกตั้งอยูใจกลางของ
ยุโรปตะวันตก	ตั้งอยูหางจากกรุงบรัสเซลส	188	กม.,	หางจากกรุงปารีส	289
กม.,	ตั้งอยูหางจากโคโลญ	190	กม

ดําเนินการสรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.	1613	การกอสรางเป็นสถาปัตยกรรม	ใน
สไตลโกธิกผสมเรอเนซองส	โดยมีจุดเดนคือยอดแหลมสูง	3	ยอดที่มองเห็นได
แตไกล	ตอมาไดเปลี่ยนเป็น	โบสถคริสตคาทอลิก	ไดมีการกอสรางตอเติมและ
บูรณะซอมแซมหลายครั้ง	จนมีขนาดใหญขึน้	และในปี	ค.ศ.	1870	ไดรับการ
ยกระดับเป็นมหาวิหาร	Cathedral	of	Notre	–	Dame	ซึ่งถือเป็นมหาวิหารแหง
เดียวในประเทศลักเซมเบิรก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เมืองโคโลญจนเป็นที่มาของน้ําหอมชนิดหน่ึงที่เรียกวาออดิโคโลญจน	ทั้งน้ี
เพราะผูผลิตน้ําหอมชนิดน้ีตั้งอยูในเมืองน้ี	เสนหของโคโลญจนที่พิเศษสุดกวา
เมืองใด	ๆ	ในเยอรมนีคือ	เทศกาลคานิวาล	เทศกาลน้ีเริ่มขึน้ในวันที่	11	เดือน
11	เวลา	11	นาฬิกา	11	นาที	และ	11	วินาที	ของทุกปี	แลวจะดําเนินตอไปจนถึง
ประมาณเดือนกุมภาพันธ	ชวงเวลาดังกลาวทั้งเมืองจะมีการแสดงดนตรี	วง
โยธวาทิต	การประกวดเตนรําของชุมชนตาง	ๆ	การแตงกายแบบแฟนซี	ขบวน
แห	การดื่มกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหวี่ยง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนูขาหมูเยอรมัน
	พักที่	BEST	WESTERN	LEOSO	HOTEL,	COLOGNE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	



มหาวิหารโคโลญ	ราคาไมรวมโซน	Chamber&Tower

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานถายรูปกับ	มหาวิหารโคโลญ	(Cologne	Cathedral)โดยเริ่มกอสรางมาตั้งแตปี	1248	แตมีปัญหาให

ตองหยุดพักการกอสรางไปบาง	จึงตองใชเวลากวาหกรอยปีจึงสรางเสร็จสมบูรณ	และ	สรางเสร็จในปี	1880
มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก	นับเป็นวิหารที่ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัย
น้ัน	ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก	เป็นหอคอยแฝดสูง	157	เมตร	กวาง	86	เมตร	ยาว	144	เมตร	สรางเพื่อ
อุทิศใหนักบุญปีเตอร	และพระแมมารี	(ไมรวมโซน	Chamber&Tower)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
อิสระใหทุกทานไดชอปป้ิงที่	DESIGNER	OUTLET	ROEMOND	ใหทานเลือกซื้อสินคาชั้นนําของยุโรปและ

อเมริกาในราคายอมเยาภายในเอาทเลทมีรานคา	แบรนดเนมมากมายอาทิ	ARMANI,	BALENCIAGA,
BOTTEGA	VENETA,	BURBERRY,	DIOR,	FENDI,	GUCCI,	TOD’S,	VALENTINO	เป็นตน
นําทานเดินทางสูกรุงอัมสเตอรดัม	(Amsterdam)	เมืองหลวงของเนเธอรแลนด(ระยะทาง	264	กม.	ใช

เวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	DORIANT	AIRPORT	HOTEL	,AMSTERDAM	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มหาวิหาร	หรือ	โบสถแหงน้ี	มีอายุกวา	700	ปี	และเป็นมหาวิหารที่เป็น
สัญลักษณ	ประจําเมืองโคโลญจน	เยอรมนี	ความสําคัญของโบสถแหงน้ี	คือ
เป็นหน่ึงในศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันแคธอลิกตั้งแตสมัยโรมัน
โดยเป็นที่ประทับของ	อารคบิชอป	และจักรพรรดิโรมันดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เป็นสถานที่ที่ดีดวยหลากหลายของรานคาของดีไซเนอร	ที่คะแนนจากแบรนด
สินคาที่มีชื่อเสียงในราคาที่ดี	เตรียมตัวสําหรับฝูงชนกลุมใหญในวันหยุดสุด
สัปดาห	สถานที่ใหบริการพื้นที่จอดรถมากมาย	และคุณสามารถเดินตรงไปที่
ใจกลางเมืองศิลปะการแสดงของชาวคริสต

เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล	(Amstel)	ที่น่ีรายลอม
ไปดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก	เหมาะแกการเดินเลน
ซึมซับบรรยากาศแสนโรแมนติก	หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือก
หน่ึงที่นาสนใจ	เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็น	‘เมืองหลวงจักรยานโลก’	ที่ผูมา
เยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง	นอกจากน้ี	อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุม
นาคนหาอีกมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	DORIANT	AIRPORT	HOTEL,	AMSTERDAM	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู	อัมสเตอรดัม	(Amsterdam)

นําทานชม	จัตุรัสดัมสแควร	(Dam	Square)	ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสีย
ชีวิตในสงครามโลกครั้งที่	2	และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส	โบนาปารต	เคยใชเป็นพระราชวังหลวงในชวงที่
จักรพรรดิ	นโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ
ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการ	ลองเรือหลังคากระจก	ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง	สัมผัสชีวิตความเป็นอยู

รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่	17	และทัศนียภาพของบานเรือนอัน
สวยงามอยางมีเอกลักษณ
นําเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดูและการ

เจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ	พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน	
และทานสามารถเลือกชมสินคาอื่น	อยางนาฬิกายี่หอดังมากมาย	อาทิ	เชน	ROLEX,PANERAI,TAG	HEUER,

IWC,	PIAGET,	LONGINES,	OMEGA,	TISSOT,	CARTIER,	BREITLING,	CHOPARD	รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่น
อยาง	GUCCI,DIESEL,	DKNY,	CHANEL,	ICE,	EMPORIO	ARMANI,	SWATCH,	MICHEAL	KORS,	TOMMY
HILFIGER	ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	หมูบานกังหันลมซานสคันส	(Zaanse	Schans)(ใชเวลาเดินทางประมาณ	40	นาที)

ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิด	ทานสามารถเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวดัชต	ที่ใชกังหันลมกวารอยแหง	ใน
งานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษที่	17-18	โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด	กระดาษ	งานไม
นอกจากน้ีภายในหมูบานแหงน้ียังมีพิพิธภัณฑที่นาสนใจ	อาทิ	พิพิธภัณฑเบเกอรี่–ชีสฟารม	นาฬิกา	รานขาย
เครื่องกาแฟและชา

ชวงคํ่า
18.00	น.	นําคณะเดินทางสูสนามบินสคิปโพล	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มี

เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.25	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินเอติฮัด	แอรเวย	เทีย่วบินที	่EY078	(มีอาหาร

และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	7	ชั่วโมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล	(Amstel)	ที่น่ีรายลอม
ไปดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก	เหมาะแกการเดินเลน
ซึมซับบรรยากาศแสนโรแมนติก	หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือก
หน่ึงที่นาสนใจ	เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็น	‘เมืองหลวงจักรยานโลก’	ที่ผูมา
เยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง	นอกจากน้ี	อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุม
นาคนหาอีกมากมาย

ตั้งอยูใจกลางเมือง	และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม	ซึ่งมีที่มาจาก	‘เขื่อนที่อยูริมแมน้ําอัมสเตล	โดยเขื่อนแหงแรกถูก
กอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช	1200	และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ี
เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจหลายแหง



มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

เรือหลังคากระจก	จะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล	ใหไดเห็นบาน
เรือน	แบบชาวดัชตที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่	17	มีเอกลักษณพิเศษจะเป็น
อาคารทรงแคบ	ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน
ระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือที่จอดอยูริมคลองที่มีอยูมากถึง	2,500
หลัง

สถาบันเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด	แสดงการสาธิต
การเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

หมูบานกังหันลม	ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม	มีการอนุรักษกังหันลม
และบานเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยูของชาวดัชต	ที่ใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรม
มาตั้งแตศตวรรษที่	17-18	โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด	กระดาษ
งานไม

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนาม
บินใหญและสําคัญของยุโรป	ปีที่แลวรองรับผูโดยสารมากกวา	45	ลานคน	แต
ก็เชนเดียวกับสนามบินอื่นๆที่มักเกิดอุบัติเหตุ	ซึ่งเจาหนาที่หอควบคุมการบิน
บางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุกคนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่หอ
ควบคุมการบิน

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
06.20	น.	เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี	เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.45	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินเอติฮัด	แอรเวย	เทีย่วบินที	่EY408	(มี

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6.30	ชั่วโมง)**เฉพาะกรุปวันที	่16-23
ตุลาคม	2560	เดินทางดวยเทีย่วบินที	่EY404	(10.25-20.05)**
18.25	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
เฉพาะกรุปวันที	่16-23	ตุลาคม	2560	เดินทางดวยเทีย่วบินที	่EY404	(10.25-20.05)

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	20	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา

กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิ
ฉะนัน้ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย
21	วัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	20,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	23	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง



9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	2,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	ทานละ	12	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)
3.	คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	16	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาธรรมเนียม+คาบริการยื่นวีซาเชงเกน(กรณีใหยื่นวีซาให	คาธรรมเนียม+บริการ	3,500บาท)

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซาเชงเกน	(ฝรัง่เศส)
1.	หนังสือเดินทางเลมปัจจุบันฉบับจริง	มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และมีหนาวางไมตํ่ ากวา	2	หนา
2.	รูปถายสีหนาตรง	ขนาด	3.5	x	4.5	ซม.	ใบหนาประมาณ	3	ซม.	จํานวน	2	รูป	ฉากหลังตองเป็นพื้นสีขาวเทาน้ัน

ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศรีษะ	และดานบนของหัวไหล	เพื่อสามารถเห็นใบหนา	ถึง	70-80%	ของภาพ	และเพื่อ
ความชัดเจน
3.	หลักฐานการทํางาน/การเรียน

3.1	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการบริษทั	/	รานคา:	หนังสือรับรองบริษทัฯ	ประทับตราฯ	และเซ็นรับรอง
(มีอายุไมเกิน	3	เดือน)	/	ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา
3.2	กรณีพนักงานบริษทั:	จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	วันเริ่มงาน	เงินเดือน	จดหมาย
รับรองการทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการระบุชื่อประเทศ	จดหมายจะตองออกจากองคกร
หรือบริษทัฯ	ที่มีหัวจดหมาย	ตราประทับ	(ถามี)	ที่อยู	และเบอรติดตออยางชัดเจน
3.3	กรณีทีเ่ป็นขาราชการ:	หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน	
3.4	กรณีเกษียณอายุราชการ:	สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ	หรือ	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
3.5	กรณีประกอบธุรกิจไมจดทะเบียน:	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การงาน
3.6	กรณีเป็นนักเรียน	นักศึกษา:	จดหมายรับรองการเรียน	ภาษาอังกฤษ	
(จดหมายรับรองการทํางาน	/	การเรียน	ตองมีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันยื่นวีซา	จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษ
เทาน้ันและตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)
4	หลักฐานการเงิน	สถานทูตรับพิจารณาสมุดบัญชีประเภทออมทรัพย	เทาน้ัน

4.1	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	(BANK	CERTIFICATE)	ฉบับจริง	ระบุชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน	(สะกด
ชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)	มีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา	
4.2	หลักฐานทางการเงิน	(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	30	วัน	นับจากวัน
ที่นัดยื่นวีซา	สําเนาจากสมุดบัญชี	ยอนหลัง	3	เดือนอัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	30	วัน	สามารถใชแทน	BANK
STATEMENT	ไดในกรณีที่สมุดบัญชีดังกลาวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอยางตอเน่ืองไมมีการกระโดดขามเดือน	และใน
ทุกหนาที่มีรายการเดินบัญชีของผูสมัคร	ตองมีการระบุหมายเลขสมุดหรือหมายเลขบัญชี	หากไมมีไมสามารถใชยื่น
ได
***หลักฐานทางการเงินขางตน	ตองเป็นสมุดบัญชีเลมเดียวกันเทานัน้***
5.	สําเนาสลิป	เงินเดือนยอนหลัง	3	เดือน	(ถามี)
6.	สําเนาทะเบียนบาน,	สําเนาบัตรประชาชน
7.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	(ถามี)
8.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	-	เปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)
9.	สําเนาสูติบัตร	(กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)

เอกสารเพิม่เติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีและไมไดเดินทางพรอม	บิดาและมารดา
1.	เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ

อําเภอเทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับเด็ก
2.	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน

และใหระบุวา	มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)
3.	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน

และใหระบุวา	บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)

กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว	(เกี่ยวของทางสายเลือดเทาน้ัน	บิดามารดา,บุตร,พี่นอง,สามีภรรยา)
ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี



1.	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	(BANK	GUARANTEE)	ฉบับจริง	ระบุชื่อเจาของบัญชี(ผูรับรอง)	และ
ตองระบุชื่อผูถูกรับรองดวย	มีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาส
ปอรต)
2.	หลักฐานทางการเงิน	(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	30	วัน	นับจาก

วันที่นัดยื่นวีซาสําเนาจากสมุดบัญชี	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	30	วัน	สามารถใชแทน	BANK
STATEMENT	ไดในกรณีที่สมุดบัญชีดังกลาวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอยางตอเน่ืองไมมีการกระโดดขามเดือนและในทุก
หนาที่มีรายการเดินบัญชีของผูสมัคร	ตองมีการระบุหมายเลขสมุดหรือหมายเลขบัญชี	หากไมมีไมสามารถใชยื่นได
***หลักฐานทางการเงินขางตน	ตองเป็นสมุดบัญชีเลมเดียวกันเทานัน้***

หมายเหตุ:
1.	ผูสมัครตองมาแสดงตน	ณ	ศูนยยื่นคํารองขอวีซา	เพื่อสแกนลายน้ิวมือ
2.	ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตฯ	โดยประมาณ	10-15	วันทําการ
3.	หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศูนยยื่นคํารองขอวีซาแลว	ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัคร

ทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ดังน้ันหากทานมีความ
จําเป็นในการใชเลมเพื่อเดินทาง	กรุณาแจงบริษทัทัวร
4.	การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ	อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตฯ	ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

แผนทีก่ารเดินทางเพื่อการยื่นคํารองขอวีซา
สถานทีย่ื่นคํารองวีซา:	ศูนยยื่นคํารองขอวีซาฝรัง่เศส	TLS	ตึกสาทรซิตี้	ชัน้	12	ถนนสาทรใต
ที่ตึกสามารถจอดรถได	แตทางศูนยยื่นไมมีบริการตราประทับทีจอดรถ
การเดินทางทีส่ะดวก:	BTS	สถานีชองนนทรี
การพิจารณาอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน	ทางบริษทัเป็นเพียงตัวกลางในการอํานวยความ
สะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน
การพิจารณาอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานัน้	ทางบริษทัเป็นเพียงตัวกลางในการอํานวย

ความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

**คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่**
**ไมรวมคาวีซาฝรัง่เศส**
**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาไดทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่ม	เติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน



1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3				ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	30	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน


