
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 

สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอมัสเตอร์ดมัสคิปโฮล – 
ลอ่งเรือกระจก  
Lover Boat Cruise – เยี่ยมชมโรงงานท าเพชรขนาด
ใหญ ่– จตัุรสัดมัสแควร์  
Red Light District 

   
Hotel NH Naarden 

หรือเทยีบเทา่  

3 
หมูบ่า้นกีธูร์น – ลอ่งเรือชมหมูบ่า้นกีธูร์น – หมูบ่า้นกงัหนั
ลม ซานส์ สคนัส์  
โรงงานชีส 

   
Hotel NH Naarden 

หรือเทยีบเทา่  

4 
เมืองบรสัเซลส์ – อะโตเมียม – จตัุรสักร็องปลสั – เจ้าหนู
น้อยมนัเนอเกนิปิส  
เมอืงปารีส 

   

Hotel Ibis Paris 
Issy 

หรือเทยีบเทา่  

5 

เนินเขามงมาร์ท – มหาวิหารพระหฤทยัแห่งมงมาร์ท – 
ปลสัเดอลากงกอร์ด  
ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถา่ยรูปกบัพพิธิภณัฑ์ลูฟวร์  
ถา่ยรูปประตูชยัฝร ั่งเศส – ชอ้ปป้ิงถนนช็องเซลเิซ ่

   

Hotel Ibis Paris 
Issy 

หรือเทยีบเทา่  

6 ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ท์เล็ท – ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต์     

Hotel Ibis Paris 
Issy 

หรือเทยีบเทา่  

7 สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบนิอาบดูาบ ี     

8 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

    



 

 

 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี
 

 

16.30 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุป๊ พบเจา้หน้าทีค่อย
ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

19.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 
เทีย่วบนิที ่EY 407  

              (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 35 นาท ี
23.10 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ และรอตอ่เครือ่ง  
 

Day2 สนามบนิอาบูดาบี – สนามบนิอมัสเตอร์ดมัสคปิโฮล – ล่องเรือกระจก Lover Boat Cruise – เยี่ยมชม
โรงงานท าเพชรขนาดใหญ ่ 

             จตัุรสัดมัสแควร์ – Red Light District 
 

 

03.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินอมัสเตอร์ดมัสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD 
AIRWAYS เทีย่วบนิ EY 077  

              (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 
09.00       เดินทางถึง สนามบินอมัสเตอร์ดมัสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบั

สมัภาระผา่นจุดคดักรองตามระเบยีบของสนามบนิ 



 

 

    น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองอมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ต ัง้อยูร่มิฝั่ง
แม่น ้ าอ ัมส เติล  (Amstel)  เริ่มก่อต ั้ งประมาณ
ครสิต์ศตวรรษที ่12 ปจัจุบนัเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์  

     น าท่าน  ล่อ ง เรื อหล ังคากระจก (Lover Boat  
Cruise) เพื่อชมบา้นเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่
แบบชาวดชัต์ที ่ใชเ้วลาลอ่งเรือประมาณ 1 ช ั่วโมง 

     น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ส ถ า บ ัน เ จี ย ร ะ ไ น เพช ร 
(Diamonds and Jewelry Factory) อตุสาหกรรม
จากวิทยากรผู้ช านาญตลอดจนข ัน้ตอนการเจียระไน
เพชรใหเ้ป็นอญัมณีทีม่คีา่ทีส่ดุ 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 
 

 

                    
 น าทา่นเดินทางสู ่จตัุรสัดมัสแควร์ (Dam Square) หรือจตัุรสัดาม เป็นสญัลกัษณ์ของอมัสเตอร์ดมัที่
เต็มไปดว้ยกลิน่อายของประวตัศิาสตร์ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของ พระราชวงัหลวง (Royal Palace) โดยเป็น
ทีต่ ัง้ของอนุสาวรีย์แหง่ชาตเิพือ่เป็นการระลกึถงึผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ของสงครามโลกคร ัง้ที ่2 และเป็นยา่นที่
รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า รา้นอาหาร และคาเฟ่ ท ัง้ยงัเป็นสถานที่
รวมตวัอนัมีชีวติชีวาไมว่า่ในโอกาสงานเฉลมิฉลองหรือการประทว้งตา่งๆ สิง่ทีไ่มค่วรพลาดชมเมือ่ไป
ดามสแควร์คือ แทน่หนิสีขาวซึ่งเป็นอนุสาวรีย์แหง่ชาติทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1956 เพื่อระลึกถึงทหาร
ผา่นศกึจากสงครามโลกคร ัง้ที ่2 นอกจากน้ียงัมหีา้ง de Bijenkorf เป็นหา้งทีต่ ัง้อยูต่รงดมัสแควร์ เเละ
เป็นหา้งใหญส่ดุในอมัสเตอร์ดมั ชืน่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้เเบรนด์เนมตอ้งมาทีน่ี่คะ่ ไมว่า่จะเป็น Louis 
Vuitton, Balenciaga, Stella Mccartney เเละอีกหลากหลายเเบรนด์ก็มีให้เพื่อนๆ ได้เลือกชม 
รวมถงึเครือ่งส าอาง เสือ้ผา้รองเทา้หรือขนมของฝาก 



 

 

   น าทา่นเดนิทางสู ่ย่านโคมแดง (Red Light District) แหลง่ทอ่งเทีย่วยามราตรี ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่ได้
มาถงึอมัสเตอร์ดมั เป็นแหลง่แสงสยีามค า่คนืและบรรยากาศของสาวงามในตูก้ระจกทีใ่หบ้รกิารอยา่งถกู
กฎหมาย เป็นแหลง่รวมบาร์ พพิธิภ ณฑ์ และ เซ็กซ์ชอ้ป จ านวนมากมาย 

ค ่า           อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั         HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
  

Day3 หมูบ่า้นกีธูร์น – ลอ่งเรือชมหมูบ่า้นกีธูร์น – หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส์ สคนัส์ 
 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ช ั่วโมง) หมูบ่า้นในฝนัทีป่ราศจากถนน ของ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ใช้การโดยสารผ่านทางเรือบนคลอง
รอบหมู่บ้านเท่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จกักนัดีในฐานะ "เวนิสแห่ง
เนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) " จากการที่เป็นหมู่บ้าน
ปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 
กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกนัภายใน
หมูบ่า้นกว่า 180 สะพาน ซึ่งกว่าจะมาเป็นหมูบ่า้นแสนสวยทีเ่ราเห็น
อยูท่กุวนัน้ี ทีน่ี่ถูกคน้พบโดยชาวเมดเิตอร์เรเนียนเมือ่ปี 1230 ในขณะ
นัน้มซีากเขาแพะกองอยูเ่ต็มไปหมด จงึไดต้ ัง้ชือ่วา่ "เกย์เธนฮอร์น" ซึง่
หมายถงึ เขาแพะ แตเ่มือ่เวลาผา่นไปเรือ่ยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลาย
มาเป็น " กีธูร์น " ในทีสุ่ด สว่นสาเหตุของแมน่ ้าท ัง้หมดซึง่อยู่ทีน่ี่ก็เล่า
ต่อกนัมาว่า เป็นเพราะในอดีตทีน่ี่เคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดถา่นหนิเลน
มากอ่น และรูทีถู่กขุดนัน้ก็กลายมาเป็นทางใหน้ ้าไหลเขา้มา และคนใน
สมยักอ่นก็ใช้สายน ้าเหลา่น้ีเป็นทางขนสง่ถา่นหนิเลนในทีสุ่ด * ไมร่วมคา่บรกิาร ลอ่งเรือหมูบ่า้นกีธูร์น 
(Giethoorn Boat) ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที) ราคาเรือต่อท่านประมาณ 5-6 ยูโร หรือ
ประมาณ 200-250 บาท* 



 

 

 
เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

   น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส์ สคนัส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ช ั่วโมง) ปจัจุบนัเป็นพพิธิภณัฑ์เปิดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ทา่นสามารถเขา้ชมวถิีชีวติความเป็นอยู่
ของชาวดชัต์ ทีใ่ชก้งัหนัลมกวา่รอ้ยแหง่ ในงานอตุสาหกรรมมาต ัง้แตศ่ตวรรษที ่17-18   อสิระใหท้า่น
เดนิชืน่ชมบรรยากาศและถา่ยรูปตามอธัยาศยั  

   น าทา่นชม โรงงานชีส (Cheese Factory) เมือ่เขา้ไปยงัภายในทา่นจะไดเ้ห็นข ัน้ตอนการท าชีสแบบ
ตา่งๆ รวมถงึมชีีสใหท้า่นไดล้ิม้ลอง ทา่นยงัสามารถเลือกซ้ือชีสตา่งๆได้ 

ค ่า           รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ทีพ่กั        HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
  

Day4 เมืองบรสัเซลส์ – อะโตเมียม – จตัุรสักร็องปลสั – เจา้หนูน้อยมนัเนอเกนิปิส – เมืองปารีส 



 

 

 

 
เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
               น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองบรสัเซลส์ (Brussels) 

( ใช้ เ วลาในการ เดินทางประมาณ  2.30 
ชั่วโมง) แควน้นครหลวงบรสัเซลส์ เป็นเมือง
หลวงของประเทศเบลเยี่ยม บรสัเซลส์เป็น
ที่ต ั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่ส าคญั
หลายแห่ง หน่วยงานส าคญัของสหภาพ
ยุโรป 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมาธิการ
ยุ โรป (European Commission)  และ
คณะมนตรีแหง่สหภาพยุโรป (Council of 
the European Union) ทีม่ีส านกังานใหญ่
ในกรุงบรสัเซลส์ นอกจากน้ีบรสัเซลส์ยงัเป็น
ที่ต ั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ท าให้หลาย
ประเทศมีสถานฑูตในบรสัเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ 
สถานฑูตปกติของแต่ละประเทศ สถานฑูตประจ า
สหภาพยุโรป และสถานฑูตประจ านาโต 

 
             บรสัเซลส์ เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจดว้ยสถาปตัยกรรมทีส่วยงามและประวตัศิาสตร์อนัน่าทึง่ทีอ่ดัแน่นอยู่

ในทกุถนน  



 

 

 น าท่านถ่ายรูปด้านอกกบั อะโตเมียม (Atomium) ที่ต ั้งอยู่ใน
สวนสาธารณะ  Heysel Park ทางตะว ันตกของเมือง เป็น
แบบจ าลองอะตอมที่น่าตะลึง ซึ่งมีความสูงถึง  100 เมตร 
ประกอบด้วยวตัถุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 18 เมตร หนักประมาณ 2 ,400 ตนั ใช้เวลาในการ
ออกแบบประมาณ 18 เดือน ประตมิากรรมน้ีสรา้งขึน้ในปี 1958 

              น าทา่นเดนิทางสู่ จตัุรสักร็องปลสั (The Grand Place) จตัุรสั
หลกัแหง่กรุงบรสัเซลส์ ซึง่รายลอ้มดว้ยเหลา่อาคารเกา่อนัสวยงาม
และกลมกลืนกนัทางสถาปตัยกรรม และถือวา่เป็นจตัุรสัทีส่วยทีส่ดุ
ในโลก จตัุรสัแห่งน้ีมีความกว้าง 68 เมตร ยาว 110 เมตร ใน
ปจัจุบนั  จตัุรสัแหง่น้ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยองค์การยูเนสโก 

              น าทา่นถา่ยรูปกบั เจ้าหนูน้อยมนัเนอเกนิปิส (Manneken Pis) แปลว่า เด็กชายก าลงัปสัสาวะ  เป็น
น ้าพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดง เป็นรูปปั้นเด็กชายยืนเปลือยกายก าลงัปัสสาวะใส่อ่าง มีความสูง
ประมาณ 61 เซนติเมตร ต ั้งอยู่ใจกลางกรุงบรสัเซลส์ ออกแบบโดย เฌโรม ดูว์แกนวั ช่างหล่อชาว
ฝร ั่งเศส ได้รบัการติดต ัง้ราว ค.ศ. 1618 มีต านานเล่าว่า รูปปั้นน้ีเดิมสรา้งขึ้นในครสิต์ศตวรรษที ่14 
ด้วยหินแกะสลกั ในขณะนั้นบรสัเซลส์อยู่ท่ามกลางสงครามและถูฏฝ่ายตรงข้ามน าระเบิดมาวางไว้ที่
ก าแพงเมือง เด็กชายคนหน่ึงชื่อ ยูลียนัสเกอ (Julianske) มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึง
ปสัสาวะรดเพือ่ดบัชนวนและป้องกนัเมืองไว ้ชาวเมืองจงึท ารูปแกะสลกัน้ีไวเ้พือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ 
ตอ่มารูปสลกัน้ีถูกขโมยสญูหายไปหลายคร ัง้ จงึถูกแทนทีรู่ปหลอ่ตวัปจัจุบนั 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
     น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารีส (Paris) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ช ั่วโมง) ปารีสเป็นเมอืงหลวง
และเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศฝร ั่งเศสต ัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ต ัง้ถิน่ฐานมามากกวา่ 2,000 ปี ปจัจุบนั
ปารีสเป็นหน่ึงในศนูย์กลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ า้สมยัแหง่หน่ึงของโลก และเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงัแหง่หน่ึงของโลก 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ทีพ่กั HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่                  

 
 

 
 



 

 

 

Day5 มงมาร์ท – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ปลสัเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – 
พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์  

            ประตูชยัฝร ั่งเศส – ช้อปป้ิงถนนช็องเซลเิซ่ 
 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่มงมาร์ท (Montmartre) คอืเนินเขาขนาดใหญใ่นกรงุปารีส ต ัง้อยูท่างทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของหอไอเฟล เนินน้ีมคีวามสงู 130 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และยงัเป็นทีต่ ัง้ของ
มหาวหิารซาเครเกอร์ ถอืเป็นจุดชมววิยอดนิยมของเมอืงและใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร์หลายตอ่
หลายเรือ่ง ค าวา่ มงมาร์ท ในภาษาฝร ั่งเศสนัน้ มาจากศพัท์ละตนิ Mons Martis ทีแ่ปลวา่ “เนินเขา
แหง่เทพมาร์ส” อนัเป็นนามเทพโรมนัแหง่สงคราม เรามารถขึน้สูม่งมาร์ทได ้2 วธิี คอื 1. เดนิเทา้สูเ่นิน
เขามงมาร์ท หรือ 2. นั่งรถรางขึน้สูเ่นินเขาและเดนิเทา้ตอ่อกีเล็กน้อย 
 * ไมร่วมคา่บรกิาร รถรางขึน้สู ่เนินเขามงมาร์ท ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีราคารถรางตอ่ทา่นประมาณ 
2 ยูโร หรือประมาณ 80 บาท* 

น าทา่นชม มหาวหิารพระหฤทยัแหง่มงมาร์ท (Basilica de Sacre 
Coeur de Montmartre)  เป็นโบสถ์และมหาวหิารรองในครสิจกัร
โรมนัคาทอลกิ ซึง่ต ัง้อยูบ่นยอดเขามง
มาร์ท สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแกพ่ระหฤทยั
ของพระเยซู ปจัจุบนัถือเป็นหน่ึงใน
สถานทีท่อ่งเทีย่วหลกัทีม่นีกัทอ่งเทีย่วมา
เยีย่มชมมากเป็นอนัดบั 2 ของกรุง
ปารีส โดยถือเป็นอนุเสาวรย์ีของท ัง้สอง
ดา้น คอืการเมอืง และวฒันธรรม โบสถ์
ไดถ้กูออกแบบโดย โปล อะบาดี ซึง่เป็น

สถาปนิกชาวฝร ั่งเศสทีเ่ป็นหน่ึงใน 77 สถาปนิกผูช้นะการประกวด 



 

 

เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ. 1914 โดยไดร้บัการแตง่ต ัง้โดยสมบรูณ์ภายหลงั
จากสงครามโลกคร ัง้ที ่2 ในปี ค.ศ. 1919  
 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนูหอย Escargot & Duck Confit 
น าทา่นผา่นชม ปลสัเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหน่ึงในสีเ่หลีย่มสาธารณะทีส่ าคญั
ในปารีส เป็นจตัุรสัทีใ่หญท่ีสุ่ดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูป
แปดเหลีย่มทีม่ีคนู ้าลอ้มรอบ ในช่วงการปฏวิตัฝิร ั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของพระเจา้หลุยส์ที ่15 
แหง่ฝร ั่งเศสถูกรื้อถอนและบรเิวณนั้นเปลีย่นชื่อเป็น  Place de la Revolution รฐับาลปฏวิตัใิหมไ่ด้
สรา้งกโิยตนิขึน้ทีจ่ตัุรสั และทีน่ี่เป็นทีท่ีพ่ระเจา้หลุยส์ที ่16 ถูกประหารชีวติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.
2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจตัุรสัได้เปลี่ยนชื่อเป็น Place de la Concorde  เพื่อเป็นการแสดงความ
ปรองดองหลงัจากความวุน่วายของปฏวิตั ิหลงัจากการปฏวิตัใินปี พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลบัไปเป็น Place 
de la Concorde และยงัคงเป็นเชน่นัน้ต ัง้แตน่ ัน้มา  

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ต ัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝั่งของแมน่ ้า
แซน ต ัง้อยูบ่นทีต่ ัง้เดมิของ ปาแลดว์ูทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เรียก
ส ัน้ๆขอสถานทีน้ี่วา่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหง่น้ีถูกสรา้งขึน้เพือ่จดังาน 
สรา้งในสถาปตัยกรรมแบบ Neo Classic ตอ่มาไดม้กีารรื้อถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบใหม่
โดยใชชื้อ่วา่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัอาหารเดมิ คอื มตีวั
อาคารยืน่ออกเป็นปีกท ัง้สองขา้ง โดยลกัษณะโคง้ โดยสรา้งบนรากฐาน 
ของอาคารเดมิท ัง้หมด เวน้เพียงแตว่า่ ปีกโคง้ท ัง้สองอาคารนัน้เป็นอาคารแยกกนั โดยไมม่อีาคารเชือ่ม
ตรงกลาง แตเ่วน้เป็นลานจตัุรสัเปิดโลง่แทน เราสามารถมองเห็นทวิทศัน์ของหอไอเฟลไดจ้ากจตัุรสัทรอ
กาเดโรผา่นจากลานวา่งแหง่น้ี ทีน่ี่จงึถือเป็นแลนด์มาร์คทีน่กัทอ่งเทีย่วทีม่าเยือนปารีสตอ้งมาถา่ยรูปววิ
หอไอเฟล ณ ลานแหง่น้ี อสิระใหท้า่นถา่ยรูปคูก่บัหอไอเฟลอยา่งจุใจ 



 

 

น าทา่นถา่ยรูปดา้นนนอกของ พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพพิธิภณัฑ์ทางศลิปะต ัง้อยูใ่น
กรุงปารีส ประเทศฝร ั่งเศส พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์เป็นพพิธิภณัฑ์ทีม่ชืีอ่เสยีงทีส่ดุ 

เกา่แกท่ีส่ดุ และใหญท่ีส่ดุแหง่หน่ึงของโลก ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมได้
เมือ่ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานต ัง้แตส่มยั

ราชวงศ์กาเปเซียง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปจัจุบนั
เป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่
ระดบัโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 35,000 ชิน้ จากต ัง้แตส่มยักอ่น
ประวตัศิาสตร์จนถงึศตวรรษที ่19 อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบั

พีระมดิแกว้ของพพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิก
ชาวจีน-อเมรกินั กอ่สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปีค.ศ.1988 โดยเป็นหน่ึงใน

โครงการทีร่เิริม่ของประธานาธบิดีฟร็องซวั มแีตร็อง เพือ่ใชส้อยเป็นทางเขา้
หลกัของพพิธิภณัฑ์ 

 
น าทา่นถา่ยรูปกบั ประตชูยัฝร ั่งเศส (Arc de 
Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคญัของกรงุปารีส 
ต ัง้อยูก่ลางจตัุรสั ชาร์ล เดอโกล ประตชูยัแหง่    น้ีสรา้ง
ขึน้เพือ่เป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่มรบเพือ่
ประเทศฝร ั่งเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโป
เลียน  
น าท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็น
ย่านการค้าของฝร ั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร ร้าน
กาแฟ และรา้นค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้าง
ทางมีต้นเกาลดัที่ได้รบัการตกแต่งอย่างสวยงามปลูก
เรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากค าวา่ ทุง่เอลิเซียม จาก
เทพปกรฌมักรีกในภาษาฝร ั่งเศส ช็องเซลีเซไดร้บัการ
ขนานนามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก 
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่                  
  



 

 

 
 

Day6 ช้อปป้ิงลาวาเล ่เอา้ท์เล็ท – ช้อปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต์  
             

 
เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village 
Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรด์เนมชือ่ดงัตา่งๆ 
โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 
เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาล
ตา่งๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกวา่ ท า
ให้เ ป็นสถานที่ที่ได้ร ับความนิยมเป็นอย่างมากจาก
นกัทอ่งเทีย่วทีชื่น่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้ 
แบรนด์เนม 

เทีย่ง         อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต์ 
(Galleries Lafayette) ต ัง้อยูบ่น Boulevard 
Haussmann ในเขตที ่9 ของกรุงปารีสใกลก้บั 
Opera Garnier มแีบรนด์หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือก
ซื้อสนิคา้ตา่งๆทีร่า้นเพือ่ใหเ้หมาะกบัทกุงบประมาณ 
ต ัง้แตเ่สือ้ผา้ส าเร็จรูปไปจนถงึแฟชั่นช ัน้สงู 
สถาปตัยกรรมของรา้นเป็นแบบอาร์ตนูโว มโีดมทีโ่ดด
เดน่และทศันียภาพอนังดงามของกรุงปารีส ท าใหเ้ป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วของเมอืงหลวงของฝร ั่งเศส อสิระให้
ทา่นชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า           อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 



 

 

ทีพ่กั HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่                  
 

 

 
Day7 สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบนิอาบูดาบี 
 

 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 
 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล ประเทศฝร ั่งเศส 
10.30 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิ ETIHAD 

AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่EY 032  
              (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ั่วโมง 30 นาท ี
19.00 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลบัสูก่รงุเทพฯ 
22.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

EY 402 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ั่วโมง 30 นาท ี

 

Day8 สนามบนิอาบูดาบี – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

 

08.05 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 



 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่เีตียง/ทา่น 
(อายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

20 – 27  มถิุนายน 2565 51,990 48,990 31,990 9,400 

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

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

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
อตัรานี้ ไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมค่าวซ่ีาเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนั
เดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจ
มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพือ่ขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


