#10904 ทัวรยุโรป เยอรมัน
เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8
วัน 5 คืน มหาวหารแหงโคโลญจน
สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ บิน TG

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

21.30 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาร์
เตอร์ สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต โดยสายการบินไทยเทีย่ วบินที่ TG 920

23.45 น.

วันที่2

แฟรงค์เฟิ ร์ ต – รูเดสฮาร์ ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ ด
เซนต์ กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ ฟ

06.00 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ แฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า เมือง และ
ด่ านศุ ลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่ านออกเดินทางสู่ เมือง รู เดสฮาร์ ม อัม ไรน์ Rüdesheim am Rhein(60ก.ม.)
เมื องโรแมนติกแห่ งแม่น้ ำไรน์ รู เดสฮำร์ ม อัม ไรน์ เต็มไปด้วยเสน่ ห์ของควำมเป็ นเมื องเก่ำ เรี ยงรำยด้วย
ร้ ำ นขำยของที่ ร ะลึ ก ร้ ำ นไวน์ และ
ภัตตำคำรที่ ตกแต่งประดับประดำอย่ำง
สวยงำม ดึ งดู ดนักท่องเที่ ยวให้มำเยือน
ไม่ขำดสำย มีอำคำรกึ่งไม้ซุงไม้ที่เก่ำแก่
และสวยงำมของเมือง นาท่ านเดินทางสู่
เมื อ ง “บ็ อ บพาร์ ด ” (45ก.ม.) Boppard
เมื อ งแสนสวยริ มฝั่ ง แม่ น้ ำไรน์ ซึ่ ง
นอกจำกมี ท ั ศ นี ยภำพที่ ส วยงำมอั น
เปี่ ยมสเนห์แล้ว บ็อบผำดยังมีชื่อเสี ยงใน
ด้ำนวัฒนธรรมประจำท้องถิ่ น มีเวลาให้
ท่ านได้ ถ่ายภาพอันสวยงามของแม่ น้า
ไรน์ และซื้ อของที่ระลึก พื้นเมื อ ง อาทิ
มี ด เยอรมนี , ที่ เปิ ดไวน์ , ของที่ ร ะลึ ก
น่ ารั ก ๆประดั บ บ้ า น ฯลฯ จำกนั้ นน ำ
คณ ะออกเดิ น ทำงสู่ ท่ ำ เรื อ“น าท่ าน
ล่ องเรื อน าเที่ ย วทั น สมั ยช ม ค วาม
สวยงามสองฝากฝั่ ง แม่ น้ า ไรน์ ” ที่ มี
เรื่ องรำวของปรำสำทต่ำงๆเก่ำแก่มำกมำยของมหำเศรษฐี ในอดี ตจำกยุคโรมันและชำวเยอรมันเผ่ำต่ำงๆที่
ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่ำงไม่เสื่ อมคลำย แม่น้ ำแห่ งนี้ ยงั ก่อให้เกิดเรื่ องรำว ,ตำนำน และบทเพลงต่ำงๆที่ทำให้
ผูค้ นหลงใหล เรื อจะนำท่ำนผ่ำนหน้ำผำ “ลอเรไล” อันเป็ นตำนำนของหญิ งสำวที่คร่ ำชี วิตผูค้ นที่ เดิ นทำง
โดยเรื อผ่ำนแม่น้ ำสำยนี้ จนเข้ำสู่ “เขตเซนต์ กอร์ ” เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสี ยงเพรำะบทกวีของ Heinrich Hene
เป็ นเมืองที่ได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำงดีเยีย่ ม
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

บ่ำย

ค่า

นาท่ านเดินทางสู่ เมื องโคโลจญน์ (120ก.ม.) นำท่ำนเข้ำชมภำยใน “มหาวิหารแห่ งโคโลญจน์ ” สัญลักษณ์
แห่ งเมืองโคโลญจน์ เป็ นมหำวิหำรสไตล์
โกธิ กดังเดิมขนำนแท้ สร้ำงในปี 1248 ใช้
เวลำส ร้ ำ งยำวนำนมำรำธอน 632 ปี
จำกนั้ นเดิ น เที่ ย วชมเมื อ งโคโลญจน์
พร้อมช้อปปิ้ งสิ นค้ำพื้นเมือง ,ของที่ระลึก
ตลอดจนสิ น ค้ำแบรนด์เนมชื่ อ ดังนำนำ
ชนิ ด บนถนน Walking Street รอบมหำ
วิหำร นาท่ านออกเดินทางสู่ “เมื องดุสเซ
ล ด อ ร์ ฟ ” (4 5 ก .ม .)น อ ก เห นื อ จ ำก
ประวัติ ศ ำสตร์ นั บ แต่ ยุ ค สมั ย ปี 1100,
เมื องหลวงแห่ ง North Rhine-Westphalia
แห่ งนี้ ยังเป็ นศู น ย์รวมกำรค้ำ และเมื อ ง
แฟชัน่ ของเยอรมัน นาท่ านออกเดินทางสู่
“เมื อ งดุ ส เซลดอร์ ฟ” นอกเหนื อ จำก
ประวัติ ศ ำสตร์ นั บ แต่ ยุ ค สมั ย ปี 1100,
เมื องหลวงแห่ ง North Rhine-Westphalia
แห่งนี้ ยังเป็ นศูนย์รวมกำรค้ำ และเมืองแฟชัน่ ของเยอรมัน
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที่3

Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ “อัมสเตอร์ ดัม ” (210ก.ม.) ประเทศเนเธอร์ แลนด์พ ร้ อมชมวิวทิ วทัศน์ที่ ส วยงำม
ระหว่ำงกำรเดินทำง ท้องทุ่งอันเขียวขจี
สลับกับหมู่บำ้ นทำงชนบท ตลอดสอง
ข้ำงทำงเดินทำงถึง “กรุ งอัมสเตอร์ ดัม”
ตั้ ง อยู่ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า อั ม สเทล (Amstel)
เริ่ มก่อตั้งประมำณคริ สต์ศตวรรษที่ 12
ปั จ จุ บ ัน เป็ นเมื อ ง ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดของ
เนเธอร์ แ ลนด์ มี ป ระชำกรในเขตตัว
เมื อ งประมำณ 742,000 คนชมสภำพ
เมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมำทัว่ เมืองอย่ำงเป็ นระเบียบกว่ำ100สำย นำท่ำนชม “กรุ งอัมสเตอร์ ดัม”
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่ น้าอัมสเทล (Amstel) เริ่ มก่อตั้งประมำณคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมือง ที่ใหญ่ที่สุด

ดุสเซลดอร์ ฟ - อัมสเตอร์ ดมั - ล่องเรื อหลังคากระจก – ดามส์ สแควร์ - ซานส์ สคันส์

ค่า

ของเนเธอร์แลนด์ มีประชำกรในเขตตัวเมืองประมำณ 742,000 คนชมสภำพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัด
ไปมำทัว่ เมื องอย่ำงเป็ นระเบียบกว่ำ100สำย “ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการล่ องเรื อหลังคากระจก” เรื อจะ
ล่องไปตำมลำคลองของเมืองที่จะให้ท่ำนได้เห็ นบ้ำนเรื อนแบบชำวดัชต์ที่สร้ำงมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มี
เอกลักษณ์เฉพำะตัว จะเป็ นอำคำรทรง
แคบที่ มีตะขออยู่ช้ นั บนสุ ดของอำคำร
เอำไว้ขนเฟอร์ นิเจอร์ เข้ำบ้ำนระหว่ำง
เส้ นทำงล่ องเรื อผ่ำนบ้ำนเรื อนแพที่อยู่
ริ มคลองที่มีอยูม่ ำกถึง 2,500 หลัง แล้ว
ไปชมเขตที่เมืองที่ เก่ำแก่ที่สุดของกรุ ง
อัมสเตอร์ ดมั นาเท่ านเข้ าชม “สถาบัน
เจี ย ร ะ ไน เพ ช ร Coster Diamond”
อุตสำหกรรมกำรเจียระไนเพชรของเนเธอร์ แลนด์ได้รับกำรยกย่องว่ำดี ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ชมขั้นตอน
กำรคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจำกวิทยำกรผูช้ ำนำญตลอดจนขั้นตอนกำรเจียระไนเพชรให้เป็ นอัญมณี ที่มีค่ำ
ที่สุดสำหรับท่ำนที่ตอ้ งกำรเป็ นเจ้ำของอัญมณี ล้ ำค่ำ เลื อกซื้ อตำมชอบใจพร้อมใบกำรันตี Certificate จำก
บริ ษทั ฯที่มีชื่อเสี ยง มีเวลำให้ท่ำนได้เลื อกซื้ อสิ นค้ำ ภำยในร้ำนที่ทำด้วยไม้เป็ นของที่ระลึ กต่ำงๆ เช่นพวง
กุญแจ, รองเท้ำไม้, ภำพวำด, ของที่ระลึก ฯลฯ นำคณะเดินทำงเข้ำสู่ “ดามส์ สแควร์ ” จัตุรัสใหญ่ใจกลำงกรุ ง
อัมสเตอร์ ดมั อิสระให้ท่ำนได้เดิ นเที่ ยวชมบรรยำกำศอันโรแมนติกกับอำคำรต่ำงๆในสไตล์ยุโรป พร้อม
เลือกซื้ อของที่ระลึกตำมอัธยำศัย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดิ น ทางสู่ “ หมู่ บ้ านกังหั นลม” “ซานส์ สคั น ส์ ” (20ก.ม.) ซึ่ งมี ก ำรอนุ รัก ษ์ก ัง หัน ลม และ
บ้ำ นเรื อ นดั้ง เดิ ม ของฮอลแลนด์ ที่ นี่
เป็ นเหมือนพิพิ ธภัณฑ์กลำงแจ้งที่ รวม
ควำมเป็ นฮอลแล นด์หลำยอย่ำงเข้ำไว้
ด้วยกัน บ้ำนไม้สีเขียวริ มน้ ำ สวนเล็กๆ
หน้ำบ้ำนสไตล์ฮอลแลนด์ กังหัน ลม
เก่ ำ แก่ กัง หั น ลมสวย ๆ แบบดั้ง เดิ ม
นอกจำกกังหันลมแล้วก็ยงั มีรองเท้ำไม้
อี ก ที่ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ของป ระเท ศ
Nether lands ให้ ท่ ำ นได้ เดิ น เที่ ย วชม
บรรยำกำศอันสดชื่ นบริ สุทธิ์ ท่ำมกลำงทุ่งหญ้ำเขียวขจี ให้ท่ำนได้เลื อกซื้ อเลื อกชมรองเท้ำไม้และของที่
ระลึกพื้นเมือง อำทิ เนยแข็งนำนำชนิด, ของประดับบ้ำน, ของใช้ในครัวเรื อนฯลฯ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Dorint Airport Amsterdam หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่4

อัมสเตอร์ ดมั – สวนดอกไม้ “เคอเคนฮอฟ” – กรุงบรัสเซลส์
อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ ปลาซ – แมเนเกนพิส

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง “เมืองลิสซ์ ” นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “สวนเคอเคนฮอฟ” Keukenhof Garden อุทยาน
ดอกทิวลิบและสวนพฤกษาศาสตร์ ใหญ่
และงดงามที่สุดในโลก เดินเที่ยวชมควำม
สวยงำมของชมดอกทิ ว ลิ ป ,ดอกลิ ล ลี่ ,
และดอกไม้แสนสวยนำนำพรรณที่กำลัง
บำนสะพรั่งทั้งสวนภำยนอก และดอกไม้
พัน ธุ์ พิ เศษๆที่ อ ยู่ ใ นห้ อ งเรื อนกระจก
และถ่ ำยรู ป คู่กบั “กังหันลม” สัญลักษณ์
ของเนเธอร์ แลนด์ มี เวลำให้ ท่ ำ นดื่ ม ด่ ำ
บรรยำกำศอย่ำงเต็มอิ่มภำยในสวนดอกไม้ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโลกตำมอัธยำศัย...
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ กรุ งบรั สเซล(200ก.ม.) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม และเป็ นศูนย์กลำง
หรื อเมื องหลวงอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรของสหภำพยุโรป นำท่ำนถ่ ำยรู ปคู่ อะตอมเมี่ ยม ประติ ม ำกรรมรู ป
อะตอมมหึ มำ สัญลักษณ์จำกกำรรวมตัว
ครั้ งแรกของกลุ่ ม ประเทศยุ โ รปเมื่ อ ปี
ค .ศ .1959 ผ่ ำน จ ำก นั้ น ช ม บ ริ เว ณ
พระรำชวังที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ งเบล
เยี่ย ม น ำท่ ำ นชมประติ ม ำกรรม “อะโต
เมี่ ย ม” สั ญ ลัก ษณ์ ข องกำรรวมตัว ครั้ ง
แรกของกลุ่ ม ประเทศยุโรปเมื่ อ ปี ค.ศ.
1959 เข้ำ สู่ เขตเมื อ งเก่ ำ ภำยในบริ เวณ
“จตุรัสกรองด์ ปลาซ” สัมผัสกับบรรยำกำศลำนกว้ำงซึ่ งล้อมรอบทั้งสี่ ดำ้ นด้วยตึกโบรำณแต่ละตึกล้วนมี
ลวดลำยปูนวิจิตรแต้มทองเป็ นอำคำรสไตล์บำร็ อก ทั้งศำลำว่ำกำรเมือง ,พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง, อำคำรของ
สมำคมอำชี พต่ำงๆ ฯลฯ ซึ่ งจะทำสัญลักษณ์ ไว้บนจัว่ หรื อเหนื อประตูเป็ นลัญลักษณ์ เฉพำะของตัวเอง นา
ท่ านชมแมนาคินพิส อนุ สาวรี ย์หนู น้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ ของกรุ งบรั สเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์ เพลซ(มรดก
โลก) ใจกลำงเมื อง ชมหมู่ ตึก ต่ ำงๆ อำทิ ศำลำว่ำกำรเมื อง หมู่ ตึก กริ ล เฮำส์ ซึ่ งครั้ ง หนึ่ งในอดี ตเคยเป็ น
สถำนที่ประทับของรำชวงศ์กษัตริ ยเ์ บลเยี่ยม และเป็ นตลำดนัดจุดรวมกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำในอดีต อิสระ
ให้ท่ำนเดิ นเลื อกซื้ อสิ นค้ำพื้นเมื อง อำทิ ช๊อคโกแล๊ตผ้ำลำยลู กไม้ เสื้ อผ้ำรองเท้ำกระเป๋ ำ ฯลฯ จากนั้นนา
ท่ านเดินทางเข้ าสู่ อเวนิ ว หลุยส์ Avenue Louise เปรี ยบเสมือนถนนชอง เอลิ เซ่ ในนครปำรี ส เต็มไปด้วย
ร้ำนค้ำแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปมีเวลำให้ท่ำนเลือกซื้ อสิ นค้ำต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่ :
วันที่5

Leonardo Hotel Wavre หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางสู่ ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ทต์ ที่ใหญ่ ที่สุดในปารี ส LA VALLÉE VILLAGE (300ก.ม.)ซึ่ งเต็ม
ไปด้ วยสิ นค้ าแบรนด์ เนมต่ างๆ มากมาย
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
นาท่ านออกเดินทางเข้ าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูบ่ นแม่น้ ำแซนน์ บริ เวณ
ตอนเหนื อ ของประเทศฝรั่ ง เศสบนใจ
กลำงแคว้น อี ล -เดอ-ฟรองซ์ จำกกำรตั้ง
ถิ่นฐำนมำกว่ำ 2,000 ปี ปั จจุบนั กรุ งปำรี ส
เป็ นหนึ่ งในศู นย์ก ลำงทำงเศรษฐกิ จและ
วัฒ นธรรมที่ ล้ ำ สมัย แห่ ง หนึ่ งของโลก
และด้วยอิท ธิ พลของกำรเมือง กำรศึกษำ
บันเทิง สื่ อ แฟชัน่ วิทยำศำสตร์ และศิลปะ
ทำให้กรุ งปำรี สเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สำคัญ
ที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งของโลก ระหว่ ำ งกำร
เดินทำงชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงำมของหมู่บำ้ นทำงชนบทของฝรั่งเศส
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

กรุงบรัสเซลส์ – LA VALLÉE VILLAGE – ปารีส

พักที่ :
วันที่6

Best Western CDG Airport Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
ปารีส – ย่ านมองมาร์ ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ - จตุรัสทรอคาเดโร
Duty Free - ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม – ห้ างลาฟาแยต

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “ย่ านมองมาร์ ต” (Montmarte) เป็ นเนินเขำสู ง 130 เมตร ทำงเหนือของปำรี สและเป็ น
จุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์ ” (Bassilica of Sacre Coeur)หรื อวิหำร
พระหฤทั ย ที่ ส ร้ ำ งขึ้ นเพื่ อ เป็ นอนุ สรณ์
สถำนที่ อุ ทิ ศ แด่ ช ำวฝรั่ ง เศส ที่ เสี ย ชี วิต จำก
สงครำมกั บ ป รั ส เซี ย ออกแบบตำมแบบ
ศิ ล ปะสไตล์ โ รมัน - ไบเซนไทน์ RomanByzantine สี ขำวสวยเด่นเป็ นสง่ำบนเนิ น เขำ
มองมำร์ ต นำท่ ำนชมควำมงำมของวิว สวย

เทีย่ ง
บ่ำย
ค่า

ของปำรี ส จนอำจกล่ำวว่ำ เนิ นเขำมองมำร์ ตเป็ นเนิ นแห่ งประวัติศำสตร์ และ เนิ นแห่ งควำมฝัน ของบรรดำ
ศิลปิ นทั้งหลำย ณ ที่แห่ งนี้ คือ ที่นดั พบของศิลปิ นมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงำนศิลปะได้มี กำรสร้ำงสรรค์
จำกที่นี่เป็ นจำนวนมำก อิสระให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกับบรรยำกำศแบบชำวปำรี เซี ยง ในย่ำนมองมำร์ ตต
ลอดสองข้ำ งทำงจะเต็ม ไปด้ว ยร้ ำนกำแฟ
สไตล์ ป ำรี เซี ย ง อิ ส ระให้ ท่ ำ นได้ เดิ น ชม
บรรยำกำศ และเลื อกซื้ อ ของที่ ระลึ ก ต่ ำงๆ
น าท่ านชมลานประวั ติ ศ าสตร์ “ จั ตุ รั ส
คองคอร์ ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้ำ
หลุ ยส์ ที่ 16 และพระนำงมำรี องั ตัวเนต ถู ก
ตัด สิ นประหำรชี วิ ต โดยกิ โ ยติ น ในสมั ย
ปฏิ ว ัติ ฝ รั่ ง เศส น าท่ า นเดิ น ทางสู่ บริ เวณ
จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่ งเป็ นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณ์ ของนครหลวงปำรี ส หอคอยโครงสร้ำง
เหล็ ก ตั้งอยู่บ นชองป์ เดอ มำรส์ บริ เวณแม่ น้ ำแซน ในกรุ งปำรี ส หอไอเฟลเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องประเทศ
ฝรั่งเศสที่เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก ทั้งยังเป็ นหนึ่ งในสิ่ งก่อสร้ำงที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้ท่ำน
เก็บภำพประทับใจกับหอไอเฟลตำมอัธยำศัย จากนั้นนาท่ านชมถนนแห่ งแฟชั่ น“ ชองเอลิเซ่ ” (ChampsElysees) ที่มี ควำมยำวกว่ำ 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่ นไปด้ วยต้นเมเปิ้ ลตลอดสองข้ำงทำงและถือว่ำเป็ นถนนที่ติด
อันดับสวยที่สุดในโลก ชม “ ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะที่จกั รพรรดินโปเลียนให้
สร้ ำงขึ้ น ในปี ค.ศ.180 น าท่ านช้ อปปิ้ งสิ น ค้ าปลอดภาษี ที่ Duty Free อิส ระกับ การ ช้ อปปิ้ งสิ น ค้ าตาม
รสนิยมแบรนด์ ชื่อดังนานาชนิด อาทิ นา้ หอม เสื้ อผ้ากระเป๋า เครื่ องสาอาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร
จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนมชื่ อดังทีห่ ้ างสรรพสิ นค้ า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
อิสระกับอาหารมื้อค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของทุกท่ าน

พักที่ :
วันที่7

Best Western CDG Airport Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
ปารีส - กรุงเทพฯ

เช้ า
13.40 น.

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
ได้เวลำนัดหมำย เดินทำงเข้ำสู่ สนำมบิน ชำร์ เดอ โกลล์
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931

วันที่8

กรุงเทพฯ

05.55 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอัน เนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

07-14 เม.ย. 2562

65,900

65,900

65,900

17,000

29 เม.ย.-06 พ.ค. 2562

65,900

65,900

65,900

17,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-แฟรงค์เฟิ ร์ต//ปำรี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำร
ปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ วีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่วำ่ ท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำ
หรื อไม่ก็ตำม
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่ องจำกป้ องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระเงิ นมัดจำ จำนวน 30,000 บำท ก่ อนกำรเดิ นทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดิ นทำง Passport
มำยังบริ ษทั และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่ นอกเหนื อควำม รั บผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ

เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจำก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่ นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทู ตเป็ นผูก
้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่ มีควำม
ประสงค์จะยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วั นยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่ สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ
และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการ
บิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำน
จะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสั มภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุ ภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีทที่ ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร

คืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

