
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี     

2 
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล – ล่องเรือกระจก  
Lover Boat Cruise – เย่ียมชมโรงงานทำเพชรขนาดใหญ่ – จัตุรัสดัมสแควร์  
Red Light District 

   
Hotel NH Naarden 

หรือเทียบเท่า  

3 
หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์  
โรงงานชีส    

Hotel NH Naarden 
หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส  
เมืองปารีส    

Hotel Ibis Paris Issy 
หรือเทียบเท่า  

5 
เนินเขามงมาร์ท – มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ท – ปลัสเดอลากงกอร์ด  
ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  
ถ่ายรูปประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ 

   
Hotel Ibis Paris Issy 

หรือเทียบเท่า  

6 ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์     
Hotel Ibis Paris Issy 

หรือเทียบเท่า  

7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี     

8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี 
 

 

16.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
เช็คอินให้แก่ท่าน 

19.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินที ่EY 407  
              (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 35 นาที 
23.10 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง  
 
Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล – ล่องเรือกระจก Lover Boat Cruise – เยี่ยมชมโรงงานทำเพชรขนาดใหญ่  
             จัตุรัสดัมสแควร์ – Red Light District 
 

 

03.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบิน EY 077  
              (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 
09.00       เดินทางถึง สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 

    นำท่านเดินทางสู ่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเติล (Amstel) เริ่มก่อต้ัง
ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เนเธอร์แลนด์  

     นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพ่ือชมบ้านเรือน 
และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์ที่ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง 

     นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry 
Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู ้ชำนาญตลอดจนขั ้นตอนการ
เจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าท่ีสุด 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 
 

 



                    
 นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) หรือจัตุรัสดาม เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และ

ยังเป็นที่ต้ังของ พระราชวังหลวง (Royal Palace) โดยเป็นที่ต้ังของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพ่ือเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหย่ือของสงครามโลกครั้งที่ 
2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ทั้งยังเป็นสถานที่รวมตัวอันมีชีวิตชีวาไม่ว่าใน
โอกาสงานเฉลิมฉลองหรือการประท้วงต่างๆ สิ่งที่ไม่ควรพลาดชมเม่ือไปดามสแควร์คือ แท่นหินสีขาวซึ่งเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติที่สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 
1956 เพ่ือระลึกถึงทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากน้ียังมีห้าง de Bijenkorf เป็นห้างที่ต้ังอยู่ตรงดัมสแควร์ เเละเป็นห้างใหญ่สุดใน
อัมสเตอร์ดัม ชื ่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าเเบรนด์เนมต้องมาที่นี ่ค ่ะ ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Balenciaga, Stella Mccartney เเละอีก
หลากหลายเเบรนด์ก็มีให้เพ่ือนๆ ได้เลือกชม รวมถึงเครื่องสำอาง เสื้อผ้ารองเท้าหรือขนมของฝาก 

   นำท่านเดินทางสู่ ย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาถึงอัมสเตอร์ดัม เป็นแหล่งแสงสียามค่ำ
คืนและบรรยากาศของสาวงามในตู้กระจกที่ให้บริการอย่างถูกกฎหมาย เป็นแหล่งรวมบาร์ พิพิธภํณฑ์ และ เซ็กซ์ช้อป จำนวนมากมาย 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก         HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
  
Day3 หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ 
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
หมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ใช้การโดยสารผ่านทาง
เรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่าน้ัน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ "เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice 
of Netherland) " จากการที่เป็นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาว
ราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพ่ือใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน 
ซึ่งกว่าจะมาเป็นหมู่บ้านแสนสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่นี่ถูกค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 
1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จึงได้ตั้งชื่อว่า "เกย์เธนฮอร์น" ซึ่งหมายถึง เขา
แพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพ้ียนจนกลายมาเป็น " กีธูร์น " ในที่สุด ส่วนสาเหตุของ
แม่น้ำท้ังหมดซึ่งอยู่ที่น่ีก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดีตที่น่ีเคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดถ่านหินเลนมา
ก่อน และรูที่ถูกขุดน้ันก็กลายมาเป็นทางให้น้ำไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ำเหล่าน้ีเป็น
ทางขนส่งถ่านหินเลนในที่สุด * ไม่รวมค่าบริการ ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat) ใช้เวลา
ล่องเรือประมาณ 30 นาที) ราคาเรือต่อท่านประมาณ 5-6 ยูโร หรือประมาณ 200-250 บาท* 



 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

   นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาต้ังแต่ศตวรรษที่ 17-
18   อิสระให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

   นำท่านชม โรงงานชีส (Cheese Factory) เมื่อเข้าไปยังภายในท่านจะได้เห็นข้ันตอนการทำชีสแบบต่างๆ รวมถึงมีชีสให้ท่านได้ลิ้มลอง ท่านยัง
สามารถเลือกซื้อชีสต่างๆได้ 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก        HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
  
Day4 เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส – เมืองปารีส 
 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
               นำท่านเดินทางสู ่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) แคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ เป็น
เมืองหลวงของประเทศเบลเยี ่ยม บรัสเซลส์เป็นที ่ต ั ้งของ
องค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง หน่วยงานสำคัญ
ของสหภาพยุโรป 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป 
(Council of the European Union) ที ่มีสำนักงานใหญ่ใน
กรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี ้บร ัสเซลส์ยังเป็นที ่ต ั ้งของนาโต 
(NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานฑูตในบรัสเซลส์ถึง 
3 แห่ง คือ สถานฑูตปกติของแต่ละประเทศ สถานฑูตประจำ
สหภาพยุโรป และสถานฑูตประจำนาโต 



 
             บรัสเซลส์ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและประวัติศาสตร์อันน่าท่ึงที่อัดแน่นอยู่ในทุกถนน  
 นำท่านถ่ายรูปด้านอกกับ อะโตเมียม (Atomium) ที่ต้ังอยู่ในสวนสาธารณะ Heysel Park 

ทางตะวันตกของเมือง เป็นแบบจำลองอะตอมที ่น่าตะลึง ซึ ่งมีความสูงถึง 100 เมตร 
ประกอบด้วยวัตถุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 18 เมตร หนักประมาณ 
2,400 ตัน ใช้เวลาในการออกแบบประมาณ 18 เดือน ประติมากรรมน้ีสร้างข้ึนในปี 1958 

              นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกร็องปลัส (The Grand Place) จัตุรัสหลักแห่งกรุงบรัสเซลส์ ซึ่ง
รายล้อมด้วยเหล่าอาคารเก่าอันสวยงามและกลมกลืนกันทางสถาปัตยกรรม และถือว่าเป็น
จัตุรัสที่สวยที่สุดในโลก จัตุรัสแห่งน้ีมีความกว้าง 68 เมตร ยาว 110 เมตร ในปัจจุบัน  จัตุรัส
แห่งน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก 

              นำท่านถ่ายรูปกับ เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส (Manneken Pis) แปลว่า เด็กชายกำลัง
ปัสสาวะ  เป็นน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดง เป็นรูปปั้นเด็กชายยืนเปลือยกายกำลังปัสสาวะใส่อ่าง มีความสูงประมาณ 61 เซนติเมตร ต้ังอยู่ใจ
กลางกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย เฌโรม ดูว์แกนัว ช่างหล่อชาวฝรั่งเศส ได้รับการติดตั้งราว ค.ศ.  1618 มีตำนานเล่าว่า รูปปั้นนี้เดิมสร้างขึ้นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 14 ด้วยหินแกะสลัก ในขณะน้ันบรัสเซลส์อยู่ท่ามกลางสงครามและถูฏฝ่ายตรงข้ามนำระเบิดมาวางไว้ที่กำแพงเมือง เด็กชายคน
หน่ึงชื่อ ยูลียันสเกอ (Julianske) มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักน้ีไว้
เพ่ือระลึกถึงความกล้าหาญ ต่อมารูปสลักน้ีถูกขโมยสูญหายไปหลายครั้ง จึงถูกแทนที่รูปหล่อตัวปัจจุบัน 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
     นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศฝรัง่เศสต้ังอยู่

บนแม่น้ำแซน ต้ังถ่ินฐานมามากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหน่ึงของโลก และเป็น
สถานทีท่่องเท่ียวที่โด่งดังแห่งหน่ึงของโลก 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า                  

 
 

 
 



 
Day5 มงมาร์ท – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  
            ประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปป้ิงถนนช็องเซลิเซ่ 
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ มงมาร์ท (Montmartre) คือเนินเขาขนาดใหญ่ในกรุงปารีส ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหอไอเฟล เนินน้ีมีความสูง 
130 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และยังเป็นที่ต้ังของมหาวิหารซาเครเกอร์ ถือเป็นจุดชมวิวยอดนิยมของเมืองและใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
หลายต่อหลายเรื่อง คำว่า มงมาร์ท ในภาษาฝรัง่เศสน้ัน มาจากศัพท์ละติน Mons Martis ที่แปลว่า “เนินเขาแห่งเทพมาร์ส” อันเป็นนามเทพ
โรมันแห่งสงคราม เรามารถข้ึนสู่มงมาร์ทได้ 2 วิธี คือ 1. เดินเท้าสู่เนินเขามงมาร์ท หรือ 2. น่ังรถรางข้ึนสู่เนินเขาและเดินเท้าต่ออีกเล็กน้อย 
 * ไม่รวมค่าบริการ รถรางข้ึนสู่ เนินเขามงมาร์ท ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ราคารถรางต่อท่านประมาณ 2 ยูโร หรือประมาณ 80 บาท* 

นำท่านชม มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ท (Basilica de Sacre Coeur de Montmartre)  เป็น
โบสถ์และมหาวิหารรองในคริสจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งต้ังอยู่บนยอดเขามงมาร์ท สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศแก่พระ
หฤทัยของพระเยซู ปัจจุบันถือเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเท่ียวหลักที่มีนักท่องเท่ียวมาเย่ียมชมมากเป็น
อันดับ 2 ของกรุงปารีส โดยถือเป็นอนุเสาวรีย์ของทั้งสองด้าน คือการเมือง และวัฒนธรรม โบสถ์ได้ถูก
ออกแบบโดย โปล อะบาดี ซึ่งเป็นสถาปนิกชาวฝรั่งเศสทีเ่ป็นหน่ึงใน 77 สถาปนิกผู้ชนะการประกวด เริ่ม
ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1914 
โดยได้รับการแต่งต้ังโดยสมบูรณ์ภายหลังจาก
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1919  
 

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน พิเศษเมนูหอย Escargot & Duck Confit 
นำท่านผ่านชม ปลัสเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหน่ึงในสี่เหลี่ยมสาธารณะ
ที่สำคัญในปารีส เป็นจัตุรัสที ่ใหญ่ที ่สุดในปารีส ออกแบบโดย  Ange Jacques Gabriel ในปี 
1755 เป็นรูปแปดเหลี่ยมที่มีคูน้ำล้อมรอบ ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศสถูกรื้อถอนและบริเวณน้ันเปลี่ยนชื่อเป็น  Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหม่ได้สร้างกิโยตินข้ึนที่จัตุรัส 
และที่นี่เป็นที่ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ถูกประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจัตุรัสได้เปลี่ยนชื่อเป็น  Place de la 
Concorde  เพ่ือเป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุ่นวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลับไปเป็น Place de la 
Concorde และยังคงเป็นเช่นน้ันต้ังแต่น้ันมา  



 
นำท่านเดินทางสู่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ต้ังอยู่ฝั่งตรงข้ามหอไอเฟลคนละฝั่งของแม่น้ำแซน ต้ังอยู่บนที่ต้ังเดิมของ ปาแลดูว์ทรอ
กาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกสั้นๆขอสถานที่น้ีว่า ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือจัดงาน 
สร้างในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใชช้ื่อว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de 
Chaillot) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารย่ืนออกเป็นปีกทั้งสองข้าง โดยลักษณะโคง้ โดยสร้างบนรากฐาน 
ของอาคารเดิมทั้งหมด เว้นเพียงแต่ว่า ปีกโค้งทั้งสองอาคารน้ันเป็นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลานจัตุรัสเปิดโล่งแทน 
เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรัสทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งน้ี ท่ีน่ีจึงถือเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเท่ียวที่มาเยือนปารีส
ต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งน้ี อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟลอย่างจุใจ 
นำท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะต้ังอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส พิพิธภัณฑ์

ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชม
ได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานต้ังแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิม

เคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปจัจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่า
ระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป 
สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปคี.ศ.1988 โดยเป็นหน่ึงในโครงการทีร่ิเริ่ม

ของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพ่ือใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ 
 

นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส 
(Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของกรุงปารีส ต้ังอยู่กลาง
จัตุรัส ชารล์ เดอโกล ประตูชัยแห่ง    น้ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนทหาร
กล้าท่ีได้ร่วมรบเพ่ือประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสงครามนโปเลียน  
นำท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้าของฝรั่งเศส 
ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สอง
ข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลี
เซ มาจากคำว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซ
ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก 
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า                  
  



 
 
Day6 ช้อปป้ิงลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท – ช้อปป้ิงแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์  
             

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู ่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์
เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติ
อย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลด
ราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากจากนักท่องเท่ียวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้า 
แบรนด์เนม 

เที่ยง         อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries 
Lafayette) ต้ังอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีส
ใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่
ร้านเพ่ือให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ต้ังแต่เสื้อผ้าสำเร็จรปูไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง 
สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและทัศนียภาพอัน
งดงามของกรุงปารสี ทำให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส 
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า                  
 
 
 
 
 
 



 
 
Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี 
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง 
 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล ประเทศฝรัง่เศส 
10.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เท่ียวบินที ่EY 032  
              (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 
19.00 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ เพ่ือรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ 
22.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินที่ EY 402 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 
 

Day8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 

08.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทวัร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไม่มีเตียง/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัร์ไม่รวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

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

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

29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565 49,990 46,990 29,990 9,400 

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
อตัรานี้ ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัร์ขา้งต้นไม่รวมค่าวซี่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนั
เดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจ
มกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

 



 



 



 



 



  



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


