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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 

สนามบนิอาบูดาบี – สนามบนิอัมสเตอร์ดัมสคปิโฮล – ล่องเรือ
กระจก Lover Boat Cruise – เยีย่มชมโรงงานท าเพชรขนาดใหญ่ 
หมู่บา้นกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชสี – จัตุรัสดัมสแควร์  
Red Light District 

   

Hotel NH 
Naarden 

หรอืเทยีบเทา่  

3 
หมูบ่า้นกธีรูน์ – ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีรูน์ – งาน Floriade Expo 
    

Hotel NH 
Naarden 

หรอืเทยีบเทา่  

4 
เมอืงบรัสเซลส ์– อะโตเมยีม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจา้หนูนอ้ยมัน
เนอเกนิปิส - เมอืงปารสี    

Hotel Ibis Paris 
Issy 

หรอืเทยีบเทา่  

5 
เนนิเขามงมารท์ – มหาวหิารพระหฤทัยแห่งมงมารท์ – ปลัสเดอลา
กงกอร์ด ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพพิธิภัณฑ์
ลฟูวร ์ถา่ยรปูประตชูยัฝร่ังเศส – ชอ้ปป้ิงถนนชอ็งเซลเิซ ่

   

Hotel Ibis Paris 
Issy 

หรอืเทยีบเทา่  

6 ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์    

Hotel Ibis Paris 
Issy 

หรอืเทยีบเทา่  
7 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบนิอาบดูาบ ี     
8 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

    



 
 

 

 

 

 

 

 

Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี
 

 
16.30 นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสังเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 
19.30  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ 

EY 407 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 35 นาท ี
23.10  เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และรอตอ่เครือ่ง  
 
 
Day2 สนามบนิอาบูดาบ ี– สนามบนิอมัสเตอรด์มัสคปิโฮล – ลอ่งเรอืกระจก Lover Boat Cruise – เยีย่มชม

โรงงานท าเพชรขนาดใหญ ่– หมู่บา้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์– โรงงานชสี – จตัุรสัดมัสแควร ์– Red 
Light District 

 

 

03.55  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอมัสเตอรด์มัสคปิโฮล ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 
เทีย่วบนิ EY 077 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 

09.00        เดนิทางถงึ สนามบนิอมัสเตอรด์มัสคปิโฮล ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงรับสัมภาระผ่านจุด
คัดกรองตามระเบยีบของสนามบนิ 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอัมสเตลิ (Amstel) เริม่ก่อตัง้
ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปัจจุบันเป็นเมอืงทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ 
น าท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพื่อชม
บา้นเรือน และ วิถีชีว ิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์ที่ ใชเ้วลาล่องเรือ
ประมาณ 1 ชัว่โมง 
น าทา่นเดนิทางสู ่สถาบนัเจยีระไนเพชร (Diamonds and Jewelry 
Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูช้ านาญตลอดจนขัน้ตอนการ
เจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีทีม่คีา่ทีส่ดุ 

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารจนี 
 

 
                    

 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) 
ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑเ์ปิดของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ท่านสามารถเขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวดัชต ์ทีใ่ช ้

กังหันลมกว่ารอ้ยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17-18   อสิระใหท้่านเดนิชืน่ชมบรรยากาศและ
ถา่ยรปูตามอธัยาศัย 
น าท่านชม โรงงานชสี (Cheese Factory) เมือ่เขา้ไปยังภายในท่านจะไดเ้ห็นขัน้ตอนการท าชสีแบบต่างๆ 
รวมถงึมชีสีใหท้า่นไดล้ิม้ลอง ทา่นยงัสามารถเลอืกซือ้ชสีตา่งๆได ้
 
 
 



 
 
น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) หรอืจัตุรัสดาม เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอรด์ัมทีเ่ต็มไป
ดว้ยกลิน่อายของประวัตศิาสตร ์และยงัเป็นทีต่ัง้ของ พระราชวังหลวง (Royal Palace) โดยเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยี์
แหง่ชาตเิพือ่เป็นการระลกึถงึผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ของสงครามโลกครัง้ที ่2 และเป็นยา่นทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก ่
เป็นศูนยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่ ทัง้ยงัเป็นสถานทีร่วมตัวอันมชีวีติชวีาไมว่า่ในโอกาสงานเฉลมิ
ฉลองหรอืการประทว้งตา่งๆ สิง่ทีไ่มค่วรพลาดชมเมือ่ไปดามสแควรค์อื แท่นหนิสี

ขาวซึง่เป็นอนุสาวรยีแ์ห่งชาตทิีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1956 เพือ่ระลกึถงึทหารผ่าน
ศกึจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 นอกจากนี้ยังมหีา้ง de Bijenkorf เป็นหา้งทีต่ัง้อยู่
ตรงดัมสแควร ์เเละเป็นหา้งใหญ่สดุในอัมสเตอรด์ัม ชืน่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้เเบ
รนด์ เ นมต ้อ งมาที่ นี่ ค่ ะ  ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น  Louis Vuitton, Balenciaga, Stella 
Mccartney เเละอีกหลากหลายเเบรนด์ก็มีใหเ้พื่อนๆ ไดเ้ลือกชม รวมถึง
เครือ่งส าอาง เสือ้ผา้รองเทา้หรอืขนมของฝาก 
น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยาม
ราตร ีทีไ่มค่วรพลาดเมือ่ไดม้าถงึอัมสเตอรด์ัม เป็นแหล่งแสงสยีามค ่าคนืและบรรยากาศของสาวงามในตูก้ระจกที่
ใหบ้รกิารอยา่งถกูกฎหมาย เป็นแหลง่รวมบาร ์พพิธิภ ณฑ ์และ เซก็ซช์อ้ป จ านวนมากมาย 

ค า่            บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั          HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 

 

 

 

Day3  หมูบ่า้นกธีูรน์ – ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีูรน์ – งาน Floriade Expo 
 

 
เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง) หมู่บา้นในฝันที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(Netherlands) ใชก้ารโดยสารผา่นทางเรอืบนคลองรอบหมูบ่า้นเท่านัน้ มชีือ่เสยีง
เป็นทีรู่จ้ักกันดใีนฐานะ "เวนสิแห่งเนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) " จาก
การทีเ่ป็นหมูบ่า้นปราศจากถนน แต่ตอ้งเดนิทางผ่านคลองซึง่มคีวามยาวราว 7.5 
กโิลเมตร และมสีะพานเชือ่มเพือ่ใชเ้ป็นทางเดนิตดิต่อกันภายในหมูบ่า้นกว่า 180 
สะพาน ซึง่กว่าจะมาเป็นหมู่บา้นแสนสวยทีเ่ราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ทีน่ี่ถูกคน้พบโดย
ชาวเมดเิตอรเ์รเนียนเมือ่ปี 1230 ในขณะนัน้มซีากเขาแพะกองอยูเ่ต็มไปหมด จงึ
ไดต้ัง้ชือ่วา่ "เกยเ์ธนฮอรน์" ซึง่หมายถงึ เขาแพะ แตเ่มือ่เวลาผา่นไปเรือ่ยๆ ก็ออก
เสยีงเพีย้นจนกลายมาเป็น " กธีูรน์ " ในทีส่ดุ สว่นสาเหตขุองแมน่ ้าทัง้หมดซึง่อยู่
ทีน่ี่ก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดตีทีน่ี่เคยถูกใชเ้ป็นเหมอืงขุดถ่านหนิเลนมา
กอ่น และรทูีถู่กขดุนัน้ก็กลายมาเป็นทางใหน้ ้าไหลเขา้มา และคนในสมยักอ่นก็ใชส้ายน ้าเหลา่นีเ้ป็นทางขนสง่ถา่น
หนิเลนในทีสุ่ด * ไม่รวมค่าบรกิาร ล่องเรอืหมู่บา้นกธีูรน์ (Giethoorn Boat) ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 30 นาที) 
ราคาเรอืตอ่ทา่นประมาณ 5-6 ยโูร หรอืประมาณ 200-250 บาท* 

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอลัเมยีร ์(Almere) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 
1ชัว่โมง) เพือ่น าท่านเขา้ชมงานฟลอรเิอด (Floriade Expo) ซึง่งานนี้จะ
จัดขึน้ในทกุๆ 10 ปี และจะยา้ยประเทศและเมอืงในการจัดงานไปเรือ่ยๆ ซึง่จะ
มผีูเ้ชีย่วชสญดา้นพชืสวนจากทั่วโลกมารวมตัวกนั เพือ่น าเสนอทางออกตา่งๆ
ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม เพือ่ท าใหเ้มอืงต่างๆในโลก สวยงามและยั่งยนืมาก
ขึน้ มผีูเ้ขา้ร่วมกว่า 400 คนจากทั่วโลกเพือ่จะน าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ทีเ่ป็น
มติรกับสิง่แวดลอ้ม นอกจากนวัตกรรมทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจแลว้ ภายในงานยังมี
การจัดงานแสดงศลิปะและวัฒนธรรม ดนตรสีด ความบันเทงิ และวงออเคสตราทีแ่สดงในสวนสาธารณะ และมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และการชมิผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่ อกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม 

ค า่            อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชมงานพชืสวนโลก 
ทีพ่กั         HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Day4  เมอืงบรสัเซลส ์– อะโตเมยีม – จตัรุสักร็องปลสั – เจา้หนนูอ้ยมนัเนอเกนิปิส – เมอืงปารสี 
 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) แควน้นครหลวง
บรัสเซลส ์เป็นเมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม บรัสเซลสเ์ป็นทีต่ัง้ขององคก์รระหว่างประเทศทีส่ าคัญหลายแห่ง 
หน่วยงานส าคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วยงาน คอื คณะกรรมาธกิารยุโรป (European Commission) และคณะ
มนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ที่มีส านักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี้
บรัสเซลสย์งัเป็นทีต่ัง้ของนาโต (NATO) อกีดว้ย ท าใหห้ลายประเทศมสีถานฑตูในบรัสเซลสถ์งึ 3 แหง่ คอื สถาน
ฑูตปกตขิองแต่ละประเทศ สถานฑูตประจ าสหภาพยุโรป และสถานฑูตประจ านาโต บรัสเซลส ์เป็นสถานที่ที่
น่าสนใจดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและประวัตศิาสตรอ์นัน่าทึง่ทีอ่ดัแน่นอยูใ่นทกุถนน  
น าทา่นถา่ยรปูดา้นอกกบั อะโตเมยีม (Atomium) ทีต่ัง้อยูใ่นสวนสาธารณะ Heysel Park ทางตะวันตกของเมอืง 
เป็นแบบจ าลองอะตอมทีน่่าตะลงึ ซึง่มคีวามสงูถงึ 100 เมตร ประกอบดว้ยวัตถุทรงกลม 9 ลูก แตล่ะลกูมเีสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางขนาด 18 เมตร หนักประมาณ 2,400 ตัน ใชเ้วลาในการออกแบบประมาณ 18 เดอืน ประตมิากรรมนีส้รา้ง
ขึน้ในปี 1958 
น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสักร็องปลสั (The Grand Place) จัตุรัสหลักแห่งกรุงบรัสเซลส ์ซึง่รายลอ้มดว้ยเหล่า
อาคารเกา่อนัสวยงามและกลมกลนืกนัทางสถาปัตยกรรม และถอืวา่เป็นจัตรัุสทีส่วยทีส่ดุในโลก จัตรัุสแหง่นีม้คีวาม
กวา้ง 68 เมตร ยาว 110 เมตร ในปัจจบุนั   

                จัตรัุสแหง่นีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยองคก์ารยเูนสโก 
              น าท่านถ่ายรูปกับ  เจ้าหนูน้อยมนัเนอเกินปิส  (Manneken Pis) แปลว่า 

เด็กชายก าลังปัสสาวะ  เป็นน ้าพขุนาดเล็กหลอ่ดว้ยทองแดง เป็นรปูปัน้เด็กชายยนื
เปลอืยกายก าลังปัสสาวะใสอ่า่ง มคีวามสงูประมาณ 61 เซนตเิมตร ตัง้อยูใ่จกลาง
กรุงบรัสเซลส ์ออกแบบโดย เฌโรม ดูวแ์กนัว ช่างหล่อชาวฝร่ังเศส ไดรั้บการ
ตดิตัง้ราว ค.ศ. 1618 มตี านานเล่าว่า รูปปั้นนี้เดมิสรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่14 
ดว้ยหนิแกะสลัก ในขณะนัน้บรัสเซลสอ์ยูท่า่มกลางสงครามและถฏูฝ่ายตรงขา้มน า
ระเบดิมาวางไวท้ีก่ าแพงเมอืง เด็กชายคนหนึง่ชือ่ ยลูยีนัสเกอ (Julianske) มาพบ
สายชนวนระเบดิก าลังตดิไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว ้
ชาวเมอืงจงึท ารปูแกะสลักนีไ้วเ้พือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ ตอ่มารปูสลักนีถ้กูขโมย
สญูหายไปหลายครัง้ จงึถกูแทนทีร่ปูหลอ่ตัวปัจจบุนั 

  เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
      น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ปารสีเป็นเมอืงหลวงและเมอืง

ใหญท่ีส่ดุของประเทศฝร่ังเศสตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ตัง้ถิน่ฐานมามากกวา่ 2,000 ปี ปัจจบุนัปารสีเป็นหนึง่ใน
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมยัแหง่หนึง่ของโลก และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังแหง่หนึง่ของ
โลก 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  
ทีพ่กั   HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่                  
 

 

 

 

 

 

 



 

Day5 มงมารท์ – มหาวหิารซาเครเกอร ์– ปลสัเดอลากงกอรด์ – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร 
พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์– ประตชูยัฝร ัง่เศส – ชอ้ปป้ิงถนนช็องเซลเิซ ่

 

 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ มงมารท์ (Montmartre) คือเนินเขาขนาดใหญ่ในกรุง
ปารสี ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของหอไอเฟล เนนินี้มคีวามสงู 130 
เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล และยังเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารซาเครเกอร ์ถอืเป็นจุด
ชมววิยอดนยิมของเมอืงและใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรห์ลายต่อหลาย
เรือ่ง ค าว่า มงมารท์ ในภาษาฝร่ังเศสนัน้ มาจากศัพทล์ะตนิ Mons Martis ที่
แปลว่า “เนนิเขาแห่งเทพมารส์” อันเป็นนามเทพโรมันแห่งสงคราม เรามารถ
ขึน้สูม่งมารท์ได ้2 วธิ ีคอื 1. เดนิเทา้สูเ่นนิเขามงมารท์ หรอื 2. น่ังรถรางขึน้สู่

เนนิเขาและเดนิเทา้ตอ่อกีเล็กนอ้ย 
* ไมร่วมค่าบรกิาร รถรางขึน้สู ่เนนิเขามงมารท์ ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีราคารถรางต่อท่านประมาณ 2 ยโูร หรอื
ประมาณ 80 บาท* 
น าทา่นชม มหาวหิารพระหฤทยัแหง่มงมารท์ (Basilica de Sacre Coeur de Montmartre)  เป็นโบสถ์
และมหาวหิารรองในครสิจักรโรมนัคาทอลกิ ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขามงมารท์ สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแกพ่ระหฤทัยของพระ
เยซ ูปัจจบุนัถอืเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วหลกัทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยีย่มชมมากเป็นอนัดับ 2 ของกรงุปารสี โดย
ถอืเป็นอนุเสาวรยีข์องทัง้สองดา้น คอืการเมอืง และวัฒนธรรม โบสถไ์ดถ้กูออกแบบโดย โปล อะบาด ีซึง่เป็น
สถาปนกิชาวฝร่ังเศสทีเ่ป็นหนึง่ใน 77 สถาปนกิผูช้นะการประกวด เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสิน้ในปี 
ค.ศ. 1914 โดยไดรั้บการแตง่ตัง้โดยสมบรูณ์ภายหลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี ค.ศ. 1919  

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนหูอย Escargot & Duck Confit 
น าท่านผ่านชม ปลสัเดอลากงกอรด์ (Place de la Concorde) เป็นหนึง่
ในสีเ่หลีย่มสาธารณะทีส่ าคัญในปารสี เป็นจัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุในปารสี ออกแบบ
โดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูปแปดเหลีย่มทีม่คีูน ้าลอ้มรอบ 
ในชว่งการปฏวิัตฝิร่ังเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปัน้ของพระเจา้หลยุสท์ี ่15 แห่ง
ฝร่ังเศสถูกรื้อถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น  Place de la Revolution 
รัฐบาลปฏวิัตใิหม่ไดส้รา้งกโิยตนิขึน้ทีจ่ัตุรัส และทีน่ี่เป็นทีท่ีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่
16 ถูกประหารชวีติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใตไ้ดเร็กทอรจัีตุรัส
ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Place de la Concorde  เพือ่เป็นการแสดงความปรองดอง
หลังจากความวุ่นวายของปฏวิัต ิหลังจากการปฏวิัตใินปี พ.ศ. 2373 ชือ่ก็กลับไปเป็น Place de la Concorde และ
ยงัคงเป็นเชน่นัน้ตัง้แตนั่น้มา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตัง้อยู่ฝ่ังตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝ่ังของแม่น ้าแซน 
ตัง้อยูบ่นทีต่ัง้เดมิของ ปาแลดูวท์รอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เรยีกสัน้ๆขอสถานทีน่ี้ว่า 
ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่จัดงานสรา้งในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ตอ่มา 
ไดม้ีการรื้อถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบใหม่โดยใชช้ือ่ว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมี
ลักษณะที่คลา้ยคลงึกับอาหารเดมิ คือ มีตัวอาคารยื่นออกเป็นปีกทัง้สองขา้ง โดยลักษณะโคง้ โดยสรา้งบน

รากฐานของอาคารเดมิทัง้หมด เวน้เพยีงแตว่า่ ปีกโคง้ทัง้สองอาคารนัน้เป็นอาคาร
แยกกัน โดยไมม่อีาคารเชือ่มตรงกลาง แต่เวน้เป็นลานจัตุรัสเปิดโล่งแทน เรา

สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของหอไอเฟลไดจ้ากจัตุรัสทรอกาเดโรผ่านจาก
ลานว่างแห่งนี้ ที่นี่จงึถือเป็นแลนด์มาร์คทีนั่กท่องเที่ยวทีม่าเยอืนปารีส
ตอ้งมาถา่ยรปูววิหอไอเฟล ณ ลานแหง่นี ้อสิระใหท้า่นถา่ยรปูคูก่บัหอไอ
เฟลอยา่งจใุจ 

น าท่านถ่ายรูปดา้นนนอกของ พพิธิภณัฑล์ูฟวร  ์(Louver Museum) 
เป็นพพิธิภัณฑท์างศลิปะตัง้อยูใ่นกรุงปารสี ประเทศฝร่ังเศส พพิธิภัณฑล์ูฟวร์

เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ และใหญท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ซึง่
ไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานตัง้แต่สมัยราชวงศ์

กาเปเซยีง ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึง่ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะ 
 
 



 
 
 
ทีท่รงคณุค่าระดับโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 35,000 ช ิน้ จากตัง้แตส่มัยกอ่นประวัตศิาสตรจ์นถงึศตวรรษที ่19 อสิระ
ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับพรีะมดิแกว้ของพพิธิภณัฑล์ูฟวร ์ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจนี-อเมรกิัน 
กอ่สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึง่ในโครงการทีร่เิร ิม่ของประธานาธบิดฟีร็องซวั มแีตร็อง เพือ่ใช ้

สอยเป็นทางเขา้หลักของพพิธิภณัฑ ์
น าท่านถ่ายรูปกบั ประตชูยัฝร ัง่เศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์
สถานที่ส าคัญของกรุงปารสี ตัง้อยู่กลางจัตุรัส ชารล์ เดอโกล ประตูชัย
แหง่    นีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นการสดดุวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่มรบเพือ่ประเทศ
ฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลยีน  
น าท่านสู่ ถนนช็องเซลเิซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการคา้ของ
ฝร่ังเศส ไมว่่าจะเป็น โรงละคร รา้นกาแฟ และรา้นคา้หรูหรา แบรนดเ์นม
ต่างๆ สองขา้งทางมตีน้เกาลัดทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามปลูกเรยีง
ราย ชือ่ ช็องเซลเีซ มาจากค าว่า ทุ่งเอลเิซยีม จากเทพปกรฌัมกรีกใน
ภาษาฝร่ังเศส ชอ็งเซลเีซไดรั้บการขนานนามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก 
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่  อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั   HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่                  
  
 

 

 

 

 
 

Day6  ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์ 

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่(La Valley Village Outlet) 
เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรด์เนมชือ่ดังต่างๆ โดยจ าหน่ายใน
ราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างนอ้ย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วง
โปรโมชัน่พเิศษตามฤดูกาลต่างๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นต์
หรือมากกว่า ท าใหเ้ป็นสถานที่ที่ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากจาก
นักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

เทีย่ง          อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries 
Lafayette) ตัง้อยูบ่น Boulevard Haussmann ในเขตที ่9 ของกรงุปารสีใกลก้บั Opera Garnier มแีบรนด์
หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆทีร่า้นเพือ่ใหเ้หมาะกบัทกุงบประมาณ ตัง้แตเ่สือ้ผา้ส าเร็จรปูไปจนถงึ
แฟชัน่ชัน้สงู สถาปัตยกรรมของรา้นเป็นแบบอารต์นูโว มโีดมทีโ่ดดเดน่และทัศนยีภาพอนังดงามของกรงุปารสี ท า
ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วของเมอืงหลวงของฝร่ังเศส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่            อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั   HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Day7  สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบนิอาบดูาบ ี
 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 
  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล ประเทศฝร่ังเศส 
10.30 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  

เทีย่วบนิที ่EY 032 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี
19.00  เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 
22.35  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY 402 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี
 

Day8  สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 
08.05 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก 
ไมม่เีตยีง/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

11 – 18 กนัยายน 2565 59,990 56,990 38,990 9,900 

 
อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 
ราคาทัวรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวัน) 

 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 
 

ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นที่

เหลอื 30 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 
2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก
เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ
ออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการ
แนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 
45 วัน วันหยดุนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

 



 



 



 



 



  



 

 

 

 

 

 

 



 

 


