วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล – ล่องเรือกระจก
Lover Boat Cruise – เยี่ยมชมโรงงานทำเพชรขนาดใหญ่ – หมู่บ้านกังหันลม
ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – จัตุรัสดัมสแควร์ – Red Light District

2
3

หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – งาน Floriade Expo

เช้า

อาหาร
เที่ยง

เย็น

โรงแรม

Hotel NH Naarden

หรือเทียบเท่า

Hotel NH Naarden

หรือเทียบเท่า

4
5

เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินป�ส
เมืองปารีส
เนินเขามงมาร์ท – มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ท – ปลัสเดอลากงกอร์ด
ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ถ่ายรูปประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปป��งถนนช็องเซลิเซ่

6

ช้อปป��งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท – ช้อปป��งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

7
8

สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ

Hotel Ibis Paris Issy
หรือเทียบเท่า
Hotel Ibis Paris Issy
หรือเทียบเท่า
Hotel Ibis Paris Issy
หรือเทียบเท่า

Day1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี

16.30

นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
เช็คอินให้แก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 35 นาที
เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง

19.30
23.10

Day2

สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล – ล่องเรือกระจก Lover Boat Cruise – เยี่ยมชมโรงงานทำเพชรขนาดใหญ่
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – จัตุรัสดัมสแควร์ – Red Light District

03.55

ออกเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบิน EY 077
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง
เดินทางถึง สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝ��งแม่น้ำอัมสเติล (Amstel) เริ่มก่อตั้ง
ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ป�จจุบันเป�นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์
นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat Cruise) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป�นอยู่
แบบชาวดัชต์ที่ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง
นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry
Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการ
เจียระไนเพชรให้เป�นอัญมณีที่มีค่าที่สุด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

09.00

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ป�จจุบันเป�นพิพิธภัณฑ์เป�ดของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป�นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 1718 อิสระให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
นำท่านชม โรงงานชีส (Cheese Factory) เมื่อเข้าไปยังภายในท่านจะได้เห็นขั้นตอนการทำชีสแบบต่างๆ รวมถึงมีชีสให้ท่านได้ลิ้มลอง ท่านยัง
สามารถเลือกซื้อชีสต่างๆได้
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) หรือจัตุรัสดาม เป�นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และ
ยังเป�นที่ตั้งของ พระราชวังหลวง (Royal Palace) โดยเป�นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อเป�นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป�นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่
2 และเป�นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ เป�นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ทั้งยังเป�นสถานที่รวมตัวอันมีชีวิตชีวาไม่ว่าใน
โอกาสงานเฉลิมฉลองหรือการประท้วงต่างๆ สิ่งที่ไม่ควรพลาดชมเมื่อไปดามสแควร์คือ แท่นหินสีขาวซึ่งเป�นอนุสาวรีย์แห่งชาติที่สร้างขึ้นในป� ค.ศ.
1956 เพื่อระลึกถึงทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังมีห้าง de Bijenkorf เป�นห้างที่ตั้งอยู่ตรงดัมสแควร์ เเละเป�นห้างใหญ่สุดใน
อั ม สเตอร์ ด ั ม ชื ่ น ชอบการช็ อ ปป� � ง สิ น ค้ า เเบรนด์ เ นมต้ อ งมาที ่ น ี ่ ค ่ ะ ไม่ ว ่ า จะเป� น Louis Vuitton,
Balenciaga, Stella Mccartney เเละอี ก หลากหลายเเบรนด์ ก ็ ม ี ใ ห้ เ พื ่ อ นๆ ได้ เ ลื อ กชม รวมถึ ง
เครื่องสำอาง เสื้อผ้ารองเท้าหรือขนมของฝาก
นำท่านเดินทางสู่ ย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้
มาถึงอัมสเตอร์ดัม เป�นแหล่งแสงสียามค่ำคืนและบรรยากาศของสาวงามในตู้กระจกที่ให้บริการอย่างถูก
กฎหมาย เป�นแหล่งรวมบาร์ พิพิธภํณฑ์ และ เซ็กซ์ช้อป จำนวนมากมาย
ค่ำ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก
HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day3

หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – งาน Floriade Expo

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
หมู่บ้านในฝ�นที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ใช้การโดยสารผ่านทาง
เรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่านั้น มีชื่อเสียงเป�นที่รู้จักกันดีในฐานะ "เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice
of Netherland) " จากการที่เป�นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาว
ราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป�นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน
ซึ่งกว่าจะมาเป�นหมู่บ้านแสนสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่นี่ถูกค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อป�
1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จึงได้ตั้งชื่อว่า "เกย์เธนฮอร์น" ซึ่งหมายถึง เขา
แพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเป�น " กีธูร์น " ในที่สุด ส่วนสาเหตุของ
แม่น้ำทั้งหมดซึ่งอยู่ที่นี่ก็เล่าต่อกันมาว่า เป�นเพราะในอดีตที่นี่เคยถูกใช้เป�นเหมืองขุดถ่านหินเลนมา
ก่อน และรูที่ถูกขุดนั้นก็กลายมาเป�นทางให้น้ำไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ำเหล่านี้เป�น
ทางขนส่งถ่านหินเลนในที่สุด * ไม่รวมค่าบริการ ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat) ใช้เวลา
ล่องเรือประมาณ 30 นาที) ราคาเรือต่อท่านประมาณ 5-6 ยูโร หรือประมาณ 200-250 บาท*
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

เที่ยง

นำท่าเดินทางสู่ เมืองอัลเมียร์ (Almere) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) เพื่อนำ
ท่านเข้าชมงานฟลอริเอด (Floriade Expo) ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในทุกๆ 10 ป� และจะย้าย
ประเทศและเมืองในการจัดงานไปเรื่อยๆ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชสญด้านพืชสวนจากทั่วโลกมารวมตัว
กัน เพื่อนำเสนอทางออกต่างๆที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้เมืองต่างๆในโลก สวยงาม
และยั่งยืนมากขึ้น มีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คนจากทั่วโลกเพื่อจะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่เป�น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนวัตกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้ว ภายในงานยังมีการจัดงานแสดง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดนตรีสด ความบันเทิง และวงออเคสตราที่แสดงในสวนสาธารณะ และมี
ร้านค้า ร้านอาหาร และการชิมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกชม
ค่ำ
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชมงานพืชสวนโลก
ที่พัก
HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day4

เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินป�ส – เมืองปารีส

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) แคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ เป�นเมืองหลวงของ
ประเทศเบลเยี่ยม บรัสเซลส์เป�นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง หน่วยงานสำคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วยงาน คือ
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ที่มีสำนักงานใหญ่ใน
กรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป�นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานฑูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานฑูตปกติ

เที่ยง

ค่ำ
ที่พัก

ของแต่ละประเทศ สถานฑูตประจำสหภาพยุโรป และสถานฑูตประจำนาโต บรัสเซลส์ เป�นสถานที่ที่น่าสนใจด้วยสถาป�ตยกรรมที่สวยงามและ
ประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งที่อัดแน่นอยู่ในทุกถนน
นำท่านถ่ายรูปด้านอกกับ อะโตเมียม (Atomium) ที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ Heysel Park ทางตะวันตกของเมือง เป�นแบบจำลองอะตอมที่น่า
ตะลึง ซึ่งมีความสูงถึง 100 เมตร ประกอบด้วยวัตถุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 18 เมตร หนักประมาณ 2,400 ตัน ใช้เวลา
ในการออกแบบประมาณ 18 เดือน ประติมากรรมนี้สร้างขึ้นในป� 1958
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกร็องปลัส (The Grand Place) จัตุรัสหลักแห่งกรุงบรัสเซลส์ ซึ่งรายล้อมด้วยเหล่าอาคารเก่าอันสวยงามและกลมกลืน
กันทางสถาป�ตยกรรม และถือว่าเป�นจัตุรัสที่สวยที่สุดในโลก จัตุรัสแห่งนี้มีความกว้าง 68 เมตร ยาว 110 เมตร ในป�จจุบัน
จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป�นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก
นำท่านถ่ายรูปกับ เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินป�ส (Manneken Pis) แปลว่า เด็กชายกำลังป�สสาวะ เป�นน้ำพุ
ขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดง เป�นรูปป��นเด็กชายยืนเปลือยกายกำลังป�สสาวะใส่อ่าง มีความสูงประมาณ 61
เซนติเมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย เฌโรม ดูว์แกนัว ช่างหล่อชาวฝรั่งเศส ได้รับการติดตั้ง
ราว ค.ศ. 1618 มีตำนานเล่าว่า รูปป��นนี้เดิมสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ด้วยหินแกะสลัก ในขณะนั้น
บรัสเซลส์อยู่ท่ามกลางสงครามและถูฏฝ่ายตรงข้ามนำระเบิดมาวางไว้ที่กำแพงเมือง เด็กชายคนหนึ่งชื่อ ยูลี
ยันสเกอ (Julianske) มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงป�สสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้
ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ไว้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ ต่อมารูปสลักนี้ถูกขโมยสูญหายไปหลายครั้ง จึงถูกแทนที่รูปหล่อตัวป�จจุบัน
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป��ง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ปารีสเป�นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุ ของประเทศฝรั่งเศส
ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน ตั้งถิ่นฐานมามากกว่า 2,000 ป� ป�จจุบันปารีสเป�นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก
และเป�นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่งของโลก
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day5

เช้า

เที่ยง

มงมาร์ท – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปป��งถนนช็องเซลิเซ่

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ มงมาร์ท (Montmartre) คือเนินเขาขนาดใหญ่ในกรุงปารีส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหอไอเฟล เนินนีม้ คี วามสูง
130 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และยังเป�นที่ตั้งของมหาวิหารซาเครเกอร์ ถือเป�นจุดชมวิวยอดนิยมของเมืองและใช้เป�นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
หลายต่อหลายเรื่อง คำว่า มงมาร์ท ในภาษาฝรั่งเศสนั้น มาจากศัพท์ละติน Mons Martis ที่แปลว่า “เนินเขาแห่งเทพมาร์ส” อันเป�นนามเทพ
โรมันแห่งสงคราม เรามารถขึ้นสูม่ งมาร์ทได้ 2 วิธี คือ 1. เดินเท้าสูเ่ นินเขามงมาร์ท หรือ 2. นั่งรถรางขึ้นสู่เนินเขาและเดินเท้าต่ออีกเล็กน้อย
* ไม่รวมค่าบริการ รถรางขึ้นสู่ เนินเขามงมาร์ท ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ราคารถรางต่อท่านประมาณ 2 ยูโร หรือประมาณ 80 บาท*
นำท่านชม มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ท (Basilica de Sacre Coeur de Montmartre) เป�น
โบสถ์และมหาวิหารรองในคริสจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขามงมาร์ท สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระ
หฤทัยของพระเยซู ป�จจุบันถือเป�นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่มนี ักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากเป�น
อันดับ 2 ของกรุงปารีส โดยถือเป�นอนุเสาวรีย์ของทั้งสองด้าน คือการเมือง และวัฒนธรรม โบสถ์ได้ถกู
ออกแบบโดย โปล อะบาดี ซึ่งเป�นสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่เป�นหนึ่งใน 77 สถาปนิกผู้ชนะการประกวด เริ่ม
ก่อสร้างในป� ค.ศ. 1875 และเสร็จสิ้นในป� ค.ศ. 1914 โดยได้รับการแต่งตั้งโดยสมบูรณ์ภายหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในป� ค.ศ. 1919

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษเมนูหอย Escargot & Duck Confit
นำท่านผ่านชม ปลัสเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป�นหนึ่งในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่
สำคัญในปารีส เป�นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในป� 1755
เป�นรูปแปดเหลี่ยมที่มีคูน้ำล้อมรอบ ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในป� พ.ศ. 2332 รูปป��นของพระเจ้า
หลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศสถูกรื้อถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนชื่อเป�น Place de la Revolution รัฐบาล
ปฏิวัติใหม่ได้สร้างกิโยตินขึ้นที่จัตุรัส และที่นี่เป�นที่ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ถูกประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ.
2336 ในป� พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจัตุรัสได้เปลี่ยนชื่อเป�น Place de la Concorde เพื่อเป�น
การแสดงความปรองดองหลังจากความวุ่นวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในป� พ.ศ. 2373 ชื่อก็
กลับไปเป�น Place de la Concorde และยังคงเป�นเช่นนั้นตั้งแต่นั้นมา

นำท่านเดินทางสู่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั้งอยู่ฝ�งตรงข้ามหอไอเฟลคนละฝ��งของแม่นำ้ แซน ตั้งอยู่บนที่ตั้งเดิมของ ปาแลดูว์ทรอ
กาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเป�นที่มาของชื่อเรียกสั้นๆขอสถานที่นี้ว่า ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดงาน
สร้างในสถาป�ตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de
Chaillot) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยืน่ ออกเป�นป�กทั้งสองข้าง โดยลักษณะโค้ง โดยสร้างบนรากฐาน
ของอาคารเดิมทั้งหมด เว้นเพียงแต่ว่า ป�กโค้งทั้งสองอาคารนั้นเป�นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป�นลานจัตรุ ัสเป�ดโล่งแทน
เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรสั ทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งนี้ ที่นี่จึงถือเป�นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนปารีส
ต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งนี้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟลอย่างจุใจ
นำท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป�นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป�นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สดุ และใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของโลก ซึ่งได้เป�ดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อป� พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป�นมา
ยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป�นพระราชวังหลวง ซึ่งป�จจุบันเป�น
สถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป�นจำนวนมากกว่า
35,000 ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ
พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อป�ค.ศ.1988 โดยเป�นหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใช้สอยเป�น
ทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์

ค่ำ
ที่พัก

Day6

นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) เป�นอนุสรณ์
สถานที่สำคัญของกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรสั ชาร์ล เดอโกล ประตูชัยแห่ง
นี้สร้างขึ้นเพื่อเป�นการสดุดีวีรชนทหารกล้าทีไ่ ด้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน
นำท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป�นย่านการค้าของฝรั่งเศส
ไม่ว่าจะเป�น โรงละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สอง
ข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลี
เซ มาจากคำว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซ
ได้รับการขนานนามว่าเป�นถนนที่สวยที่สุดในโลก
อิสระให้ท่านช้อปป��งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป��ง
HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ช้อปป��งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท – ช้อปป��งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

เช้า

เที่ยง

ค่ำ
ที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เป�นเอาท์
เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติ
อย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลด
ราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป�นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป�น
อย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปป��งสินค้า
แบรนด์เนม
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป��ง
นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries
Lafayette) ตั้งอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีสใกล้
กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ร้าน
เพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตัง้ แต่เสื้อผ้าสำเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง
สถาป�ตยกรรมของร้านเป�นแบบอาร์ตนูโว มีโดมทีโ่ ดดเด่นและทัศนียภาพอัน
งดงามของกรุงปารีส ทำให้เป�นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระ
ให้ท่านช้อปป��งได้ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป��ง
HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี

เช้า
10.30
19.00
22.35

Day8
08.05

บริการอาหารเช้า แบบกล่อง
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล ประเทศฝรั่งเศส
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 032
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที
เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอการเปลีย่ นเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 402
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที

สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์เด็ก
ไม่มีเตียง/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ป�)

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

11 – 18 กันยายน 2565

59,990

56,990

38,990

9,900

อัตราค่าบริการสําหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ขา้ งต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
โดยเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ อํานวยความสะดวกในการยื่น และให้คาํ แนะนําแก่ท่าน
สําคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 25,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวนั
เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จําเป็ นต้องมีผเู้ ดินทาง จํานวน 10 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ ตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อน
การเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านทีต่ อ้ งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั ๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทําการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นเพียงการแนะนําเท่านัน้
4. นักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ขอสงวนสิทธิในการขอวี
์
ซ่าประเภทอื่นซึง่ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน

