
#9690 ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิรก
เนเธอรแลนด เยอรมัน 8 วัน 5 คืน หมูบานกังหันลมซานสสคัน
ส ลองเรือชมแมนํ้าแซนน บิน EY
ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด เยอรมัน มหาวิหารแหง
โคโลญจน อัมสเตอรดัม สถาบันเจียระไนเพชร ดามสสแควร อะโตเมี่ยม จตุรัสกร
องดปลาซ ทริอาร มารเก็ตสแควร มหาวิหารแร็งส มหาวิหารซาเครเกอร จัตุรัส
คองคอรด ประตูชัย





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี -

2 สนามบินแฟรงคเฟิรต - นครแฟรงกเฟิรต - สถานีรถไฟนครแฟรงกเฟิรต - จัตุรัสโรเมอร -
เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน - เมืองดุสเซลดอรฟ

Holiday Inn
Düsseldorf
Airport
Ratingen
หรือที่พัก
ระดับใกล
เคียง

3 หมูบานกังหันลมซานสคันส - อัมสเตอดัม (Amsterdam) - ลองเรือกระจก - บริษัท
เจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร

Dorint
Airport
Amsterdam
หรือที่พัก
ระดับใกล
เคียง

4 กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส

Leonardo
Hotel
Wavre หรือ
ที่พักระดับ
ใกลเคียง

5 กรุงลักเซมเบิรก - เมืองเทรียร - เมืองซารบรึคเคิน

Alfa hotel
หรือที่พัก
ระดับใกล
เคียง

6
เมืองแรงส - มหาวิหารแรงส - มหานครปารีส - ยานมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร หรือ
โบสถซาแกลเกอร หรือ มหาวิหารพระหฤทัยแหงมงมาทร / มหาวิหารซาเคร-เกอร / โบสถ
ซาเครเกอร - เนินเขามองมารท - ลงเรือลองแมน่ าแซนน - หางลาฟาแยต หรือ แกลเลอร่ี
ลาฟาแยตต

Qualys
Hotel Golf
Paris Est
หรือที่พัก
ระดับใกล
เคียง

7 พิพิธภัณฑลุฟว - จัตุรัสคองคอรด - ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน
- ดิวตีฟ้รี - ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล -

8 สนามบินอาบูดาบี - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 ฿42,900 ฿42,900 ฿42,900 ฿14,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินแฟรงคเฟรต - นครแฟรงกเฟรต - สถานีรถไฟนครแฟ
รงกเฟรต - จัตุรัสโรเมอร - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ
จน - เมืองดุสเซลดอรฟ

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

15.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว Q เคานเตอรสายการบินเอทิฮัด แอรไลนส
ประตูทางเขาท่ี 8-9 โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ

ค่ํา

18.05 น. เหินฟาสู เมืองแฟรงคเฟิรต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอทิฮัด เท่ียวบินท่ี EY405

22.00 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสท นําทานตอเครื่อง

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

สนามบินอาบูดาบี คํ่า

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ตัง้อยูกรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็นทา
อากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

 กิจกรรม เชา

02.30 น. ออกเดินทางสูเมืองแฟรงคเฟิรต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอทิฮัด เท่ียวบินท่ี EY001



06.40 น. เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติเมืองแฟรงคเฟิรต ประเทศเยอรมัน นําทานผานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานชมเมือง “แฟรงคเฟิรท” เป็นเมืองท่ีมีประวัติตอเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซ่ึงกษัตริยและจักรพรรดิ
หลายพระองคเคยใชประกอบพิธีราชาภิเษก

ผานชม สถานีรถไฟแฟรงคเฟิรต ซ่ึงถือไดวาเป็นสถานีรถไฟตนแบบของสถานีรถไฟหัวลําโพงครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาส
ยุโรปของรัชกาลที 5

ชม จัตุรัสโรเมอร ซ่ึงเป็นจัตุรัสท่ีเกาแกท่ีสุดในเมือง ดานขางก็คือศาลาวาการเมือง ซ่ึงอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของ
จัตุรัสโรเมอร

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองโคโลจญน

นําทานเขาชมภายใน “มหาวิหารแหงโคโลญจน” สัญลักษณแหงเมืองโคโลญจน เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกดังเดิมขนานแท
สรางในปี 1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 ปี

จากน้ันเดินเท่ียวชมเมืองโคโลญจน พรอมชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมือง ,ของท่ีระลึก ตลอดจนสินคาแบรนดเนมชื่อดังนานาชนิด
บนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร

นําทานออกเดินทางสูประเทศเยอรมัน สู “เมืองดุสเซลดอรฟ” นอกเหนือจากประวัติศาสตรนับแตยุคสมัยปี 1100, เมือง
หลวงแหง North Rhine-Westphalia แหงน้ี ยังเป็นศูนยรวมการคา และเมืองแฟชัน่ของเยอรมัน

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

สนามบินแฟรงคเฟรต

นครแฟรงกเฟรต

สถานีรถไฟนครแฟรงกเฟรต

 เชา

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต ตัง้อยูท่ีแฟรงกเฟิรต เยอรมนี เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดของเยอรมนี และใหญเป็นอันดับ 3 ของยุโรป สนามบินแฟรงคเฟิรต

เป็นเมืองใหญท่ีมีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวันตกไดสบาย
ๆ ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมัง่ค่ังทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการ
เงิน เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะดานการบิน สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็น
สนามบินท่ีมีปริมาณการจราจรทางอากาศมากท่ีสุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

สถานีรถไฟแฟรงกเฟิรต เป็นสถานีรถไฟแหงหลักท่ีมีผูโดยสารมากท่ีสุดในเมืองแฟ
รงกเฟิรต ประเทศเยอรมนี มีผูโดยสารกวา 350,000 คนตอวัน จัดเป็นสถานีรถไฟท่ีมีผู
โดยสารมากท่ีสุดเป็นอันดับสองในประเทศเยอรมนี



วันท่ี 3 หมูบานกังหันลมซานสคันส - อัมสเตอดัม (Amsterdam) -
ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร

จัตุรัสโรเมอร
เป็นท่ีตัง้ของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ําพุแหงความ
ยุติธรรม ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางท่ีไดรับการบูรณะแลว ปัจจุบัน
จตุรัสโรเมอร ยังคงความงามสงารายลอมดวยสถาปัตยกรรมตัง้แตสมัยศตวรรษท่ี14

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองโคโลญ

มหาวิหารโคโลญจน

เมืองดุสเซลดอรฟ

 บาย

เมืองโคโลญจนเป็นท่ีมาของน้ําหอมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวาออดิโคโลญจน ทัง้น้ีเพราะผูผลิต
น้ําหอมชนิดน้ีตัง้อยูในเมืองน้ี เสนหของโคโลญจนท่ีพิเศษสุดกวาเมืองใด ๆ ในเยอรมนี
คือ เทศกาลคานิวาล เทศกาลน้ีเริ่มขึน้ในวันท่ี 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที
และ 11 วินาที ของทุกปี แลวจะดําเนินตอไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ชวงเวลาดัง
กลาวทัง้เมืองจะมีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเตนรําของชุมชนตาง ๆ การ
แตงกายแบบแฟนซี ขบวนแห การด่ืมกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหว่ียง

เป็นโบสถโรมันคาทอลิก ในเมืองโคโลญ เป็นสถานท่ีประทับของอารชบิชอปแหงโคโลญ
สถานท่ีน่ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นท่ีศาสนสถาน นิกายเยอรมันคาทอลิก สถานท่ีแหงสราง
ขึน้มาเพ่ือเป็นสถานท่ีประพิธีกรรมของสามมหากษัตริยแหงจักรพรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์
และเป็นสถานท่ีเก็บหีบสามกษัตริยไว ณ ท่ีแหงน้ีดวย ปัจจุบันเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญของเมืองแหงน้ี มีผูเย่ียมชมราวๆ 20,000 คนตอวัน

เมืองดุสเซลดอรฟ เมืองสมัยใหมของประเทศเยอรมนี แตยังคงรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีดัง้เดิม เปรียบเสมือนอัญมณีของงานสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ทัง้ยังเป็นศูนย
รวมการคา และเมืองแฟชัน่ของเยอรมัน เมืองดุสเซลดอรฟยังเต็มไปดวยสถานท่ีทาง
ประวัติศาสตรท่ีย่ิงใหญ,พิพิธภัณฑ, โรงละคร รวมไปถึงวิถีชีวิตยามค่ําคืน เมืองแหงน้ียัง
มีชื่อเสียงทางดานถนนสําหรับชอปป้ิง ทางเดินถนนท่ีนําสมัย และยานการคาอีกมากมาย
อาทิเชน ถนนแฟชัน่คนเดิน ท่ีมีชื่อเสียงอยาง Kö แลวคุณก็จะไดเห็นความมีเสนหและ
ความสวยงามของเมืองดุสเซลดอรฟ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางสู “หมูบานกังหันลมซานส สคันส” ซ่ึงมีการอนุรักษกังหันลม และบานเรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด ท่ีน่ี
เป็นเหมือนพิพิธภัณฑกลางแจงท่ีรวมความเป็นฮอลแล นดหลายอยางเขาไวดวยกัน บานไมสีเขียวริมน้ํา สวนเล็กๆ หนาบาน
สไตลฮอลแลนด กังหัน ลมเกาแก กังหันลมสวยๆ แบบดัง้เดิม ใหทานไดเดินเท่ียวชมบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธิท์ามกลางทุง
หญาเขียวขจี เลือกซ้ือเลือกชมรองเทาไมและของท่ีระลึกพ้ืนเมือง

่



นําคณะออกเดินทางสู “อัมสเตอรดัม” ประเทศเนเธอรแลนดพรอมชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงามระหวางการเดินทาง ทองทุงอัน
เขียวขจี สลับกับหมูบานทางชนบท ตลอดสองขางทาง

เดินทางถึง “กรุงอัมสเตอรดัม” ตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเทล (Amstel) เริ่มกอตัง้ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็น
เมือง ท่ีใหญท่ีสุดของเนเธอรแลนด มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองท่ีมีคลองเล็กคลองนอยตัด
ไปมาท่ัวเมืองอยางเป็นระเบียบกวา 100 สาย

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ใหคณะไดเพลิดเพลินกับ การลองเรือหลังคากระจก เรือจะลองไปตามลําคลองของเมืองท่ีจะใหทานไดเห็นบานเรือนแบบชาว
ดัชตท่ีสรางมาตัง้แตศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว จะเป็นอาคารทรงแคบท่ีมีตะขออยูชัน้บนสุดของอาคารเอาไวขน
เฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือนแพท่ีอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง แลวไปชมเขตท่ีเมืองท่ีเกา
แกท่ีสุดของกรุงอัมสเตอรดัม

นําคณะเขาชม “สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแลนดไดรับการ
ยกยองวาดีท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ชมขัน้ตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไน
เพชรใหเป็นอัญมณีท่ีมีคาท่ีสุดสําหรับทานท่ีตองการเป็นเจาของอัญมณีลํา้คา เลือกซ้ือตามชอบใจพรอมใบการันตี Certificate
จากบริษัทฯท่ีมีชื่อเสียง

นําคณะเดินทางเขาสู “ดามสสแควร” จัตุรัสใหญใจกลางกรุงอัมสเตอรดัม อิสระใหทานไดเดินเท่ียวชมบรรยากาศอันโรแมน
ติกกับอาคารตางๆในสไตลยุโรป พรอมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Dorint Airport Amsterdam หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

หมูบานกังหันลมซานสคันส

อัมสเตอดัม (Amsterdam)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานกังหันลม ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม และบาน
เรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของ
ชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แตศตวรรษท่ี 17-18 โดยทํา
หนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีรายลอมไปดวย
ทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศแสน
โรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ เพราะอัมสเตอรดัม
ถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง นอกจาก
น้ี อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุมนาคนหาอีกมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลองเรือกระจก บาย

เรือหลังคากระจก จะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน แบบชาว
ดัชตท่ีสรางมาตัง้แตศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู
ชัน้บนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือท่ี
จอดอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง



วันท่ี 4 กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เม
เนเกนพีส

บริษัทเจียระไนเพชร

จัตุรัสดัมสแควร

สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก

ตัง้อยูใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของอัมสเตอรดัม ซ่ึง
มีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัส
เมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตัง้ของสถานท่ีทองเท่ียวนา
สนใจหลายแหง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Dorint Airport Amsterdam หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําคณะออกเดินทางเขาสู “กรุงบรัสเซลส” เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม ระหวางการเดินทางใหทานไดสัมผัสวิวทิวทัศน
ท่ีสวยงามในบรรยากาศอันเป็นชนบทและทางหลวงแผนดินท่ีไดรับการยกยองวามีความปลอดภัยท่ีสุดและดีท่ีสุดในยุโรป

นําคณะชมความสวยงามของ “กรุงบรัสเซลส” เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียมและยังเป็น 1 ใน 3 ของ กลุมประเทศเบเน
ลักซ สถานท่ีตัง้ขององคการนาโต และองคการสําคัญๆ อีกหลายองคการ ผานชมอาคารบานเรือนตางๆอาคารท่ีทําการของบริษัท
ชัน้นําของยุโรป

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมประติมากรรม “อะโตเมี่ยม” สัญลักษณของการรวมตัวครัง้แรกของกลุมประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959

เขาสูเขตเมืองเกาภายในบริเวณ “จตุรัสกรองดปลาซ” สัมผัสกับบรรยากาศลานกวางซ่ึงลอมรอบทัง้สี่ดานดวยตึกโบราณ
แตละตึกลวนมีลวดลายปูนวิจิตรแตมทองเป็นอาคารสไตลบาร็อก ทัง้ศาลาวาการเมือง ,พิพิธภัณฑประจําเมือง, อาคารของ
สมาคมอาชีพตาง ฯลฯ ซ่ึงจะทําสัญลักษณไวบนจัว่หรือเหนือประตูเป็นลัญลักษณเฉพาะของตัวเอง

นําคณะชมสัญลักษณท่ีสําคัญประจําเมือง “เจาหนูยืนฉ่ี” หรือ “แมเนเกนพิส” ฝีมือของ “เจอโรม ดูเกสนอย” ท่ีสรางขึน้
เมื่อปี ค.ศ.1619 หรือเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ลายการตูนแต็ง แต็ง ซ่ึงเป็นตัวการตูนท่ีไดรับความนิยมในยุโรป

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูท่ีพัก

พักท่ี Leonardo Hotel Wavre หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 กรุงลักเซมเบิรก - เมืองเทรียร - เมืองซารบรึคเคิน

กรุงบรัสเซลล
เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อนุสรณอะโตเมี่ยม

จัตุรัสแกรนดเพลซ

เมเนเกนพีส

 บาย

สิ่งกอสรางท่ีตัง้อยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอีก
อยางหน่ึง สรางขึน้เมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็นเหล็ก มีความ
สูง 102 เมตร มีน้ําหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็นทรงกลม มีเสน
ผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนียม ท่ีสะทอนแสงแดดเป็นประกาย เมื่อ
ยามตองกับแสงอาทิตย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชัน้

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรป เป็นกลุมอาคารท่ีสรางดวยสถาปัตยกรรมทัง้บาโรค
โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงยูเนสโก ยกยองใหเป็นมรดกโลกตัง้แตปี ค.ศ.1983

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตัง้อยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Leonardo Hotel Wavre หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู “ประเทศลักเซมเบิรก” นําทานเดินเลนชมเมืองลักแซมเบิรก จัดวาเป็นเมืองในหุบเขาท่ี
สวยงาม เดินชมเมืองท่ีถูกอนุรักษไวเป็นมรดกโลก ตัง้แตปี 1994 และมักถูกขนานนามวาเป็น“สวิตเซอรแลนดนอย”

ชมยานเกาแกท่ีสุดท่ีเรียกวา “Wenzel Walk” เป็นท่ีตัง้ของอาคารเกาท่ีไดรับการอนุรักษทัง้ปราสาทและปอมปืนสําคัญ
และมหาวิหารในศตวรรษท่ี 17 และบานเรือนตางๆ สถานท่ีสําคัญทางราชการ หรือเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกตามอัธยาศัย

บาย

้



วันท่ี 6

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู “เมืองทริอาร” (Trier) เมืองเล็กใจกลางหุบเขาโมเซิล เป็นเมืองเกาแกท่ีสุดของประเทศเยอรมนี โดย
เมืองถูกกอตัง้ขึน้ 16 ปีกอนคริสตกาล ตัวเมืองตัง้อยูบนฝ่ังแมน้ําโมเซิล

ชม พอรทา นีกรา (Porta Nigra) ประตูเมืองโรมันโบราณขนาดใหญสรางขึน้จากหินทรายสีเทา ระหวางคริสตศักราช 186
-200

ชม สะพานโรมัน (Roman Bridge) สะพานโบราณท่ีไดรับการยอมรับวามีความเกาแกมากท่ีสุดในประเทศเยอรมนี และ
เป็นสะพานท่ีเกาแกท่ีสุดของเทือกเขาแอลป โดยสะพานแหงน้ีถูกสรางขึน้ในชวงศตวรรษท่ี 2

นําทานชมบริเวณ “มารเก็ตสแควร” (Market Square) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ “โรงละครกลางแจง” (Amphitheatre) ท่ีจัดวา
เป็นมรดกตัง้แตสมัยโรมัน “โรงอาบน้ําโบราณ” (The Imperial Roman Baths) เป็นจัตุรัสท่ีโดดเดนดวยอารยะธรรมโรมันสวย
ท่ีสุดอีกแหงหน่ึงของเยอรมนีจน ไดชื่อวา “โรมท่ีสอง” และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1986

จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมือง”ซารบรูกเคน”

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Alfa hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

กรุงลักเซมเบิรก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของราชรัฐลักเซมเบิรก ในเมืองยังมีสิ่งกอสรางทางประวัติศาสตรอยาง
ปราสาทลักเซมเบิรก ท่ีสรางโดยชนแฟรงคในชวงยุคกลางตอนตนในบริเวณท่ีเริ่มกอตัง้
เมือง เมืองลักเซมเบิรกตัง้อยูใจกลางของยุโรปตะวันตก ตัง้อยูหางจากกรุงบรัสเซลส 188
กม., หางจากกรุงปารีส 289 กม., ตัง้อยูหางจากโคโลญ 190 กม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองเทรียร

เมืองซารบรึคเคิน

 บาย

คืออีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดานการทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากแหงหน่ึงของประเทศ
เยอรมนี โดยเมืองทริเออรน้ันถือวา เป็นเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดในประเทศเยอรมนี โดยเมือง
ถูกกอตัง้ขึน้ 16 ปีกอนคริสตกาล โดยตัวเมืองทริเออรน้ันตัง้อยูในหุบเขาเตีย้ๆท่ีปกคลุม
ไปดวยไรองุนบนฝ่ังแมน้ําโมเซลเลอ (Moselle River)ในเขตรัฐไรนลันด-พฟัลซ
(Rheinland-Pfalz) หรือ ไรนแลนด-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) เป็นหน่ึงใน
16 รัฐ (Bundeslander) ของประเทศเยอรมนี

เป็นเมืองหลวงของรัฐซารลันด ประเทศเยอรมนี ตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําซาร ท่ีเสนเขตแดน
ระหวางประเทศเยอรมนีกับประเทศฝรัง่เศส เคยเป็นเมืองอุตสาหกรรมและศูนยกลาง
การเดินทางไปสูแองเหมือง ผลิตเหล็กและเหล็กกลา น้ําตาล เบียร เครื่องป้ันดินเผา
อุปกรณเกี่ยวกับสายตา เครื่องจักร และวัตถุการกอสราง

 คํ่า  Alfa hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง



เมืองแรงส - มหาวิหารแรงส - มหานครปารีส - ยานมงมารต -
มหาวิหารซาเครเกอร หรือ โบสถซาแกลเกอร หรือ มหาวิหาร
พระหฤทัยแหงมงมาทร / มหาวิหารซาเคร-เกอร / โบสถซาเคร
เกอร - เนินเขามองมารท - ลงเรือลองแมน่าแซนน - หางลา
ฟาแยต หรือ แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “เมืองแร็งส” เป็นเมืองในจังหวัดมารนในแควนช็องปาญาร ในประเทศฝรัง่เศส เมืองแร็งสตัง้
อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรัง่เศส แร็งสกอตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมาเป็นเมืองสําคัญระหวางสมัยจักรวรรดิโรมัน ตอมา
แร็งสก็มามีบทบาทสําคัญตอราชบัลลังกฝรัง่เศสในการเป็นสถานท่ีสําหรับการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย
ฝรัง่เศสท่ีมหาวิหารนอเทรอดามแหงแร็งส

นําทานชม “มหาวิหารแร็งส” หรือชื่อทางการวา กาเตดราลนอเทรอ-ดามเดอแร็งส เป็นอาสนวิหารสําคัญของเมืองแร็งส จัง
หวัดมารน ประเทศฝรัง่เศส ท่ีเคยใชในพิธีสวมมงกุฎกษัตริยของประเทศฝรัง่เศส มหาวิหารสรางเสร็จเมื่อปลายคริสตศตวรรษท่ี
13 ยกเวนดานหนาซ่ึงมาเสร็จเอาอีกศตวรรษหน่ึงตอมา แตยังเป็นสถาปัตยกรรมของคริสตศตวรรษท่ี 13 ทางเดินกลางขยาย
ใหยาวขึน้เพ่ือใหมีเน้ือท่ีเพียงพอกับผูท่ีเขารวมพิธีสวมมงกุฎ

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางเขาสู “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยูบนแมน้ําแซนน ปัจจุบันกรุงปารีสเป็น
หน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํา้สมัยแหงหน่ึงของโลก และดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ
แฟชัน่ วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ระหวางการเดินทางชมวิวทิวทัศน
อันสวยงามของหมูบานทางชนบทของฝรัง่เศส

นําคณะเดินทางเขาสู “ยานมองมารต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุด
ของเมือง

ชม “มหาวิหารซาเครเกอร” (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทัย ท่ีสรางขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณสถานท่ีอุทิศ
แดชาวฝรัง่เศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโรมัน - ไบเซนไทน Roman-Byzantine สี
ขาวสวยเดนเป็นสงาบนเนินเขามองมารต

นําทานชมความงามของวิวสวยของปารีส จนอาจกลาววา เนินเขามองมารตเป็นเนินแหงประวัติศาสตร และเนินแหงความ
ฝันของบรรดาศิลปินทัง้หลาย ณ ท่ีแหงน้ีคือ ท่ีนัดพบของศิลปินมาตัง้แตศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะไดมีการสรางสรรคจากท่ีน่ี
เป็นจํานวนมาก

อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยานมองมารตตลอดสองขางทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟ
สไตลปารีเซียง อิสระใหทานไดเดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกตางๆ

นําทาน “ลองเรือชมแมน้ําแซนน” พรอมชมสถานท่ีสําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน โบราณสถานและอาคารท่ี
เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเป็นมหานครท่ีงดงามแหงหน่ึงของ
โลก อาทิเชน หอไอเฟล , พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอรทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ
ออรเซย , แซงวาลีด้ , พระราชวังบูรบ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอรท่ี 3 ฯลฯ

จากน้ันสินคาแบรนดเนมชื่อดังท่ีหางสรรพสินคา แกลลารี-ลาฟาแยตต Galerie Lafayette

ค่ํา

อิสระกับอาหารมื้อค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Qualys Hotel Golf Paris Est หรือท่ีพักระดับใกลเคียง 

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เมืองแรงส

มหาวิหารแรงส

เมืองแรงสเป็นเมืองในจังหวัดมารนในแควนชองปาญ-อารแดนในประเทศฝรัง่เศส เมือง
แรงสตัง้อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรัง่เศส ราว 129 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียง
เหนือของปารีส แรงสกอตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมาเป็นเมืองสําคัญระหวางสมัยจักรวรรดิ
โรมันตอมาแรงสก็มามีบทบาทสําคัญตอราชบัลลังกฝรัง่เศสในการเป็นสถานท่ีสําหรับการ
ทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริยฝรัง่เศสท่ีมหาวิหารโนเทรอดามแหงแรงส

ชื่อทางการวา กาเตดราลนอเทรอ-ดามเดอแร็งส (ฝรัง่เศส: Cathédrale Notre-Dame
de Reims) เป็นอาสนวิหารสําคัญของเมืองแร็งส จังหวัดมารน ประเทศฝรัง่เศส ท่ีเคยใช
ในพิธีสวมมงกุฎกษัตริยของประเทศฝรัง่เศส มหาวิหารท่ีเห็นในปัจจุบันสรางบนฐานของ
วิหารเดิมท่ีถูกเพลิงไหมไปเมื่อค.ศ. 1211 โดยคาดการณวาวิหารเดิมน้ันมีอายุราวชวง
ปีค.ศ. 400 อาสนวิหารเป็นท่ีตัง้ของอัครมุขมณฑลแหงแร็งส มหาวิหารแร็งสเป็นสถานท่ี
ท่ีพระเจาโคลวิสท่ี 1ผูถือกันวาเป็นพระเจาแผนดินองคแรกของฝรัง่เศสไดทําพิธีรับศีลจุม
จากนักบุญเรมี (St. Remi) บาทหลวงของเมืองแร็งสเมื่อค.ศ. 496

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มหานครปารีส

ยานมงมารต

มหาวิหารซาเครเกอร หรือ โบสถซาแกลเกอร หรื…

เนินเขามองมารท

 บาย

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส จากการตัง้ถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํา้สมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

ตัง้อยูบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส ไดชื่อวาเป็นยานศิลปะท่ีโดงดังแหงหน่ึง ใน
อดีตประมาณคริสตศตวรรษท่ี 19 มีศิลปินดัง ๆ มาปักหลักอยูหลายคนแตตอนน้ันยังไม
ดังเทาไหรเป็นศิลปินใสแหงดวยซ้ําไป และยังเป็นยานการคา ท่ีนักทองเท่ียวมักมาเดิน
ชอปป้ิงกันดวย

มหาวิหารซาเครเกอร มหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน บนยอดเขามงมาทรท่ีสูงท่ีสุดใน
ปารีส อุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรัง่เศสท่ีเสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซีย
นอกจากน้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค (Joan of Arc) ประดับอยูท่ีดานหนาของซุม
ประตูดวย

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของกรุงปารีส หรือท่ีเรียกกันวา "มงมาทร" สรางขึน้เพ่ืออุทิศแก
พระหฤทัยของพระเยซู ปัจจุบันถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวหลักของกรุงปารีส โดย
ถือเป็นอนุสาวรียของทัง้สองดาน คือการเมือง และวัฒนธรรม



วันท่ี 7 พิพิธภัณฑลุฟว - จัตุรัสคองคอรด - ชองปเอลิเซ หรือ ถนน
ชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน - ดิวตี้ฟรี - สนามบินชารลเดอ
โกลล หรือ สนามบินปารีส

 หมายเหตุ อิสระกับอาหารมื้อค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

ลงเรือลองแมน่าแซนน

หางลาฟาแยต หรือ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

ลองเรือในแมน้ําแซนน ท่ีเป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ฝรัง่เศส ทัง้ยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวสูงสุดแหงหน่ึงใน
กรุงปารีสอีกดวย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรัง่เศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ลํา้สมัย ทัง้เสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิน้ท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

 คํ่า  Qualys Hotel Golf Paris Est หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานผานชม “พิพิธภัณฑลูฟร ” ซ่ึงตัง้อยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแซนนสรางในคริสตศตวรรษท่ี12เดิมเป็นท่ีตัง้ปอมปราการ
และเป็นพระราชวังท่ีประทับของกษัตริยฝรัง่เศสหลายพระองค ดานหนามีสัญลักษณเป็นปิรามิดแกวภายในเป็นท่ีสะสมงาน
ศิลปะตัง้แตพระเจาฟรังซัวรท่ี 2

ชมลานประวัติศาสตร “จัตุรัสคองคอรด” Place de la Concorde ท่ีพระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูก
ตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรัง่เศส

ชมถนนแหงแฟชัน่ “ชองเอลิเซ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกวา 2 กิโลเมตรท่ีรมรื่นไปดวยตนเมเป้ิลตลอดสอง
ขางทางและถือวาเป็นถนนท่ีติดอันดับสวยท่ีสุดในโลก

บาย

ชม “ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณแหงชัยชนะท่ีจักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึน้ในปี ค.ศ.1805

นําคณะชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกับการชอปป้ิงสินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ําหอม
เสื้อผากระเปา เครื่องสําอางไดเวลานัดหมาย

เดินทางเขาสู สนามบิน ชาร เดอ โกลล

ค่ํา

20.45 น. ออกเดินทางสูเมืองอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต โดยสายการบินเอทีฮัด แอรไลนส เท่ียวบินท่ี EY038

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



พิพิธภัณฑลุฟว

จัตุรัสคองคอรด

ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน จัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับโลก
มากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็กซาน
ดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุดใน
กรุงปารีส

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึน้สูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ช็องเซลีเซเป็นถนนท่ีเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน มีภูมิทัศนเป็น
ระเบียบแตบางครัง้ก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว ในครัง้แรกท่ีมาถึงคุณอาจรูสึกวามี
อะไรมากมายจนเริ่มตนไมถูก แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว คุณจะ
เขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาท่ีน่ีเพราะมีอะไรดีๆ ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอวารดยาว
1.25 ไมล (สองกิโลเมตร) เสนน้ีเป็นภาพท่ีสวยงามท่ีสุดอีกมุมหน่ึงของปารีส มีตนไม
เรียงราย 588 ตน แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบวับชวนมองในยามค่ําคืน

ประตูชัยนโปเลียน

ดิวต้ีฟรี

 บาย

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรัง่เศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย



วันท่ี 8 สนามบินอาบูดาบี - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล
ทาอากาศยานปารีส-ชารล เดอ โกล หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy)
ตัง้อยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรัง่เศส อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรัง่เศส
นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินแอรฟรานซดวย

 กิจกรรม เชา

06.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต แวะเปล่ียนเครื่อง

08.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทีฮัด แอรไลนส เท่ียวบินท่ี EY408

ค่ํา

18.05 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนามบินอาบูดาบี เชา

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ตัง้อยูกรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็นทา
อากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ  25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตัว๋เครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึน้ดังตอไปน้ี

- คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 
- คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือตัว๋เครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน 
- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชีแ้จงใหทานเขาใจ

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทัง้หมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตัว๋เครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ 
 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระเงินมัดจํา จํานวน 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport

 มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทัง้หมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยทัง้หมด 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงคเฟิรท//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม(ทางบริษัทฯคิดคาบริการ 4,000.-)

คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาใน
โรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร

คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  
 

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึน้อยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด

- คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือน
นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคํา
วา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
- ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 
- หลักฐานแสดงฐานะการเงิน ทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทัง้น้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณท่ีสุด)  
- หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
- เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
- สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทัง้สองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน** 

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ

่ ้ ้



เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก  
 

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟา ,อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน

และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ ไดมอบหมายให
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทัง้น้ีการตัดสินใจ จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ

คาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา 4,000 บาท

คาทัวรไมรวมคาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ
100 บาทตอวัน 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจายทัง้หมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึน้ไป - เก็บคาใชจาย ของมัดจําทัง้หมด   

ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึน้ไป - เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วัน - เก็บคาบริการทัง้หมด 100 % 
 


