รหัสทัวร์ : THW6-EY-EU-27NOV18-19MAR19
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

15.00 น.
18.05 น.
22.00 น.

พร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 แถว Q เคาน์ เตอร์ สายการบิน เอทิฮัด แอร์
ไลน์ ส ประตูทางเข้ าที่ 8-9 โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ
เหิรฟ้ าสู่ เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอทิฮัด เทีย่ วบินที่ EY405
เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับ อิมิเรสท์ นาท่านต่ อเครื่ อง

วันที่2

แฟรงค์เฟิ ร์ ต – โคโลจญน์ – มหาวิหารแห่ งโคโลญจน์ – ดุสเซลดอร์ ฟ

02.30 น.
06.40 น.

ค่า

ออกเดินทางสู่ เเมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอทิฮัด เทีย่ วบินที่ EY001
เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติเมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน นาท่ านผ่ านตรวจคนเข้ าเมืองและ
ศุ ลกากรแล้ ว หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่ านชมเมือง “แฟรงค์ เฟิ ร์ ต” เป็ น
เมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็ นสถานที่ ซ่ ึ งกษัตริ ยแ์ ละจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้
ประกอบพิธีราชาภิเษก ผ่านชมสถานี รถไฟแฟรงค์เฟิ ร์ ต ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นสถานี รถไฟต้นแบบของสถานี
รถไฟหัวลาโพงครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที 5 ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่เก่าแก่
ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่ งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองโคโลจญน์ (190ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2.00 ช.ม.)นาท่านเข้าชมภายใน “มหาวิหารแห่ ง
โคโลญจน์ ” สัญลักษณ์ แห่ งเมื อง
โคโลญจน์ เป็ นมหาวิ ห ารสไตล์
โกธิ ก ดัง เดิ ม ขนานแท้ สร้ า งในปี
1 2 4 8 ใ ช้ เ ว ล า ส ร้ า ง ย า ว น า น
มาราธอน 632 ปี จากนั้นเดิ นเที่ยว
ชมเมื องโคโลญจน์ พร้ อมช้อปปิ้ ง
สิ น ค้ า พื้ น เ มื อ ง ,ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก
ตลอดจนสิ นค้า แบรนด์เนมชื่ อดัง
นานาชนิดบนถนน Walking Street
ร อ บ ม ห า วิ ห า ร น า ท่ า น อ อ ก
เดิ นทางสู่ ประเทศเยอรมัน สู่ “เมื องดุ สเซลดอร์ ฟ” (45ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 0.50 ช.ม.)นอกเหนื อจาก
ประวัติศาสตร์ นบั แต่ยุคสมัยปี 1100, เมืองหลวงแห่ ง North Rhine-Westphalia แห่ งนี้ ยังเป็ นศูนย์รวม
การค้า และเมืองแฟชัน่ ของเยอรมัน
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เทีย่ ง
บ่าย
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วันที่3 ดุสเซลดอร์ ฟ - ซานส์ สคันส์ - อัมสเตอร์ ดมั
ล่องเรื อหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดามสแคว์
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านออกเดินทางสู่ “ หมู่บ้านกังหันลม” “ซานส์ สคันส์ ” (240ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2.30 ช.ม.) ซึ่ งมีการ
อนุรักษ์กงั หันลม และบ้านเรื อนดั้งเดิมของ
ฮอลแลนด์ ที่ นี่ เ ป็ นเหมื อ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
กลางแจ้งที่รวมความเป็ นฮอลแล นด์หลาย
อย่า งเข้า ไว้ด้ว ยกัน บ้า นไม้สี เ ขี ย วริ ม น้ า
สวนเล็ ก ๆ หน้ า บ้ า นสไตล์ ฮ อลแลนด์
กังหัน ลมเก่ าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบ
ดั้งเดิม นอกจากกังหันลมแล้วก็ยงั มีรองเท้า
ไม้ อี ก ที่ เ ป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องประเทศ
Nether lands ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันสดชื่ นบริ สุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี ให้ท่านได้เลือก
ซื้ อเลื อกชมรองเท้าไม้และของที่ ระลึ กพื้นเมื อง อาทิ เนยแข็งนานาชนิ ด, ของประดับบ้าน, ของใช้ใน
ครั ว เรื อ น ฯลฯ น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ “อัม สเตอร์ ดั ม ” (20ก.ม.ใช้เ วลาประมาณ 0.20 ช.ม.) ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดิ นทาง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับหมู่บา้ นทาง
ชนบท ตลอดสองข้างทาง เดินทางถึง “กรุ งอัมสเตอร์ ดัม” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่ น้าอัมสเทล (Amstel) เริ่ มก่อตั้ง
ประมาณคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมือง ที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์ แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมือง
ประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทัว่ เมืองอย่างเป็ นระเบียบกว่า100สาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
“ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการล่องเรื อหลังคากระจก” เรื อจะล่องไปตามลาคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็น
บ้านเรื อนแบบชาวดัชต์ที่สร้ างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเป็ นอาคารทรงแคบที่มี
ตะขออยู่ ช้ ั นบนสุ ดของอาคารเอาไว้ข น
เฟอร์ นิเจอร์ เข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่องเรื อ
ผ่านบ้านเรื อนแพที่อยูร่ ิ มคลองที่มีอยู่มากถึง
2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่ เมืองที่ เก่ าแก่
ที่ สุ ด ของกรุ ง อัม สเตอร์ ดัม น าคณะเข้ า ชม
“สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond”
อุ ตส าหกร รมการเ จี ย ระ ไน เพชรขอ ง
เนเธอร์ แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดี ที่สุดแห่ ง
หนึ่ งของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลื อกเพชร
โดยละเอียดจากวิทยากรผูช้ านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็ นอัญมณี ที่มีค่าที่สุดสาหรับท่าน
ที่ตอ้ งการเป็ นเจ้าของอัญมณี ล้ าค่า เลือกซื้ อตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริ ษทั ฯที่มีชื่อเสี ยง
มีเวลาให้ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้า ภายในร้านที่ทาด้วยไม้เป็ นของที่ระลึ กต่างๆ เช่ นพวงกุญแจ, รองเท้าไม้,
ภาพวาด, ของที่ระลึก ฯลฯ นาคณะเดินทางเข้าสู่ “ดามส์ สแควร์ ” จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุ งอัมสเตอร์ ดมั อิสระ
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ค่า

ให้ท่านได้เดิ นเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารต่างๆในสไตล์ยุโรป พร้ อมเลื อกซื้ อของที่ระลึ ก
ตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Dorint Airport Amsterdam หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่4 อัมสเตอร์ ดมั - กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส
เช้ า

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาคณะออกเดินทางเข้าสู่ “กรุ งบรัสเซลส์ ” (200ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศเบล
เยี่ยม ระหว่างการเดิ นทางให้ท่านได้สัมผัสวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงามในบรรยากาศอันเป็ นชนบท
และทางหลวงแผ่นดิ นที่ได้รับการยกย่องว่ามี
ความปลอดภัยที่สุดและดี ที่สุดในยุโรป นา
คณะชมความสวยงามของ “กรุ งบรั สเซลส์ ”
เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยังเป็ น 1
ใน 3 ของ กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ สถานที่ ต้ งั
ขององค์ก ารนาโต้ และองค์ก ารส าคัญๆ อี ก
หลายองค์การ ผ่านชมอาคารบ้านเรื อนต่างๆอาคารที่ทาการของบริ ษทั ชั้นนาของยุโรป
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมประติมากรรม “อะโตเมี่ยม” สัญลักษณ์ของการรวมตัวครั้งแรก
ของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959 เข้าสู่ เขตเมืองเก่าภายในบ ริ เวณ
“จตุรัสกรองด์ ปลาซ” สัมผัสกับบรรยากาศลานกว้างซึ่ งล้อมรอบทั้งสี่ ดา้ น
ด้วยตึกโบราณแต่ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตรแต้มทองเป็ นอาคารสไตล์
บาร็ อก ทั้งศาลาว่าการเมือง ,พิพิธภัณฑ์ประจาเมือง, อาคารของสมาคม
อาชี พต่าง ฯลฯ ซึ่ งจะทาสัญลักษณ์ไว้บนจัว่ หรื อเหนื อประตูเป็ นลัญลักษณ์
เฉพาะของตัวเอง นาคณะชมสัญลักษณ์ที่สาคัญประจาเมือง “เจ้ าหนูยืนฉี่ ”
หรื อ “แมเนเกนพิส” ฝี มือของ “เจอโรม ดูเกสนอย” ที่สร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
1619 หรื อเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ลายการ์ ตูนแต็ง แต็ง ซึ่ งเป็ นตัวการ์ ตูนที่
ได้รับความนิยมในยุโรป
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาคณะท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Leonardo Hotel Wavre หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เทีย่ ง
บ่าย

วันที5่
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-EY-EU-27NOV18-19MAR19
กรุงบรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก - ทริอาร์ – ซาร์ บรูกเคน

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ “ประเทศลักเซมเบิร์ก” (200ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2.30 ช.ม.) นาท่านเดินเล่น
ชมเมืองลักแซมเบิร์ก จัดว่าเป็ นเมื องใน
หุ บเขาที่ ส วยงาม เดิ น ชมเมื อ งที่ ถู ก
อนุ รักษ์ไว้เป็ นมรดกโลก ตั้งแต่ปี 1994
แ ล ะ มั ก ถู ก ข น า น น า ม ว่ า เ ป็ น
“สวิตเซอร์ แลนด์ น้อย” ชมย่านเก่าแก่
ที่สุดที่เรี ยกว่า “Wenzel Walk” เป็ นที่ต้ งั
ของอาคารเก่ า ที่ ไ ด้รั บ การอนุ รั ก ษ์ ท้ ัง
ปราสาทและป้ อ มปื นส าคัญ และมหา
วิห ารในศตวรรษที่ 17 และบ้า นเรื อ น
ต่างๆ สถานที่สาคัญทางราชการ หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองทริอาร์ ” (Trier) (73ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1.00 ช.ม.) เมืองเล็กใจกลางหุ บเขาโม
เซิ ล เป็ นเมื อ งเก่ า แก่ ที่ สุ ด ของประเทศ
เยอรมนี โดยเมืองถู กก่อตั้งขึ้น 16 ปี ก่อน
คริ สตกาล ตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่ งแม่น้ าโม
เซิ ล ชมพอร์ ท า นี ก รา (Porta Nigra)
ประตูเมืองโรมันโบราณขนาดใหญ่สร้าง
ขึ้ น จ า ก หิ น ท ร า ย สี เ ท า ร ะ ห ว่ า ง
คริ สต์ศกั ราช 186 -200 ชมสะพานโรมัน
(Roman Bridge) สะพานโบราณที่ได้รับ
การยอมรับว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดในประเทศเยอรมนี และเป็ นสะพานที่เก่าแก่ที่ สุ ดของเทือกเขาแอลป์
โดยสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 นาท่านชมบริ เวณ “มาร์ เก็ตสแควร์ ” (Market Square) ซึ่ ง
เป็ นที่ต้ งั ของ “โรงละครกลางแจ้ ง” (Amphitheatre) ที่จดั ว่าเป็ นมรดกตั้งแต่สมัยโรมัน “โรงอาบน้าโบราณ”
(The Imperial Roman Baths) เป็ นจัตุรัสที่โดดเด่นด้วยอารยะธรรมโรมันสวยที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของเยอรมนี
จน ได้ชื่อว่า “โรมทีส่ อง” และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1986 จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่
เมือง”ซาร์ บรู กเคน” (90ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.)
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Alfa hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่าย

วันที6่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย
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ซาร์ บรูกเคน - แร็งส์ – ปารีส – ย่ านมองมาร์ ต - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ล่องเรื อ
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองแร็งส์ ” (250ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2.45 ช.ม.) เป็ นเมืองในจังหวัดมาร์ น
ในแคว้นช็องปาญาร์ ในประเทศฝรั่ ง เศส เมื องแร็ ง ส์
ตั้ง อยู่ท างตะวันออกเฉี ยงเหนื อของฝรั่ งเศส ราว 129
กิ โลเมตรทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของปารี ส แร็ งส์
ก่อตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็ นเมืองสาคัญระหว่าง
สมัยจักรวรรดิ โรมัน ต่อมาแร็ งส์ ก็มามี บทบาทสาคัญ
ต่อราชบัลลังก์ฝรั่ งเศสในการเป็ นสถานที่สาหรับการ
ทาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริ ยฝ์ รั่งเศส
ที่มหาวิหารนอเทรอดามแห่ งแ ร็ งส์ นาท่านชม “มหาวิหารแร็งส์ ” หรื อชื่ อทางการว่า กาเตดราลนอเทรอดามเดอแร็ งส์ เป็ นอาสนวิหารสาคัญของเมืองแร็ งส์ จังหวัดมาร์ น ประเทศฝรั่งเศส ที่เคยใช้ในพิธีสวมมงกุฎ
กษัตริ ยข์ องประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารสร้างเสร็ จเมื่อปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ยกเว้นด้านหน้าซึ่ งมาเสร็ จ
เอาอีกศตวรรษหนึ่ งต่อมา แต่ยงั เป็ นสถาปั ตยกรรมของคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ทางเดิ นกลางขยายให้ยาวขึ้ น
เพื่อให้มีเนื้อที่เพียงพอกับผูท้ ี่เข้าร่ วมพิธีสวมมงกุฎ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดิ นทางเข้าสู่ “มหานครปารี ส” (160ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2.00 ช.ม.)เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าแซนน์ บริ เวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จาก
การตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปั จจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ ง
ในศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมที่ ล้ าสมัยแห่ ง
หนึ่ งของโลก และด้วยอิทธิ พลของการเมื อง การศึกษา
บัน เทิ ง สื่ อ แฟชั่น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละศิ ล ปะ ท าให้ก รุ ง
ปารี ส เป็ นหนึ่ ง ในเมื องที่ ส าคัญที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก
ระหว่ า งการเดิ น ทางชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์ อ ัน สวยงามของ
หมู่ บ ้า นทางชนบทของฝรั่ ง เศส น าคณะเดิ น ทางเข้า สู่
“ย่ านมองมาร์ ต” (Montmarte) เป็ นเนินเขาสู ง 130 เมตร
ทางเหนื อของปารี สและเป็ นจุดที่ สูงที่ สุดของเมื อง ชม
“มหาวิหารซาเคร-เกอร์ ” (Bassilica of Sacre Coeur )
หรื อวิหารพระหฤทัย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์สถานที่
อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสี ยชี วิตจากสงครามกับป รัสเซี ย
ออกแบบตามแบบศิ ล ปะสไตล์ โ รมัน - ไบเซนไทน์
Roman-Byzantine สี ขาวสวยเด่นเป็ นสง่าบนเนิ น เขามองมาร์ ต นาท่านชมความงามของวิว สวยของปารี ส
จนอาจกล่ าวว่า เนิ นเขามองมาร์ ตเป็ นเนิ นแห่ งประวัติศาสตร์ และ เนิ นแห่ ง ความฝั น ของบรรดาศิ ลปิ น
ทั้งหลาย ณ ที่แห่ งนี้ คือ ที่นดั พบของศิลปิ นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่
เป็ นจานวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารี เซี ยง ในย่านมองมาร์ ตตลอดสอง
ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารี เซี ยง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้ อของที่ระลึก
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ค่า

ต่างๆ นาท่าน “ล่ องเรื อชมแม่ น้าแซนน์ ” พร้ อมชมสถานที่สาคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่ งของแม่น้ าแซนน์
โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุ รักษ์และสร้างภาพให้
ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ , ศาลาว่ าการ โอ
เต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์ หลุยส์ ,โบสถ์ นอร์ ทเตรอดาม , พิพธิ ภัณฑ์ ออร์ เซย์ , แซงวาลีด้ , พระราชวังบูร์บ็อง
,สะพานอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ฯลฯ จากนั้นสิ นค้ าแบรนด์ เนมชื่ อดังที่ห้างสรรพสิ นค้ า แกลลารี -ลาฟาแยตต์
Galerie Lafayette
อิสระกับอาหารมื้อค่าเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

พักที่ : Qualys Hotel Golf Paris Est หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่7 ปารีส - City Tour - Duty Free - ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม – ห้ างลาฟาแยต - กรุงเทพฯ
เช้ า

20.45 น.

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่าน ผ่านชม“ พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ ” ซึ่ งตั้งอยูบ่ นฝั่งขวาของแม่น้ าแซนน์สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่12เดิมเป็ น
ที่ ต้ งั ป้ อมปราการและเป็ นพระราชวังที่ ประทับของกษัตริ ยฝ์ รั่ งเศสหลายพระองค์ ด้านหน้ามีสัญลักษณ์
เป็ นปิ รามิดแก้วภายในเป็ นที่สะสมงานศิลปะตั้งแต่พระเจ้าฟรังซัวร์ ที่ 2 ชม
ลานประวัติศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์
ที่ 16 และพระนางมารี องั ตัวเนต ถูกตัดสิ นประหารชี วิตโดยกิโยตินในสมัย
ปฏิ วตั ิฝรั่งเศส ชมถนนแห่ งแฟชัน่ “ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี
ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่ นไปด้วยต้นเมเปิ้ ลตลอดสองข้างทางและถื อ
ว่าเป็ นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ชม “ ประตูชัย” Arc de Triomphe
สัญลักษณ์ แห่ งชัยชนะที่ จกั รพรรดิ นโปเลี ยนให้สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ.1805นา
คณะช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าตาม
รสนิยมแบรนด์ ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้าหอม เสื้ อผ้ ากระเป๋า เครื่ องสาอางได้
เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่ สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
ออกเดินทางสู่ เมืองอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์ ไลน์ ส เทีย่ วบินที่ EY038

วันที่8

กรุงเทพฯ

06.30 น.
08.55 น.
18.05 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุ งอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์ ไลน์ ส เทีย่ วบินที่ EY408
เดินทางมาถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ า
ทัวร์ ผ้นู าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
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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 )

27 พ.ย.-04 ธ.ค.61

42,900

42,900

42,900

14,000

03-10 ธ.ค.61

42,900

42,900

42,900

14,000

25 ม.ค.-01 ก.พ.62

42,900

42,900

42,900

14,000

19-25 มี.ค.62

42,900

42,900

42,900

14,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-แฟรงค์เฟิ ร์ท//ปารี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทา
ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่ าผกผันของภาษีนา้ มันทีท่ างสายการบินแจ้ งเปลีย่ นแปลงกะทันหันา
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่า
ท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ กต็ าม(ทางบริษัทฯคิดค่ าบริการ 4,000.-)
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระเงิ นมัดจา จานวน 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
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บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส
่ นามบินสุ 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
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการ
บิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
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 ประเทศที่จะเดินทาง
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หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
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 และถึงแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสั มภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ ีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้
เดินทางเป็ นหลัก

