
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

BKK       MCT MCT       FRA 
  

WY816 20.40 23.35 WY115 02.00 07.05 
      

CDG       MCT MCT       BKK 
  

WY132 21.35 06.40+1 WY815 08.50 18.00 

   

 
 
 
 
 
 

  

วันที่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต     

2 
สนามบินมัสกัต - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - มหาวิหาร 
แฟรงค์เฟิร์ต - สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต - ย่านช้อปปิ้ง Zeil - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - 
สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – ย่านเมืองโคโลญ 

   
Mercure Hotel Koln West, Cologne 
หรือเทียบเท่า  

3 เมืองโคโลญ - Designer Outlet Roermond - หมู่บ้านกีธูร์น - เมืองอัมสเตอร์ดัม    
XO Hotel Blue Tower, Amsterdam 
หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ - โรงงานเพชร Royal coaster diamond  ล่องเรือ
หลังคากระจก - คลองในอัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church - พระราชวังหลวงอัมสเตอรด์ัม จัตุรัสดัมส
แควร์ - The Old Church - ย่านคาลเวอร์สตรัส 

   
XO Hotel Blue Tower, Amsterdam 
หรือเทียบเท่า  

5 

เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wildmills - เมืองเกนต์ - ปราสาท
เกรเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ - อาสนวิหารเซนต์บาโว  ถนน Graslei - Notable street - เมือง
บรัสเซลส์ - อะโตเมียม - รูปปั้นแมนิเกนพีส - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - จัตุรัสกร็องปลัส  ถนน 
Avenue Louise 

   
Gresham Belson Hotel, Brussels หรือ
เทยีบเท่า  

6 
เมืองบรัสเซลส์ - เมืองปารีส - ถนนฌ็องเซลิเซ่ ประตูชัยฝรั่งเศส - หอไอเฟล - มงต์มาตร์  
มหาวิหารซาเครเกอร ์– จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นเีย ่ ล่องเรอื
แม่น้ำแซน บาโตมูช 

   
Ibis Styles Paris Velizy, Paris หรือ
เทยีบเท่า  

7 
เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - เอาท์เล็ท ลาวาเล่ - 
สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - สนามบินมัสกัต     

8 สนามบินมัสกัต – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน OMAN AIR (WY) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

18 – 25 มีนาคม 2566 69,990 69,990 54,990 10,000 

25 มี.ค. – 01 เม.ย. 2566 69,990 69,990 54,990 10,000 

22 – 29 เมษายน 2566 69,990 69,990 54,990 10,000 

24 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 71,990 71,990 56,990 10,000 

01 – 08 พฤษภาคม 2566 71,990 71,990 56,990 10,000 

06 – 13 พฤษภาคม 2566 69,990 69,990 54,990 10,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแตล่ะวัน) 
นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ย่ืน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 



 
 
 
 

 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต 

 
17.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย

ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
20.40 ออกเดินทางสู่ สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินท่ี WY816  
23.35 เดินทางถึง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน 

 
Day2 สนามบินมัสกัต - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต สถานีรถไฟ

หลักแฟรงก์เฟิร์ต - ย่านช้อปป้ิง Zeil - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - สะพานโฮเอิน 
            ซอลเลิร์น - ย่านเมืองโคโลญ

 
02.00 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินท่ี WY115  
07.05 เดินทางถึง สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตาม

รายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง)  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ
ไมน์ ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซึ่งกษัตริยแ์ละจกัรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็น
สถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากน้ี แฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคมการค้าของประเทศเยอรมันและ
เป็นเมืองที่มีความร่ำรวยมากที่สุดในสหภาพยุโรป 
 
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ (Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเก่าเล็กๆ เป็นสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ที่บริเวณนี้ถูกทิ้งระเบิดจากฝ่ายพันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.1944 อาคารบริเวณนี้ประกอบด้วย  โบสถ์
เซนต์นิโคลาส และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไม้ซุง งานประติมากรรมงดงามนี้ชื่อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น้ำพุแห่งความ



 
 
 
 

ยุติธรรม(Fountain of Justice) เป็นเทพธิดาแห่งความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) ตั้งอยู่กลางจัตรัส มือซ้ายถือตราชั่งแต่ 
มือขวาถือดาบ ดูน่าเกรงขาม ศาลาว่าการเมืองเก่า (City hall หรือ Rathaus) เป็นอาคาร 3 หลังสร้างติดกัน ด้านหน้าของอาคาร
ประกอบด้วยรูปปั้นของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิ 4 พระองค์ ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง  

 

 
นำท่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสร้างขึ้น
แบบโกธิคสไตล์ในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ปกครองแคว้นแห่งโรมันคริสตจักร 
และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแต่ศตวรรษที่19 เป็นต้นมา 
 
นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับ สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Main station) เป็นสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารมาก
ที่สุดในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต จัดเป็นสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศ นำท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ Zeil 
Street เป็นย่านการค้าใจกลางเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ที่มีอาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาด้วยการออกแบบทันสมัยมีเอกลั กษณ์เฉพาะตัว เป็น
สินค้าแบรนด์ดังที่เป็นท่ีนิยมของนักท่องเที่ยว 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่
อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 
4711 อันลือช่ือ   นำท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ (Cologne Cathedral) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 1248 แต่มี
ปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไป จึงต้องใช้เวลากว่า 600 ปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศา
สนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิก เป็นหอคอย
แฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1996 

 

 



 
 
 
 

นำทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจที่ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) เป็นสะพานประจำเมืองโคโลญคู่กับมหา
วิหารโคโลญ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ที่มีทั้งทางรถไฟและทางเดินเท้า โดยบริเวณรั้วที่กั้นระหว่างทางเดินและทางรถไฟเป็นบริเวณที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก เป็นอีกหนึ่งสีสันหนึ่งของการท่องเที่ยวเมืองโคโลญในปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและ
เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยที่ Stadt Koln หรือ ย่านเมืองโคโลญ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก Mercure Hotel Koln West, Cologne ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 
Day3 เมืองโคโลญ - Designer Outlet Roermond - หมู่บ้านกีธูร์น - เมืองอัมสเตอร์ดัม 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond เมืองโคโลญ เป็นเอาท์เล็ทที่มีชื่อเสียงและแบรนด์ชื่อดังมากมาย จุดเด่น
ของที่น่ีคือมีร้านแบรนด์เนมหรูหราปักหลักอยู่หลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกช้อปกระเป๋ากันอย่างจุใจ อาทิ GUCCI, PRADA, TODS, 
DOLCE&GABBANA, TAG HEUER, TODS และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือ ที่ Designer Outlet Roermond 
จะเปิดให้บริการ ปีละ 363 วันกันเลยทีเดียว (ยกเว้นวันคริสต์มาสและวันปีใหม่) เรียกได้ว่าเอาใจขาช้อปกันแบบสุดๆไปเลย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั เพื่อไม่เป็นรบกวนเวลาช้อปปิ้ง 

 

 

 

 



 
 
 
 

 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ใช้การโดยสารผ่าน
ทางเรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ " เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) " จากการที่
เป็นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกัน
ภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ซึ่งกว่าจะมาเป็นหมู่บ้านแสนสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันน้ี ที่น่ีถูกค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 1230 
ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จึงได้ตั้งชื่อว่า " เกย์เธนฮอร์น " ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียง
เพี้ยนจนกลายมาเป็น " กีธูร์น " ในที่สุด ส่วนสาเหตุของแม่น้ำทั้งหมดซึ่งอยู่ที่นี่ก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดีตที่นี่เคยถูกใช้เป็นเหมือง
ขุดถ่านหินเลนมาก่อน และรูที่ถูกขุดนั้นก็กลายมาเป็นทางให้น้ำไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ำเหล่านี้เป็นทางขนส่งถ่านหิน
เลนในท่ีสุด นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat) (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 
ชั่วโมง)  ** กรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่ากรณีใด เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย เรื อปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่า ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด ** 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริม
ฝั่งแม่น้ำอัมสเติล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

  



 
 
 
 
 

Day4 เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ - โรงงานเพชร Royal coaster diamond - ล่องเรือหลังคา
กระจก - คลองในอัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - The 
Old Church - ย่านคาลเวอร์สตรัส 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทของ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง 
เป็นหลัก 

นำท่าน เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกคิวเคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้ง
เดียว ประมาณ ช่วงวันที่ 21 มีนาคม ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี ภายในประกอบไปด้วยดอกทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้น ออก
ดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา ประดับตกแต่งรายล้อมไปด้วยตน้ไมน้้อยใหญ่เก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บ้างก็มีงานประติมากรรมประดบั
สวนสวยงามอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำ และ น้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆมากมายให้ท่านได้ชม  

** การเบ่งบานของดอกทิวลิปให้ชมความสวยงาม ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านได้
ชมความสวยงามของดอกทิวลิปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโ ดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้า ผู้เดินทาง เป็นสำคัญ ** 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 
 



 
 
 
 

นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการ
เจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที ่มีค่าที ่ส ุด จากนั ้นนำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat  

Cruise) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์ที่ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 
ชั่วโมง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับความสวยงามแห่ง

สายน้ำของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด โดยเรือท่องเที่ยวเหล่านี้จะล่องไปบนผืนน้ำ
ตามคลองเฮเรนกราทช์ (Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) และ พริน
เซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึ่งเป็นคลองที่มีชื่อเสียงของอัมสเตอร์ดัม และลอด
ผ่านใต้สะพานที่สวยงามหลายแห่งซึ่งทอดยาวผ่านเส้นทางน้ำรอบๆ เมือง  จากนั้น
นำท่านท่องเที่ยวรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เริ ่มที ่ โบสถ์ New church เป็นโบสถ์ 
ศตวรรษที่ 15 ในอัมสเตอร์ดัมที่ตั้งอยู่บน Dam Square ถัดจากพระบรมมหาราชวงั 
เด ิมเป็นเขตปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchปัจจุบ ันเป็นของ
คริสตจักรโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันถูกใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ 
ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal 

Palace) อาคารที่หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 
17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนี้เคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบันถูก

ใช้สำหรับกิจกรรมในพระราชสำนักและกิจกรรมระดับประเทศ 
 

นำท่านไปยัง จัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของ
ประวัติศาสตร์ โดยเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเป็นย่านท่ีรายล้อมไป
ด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร และคาเฟ่  และ The Old Church เป็นอาคารที่เก่าแก่ท่ีสุด ในอัมสเตอร์ดัมและ
เป็นสถาบันศิลปะที่อายุน้อยที่สุด (ตั้งแต่ปี 2012) โดยจัตุรัสรอบๆ โบสถ์คือ Oudekerksplein ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ย่านคาลเวอร์
สตรัส Kalverstraat เป็นถนนช้อปปิ้งที่พลุกพล่านในอัมสเตอร์ดัม เป็นสินค้าแฟช่ันแนวไฮสตรีท รองเท้าและกระเป๋า เช่น H&M, Zara, 
Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมีร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ น้ำหอม ของขวัญ
และของที่ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซื้อเป็นของฝากอีกด้วย 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 



 
 
 
 

Day5 เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wildmills - เมืองเกนต์ - ปราสาทเกรเวนสตีน - 
หอระฆังแห่งเกนต์ - อาสนวิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable Street - เมืองบรัสเซลส์  

            อะโตเมียม - รูปปั้นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ -  จัตุรัสกร็องปลัส - ถนน Avenue Louise 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด 
ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำ
หน้าท่ีผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม้ นอกจากน้ีภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีส
ฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชาคุณภาพมากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองลูกผสมระหว่างยุค
เก่ากับยุคใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์ และมีทิวทัศน์ที่งดงามของสายน้ำที่ตัดกับสถาปัตยกรรมของเมืองได้อย่างลงตัว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นำท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตีน The Gravensteen (Castle of the Counts)  เป็นที่
อยู่อาศัยของเคานต์แห่งแฟลนเดอร์สจนถึงปี 1353 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เป็นศาล เรือนจำ โรงกษาปณ์ และ
แม้กระทั่งในฐานะโรงงานฝ้าย ได้รับการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-2446 และปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานท่ีสำคัญในเมือง ถ่ายภาพ
กับ หอระฆังแห่งเกนต์ (Het Belfort van Gent) เป็นหอระฆังสูง 95 เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของเบลเยยีม หอคอยนี้เป็นหอคอยกลาง
ของแถวหอคอย Ghent ที่มีชื่อเสียง หอระฆังของ Ghent ร่วมกับ Cloth Hall และMammelokker เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกของ 
UNESCO ตั้งแต่ปี 2542 ชม อาสนวิหารเซนต์บาโว St. Bavo's Cathedral เป็นอาสนวิหารของโบสถ์คาทอลิกในเมืองเกนต์ประเทศ
เบลเยียม อาคารสไตล์โกธิก สูง 89 เมตรนี้เป็นที่นั่งของสังฆมณฑลเกนต์และตั้งชื่อตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีกทั้งมหาวิหารแห่งนี้ยัง
เป็นที่เก็บผลงานของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงคนของประเทศอีกด้วย ถนน Graslei Notable Street เดินเล่นไปตามถนนจะมีร้านอาหาร คา
เฟ่ บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศ 

 



 
 
 
 

 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussel) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) 

ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสน
สวยงาม เหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็นประเทศที่มีคู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ด้วยตีกราม
บ้านช่องและสถาปัตยกรรมสำคัญๆ เช่น มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไว้ด้วยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอย่างครบถ้วน  

 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สถาปัตยกรรมแห่งวิทยาการ อะโตเมียม (Atomium) อาคารไฮเทคแห่งนี้ มีความสูง 330 ฟุต 
ประกอบด้วยวัตุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 18 เมตร รวมน้ำหนักเบ็ดเสร็จแล้ว 2,400 ตัน ใช้เวลา 18 เดือน 
ในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสร้าง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบ่งเป็น จุดชมวิว ห้องอาหาร ห้องแสดง
นิทรรศการ และตรงแกนกลางให้บริการด้วยลิฟท์ที่ว่ากันว่าเป็นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป  
 

นำท่านชม รูปปั้นแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปั้นแมนิเกน
พีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก คำว่า Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายกำลังฉี่ เป็นประติมากรรมมีลักษณะ
เป็นน้ำพุขนาดเล็ก ตัวประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย กำลังยืนฉี่ลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 
เซนติเมตร โดยในเทศกาลที่สำคัญ จะมีการนำชุดต่างๆ มาสวมให้กับรูปปั้นตัวนี้ด้วย เพื่อสร้างบรรยากาศให้เข้ากับแต่ละเทศกาล  
 

นำท่านเก็บภาที่ระลึก สถาปัตยกรรมงดงามอาคารที่สวยที่สุดในบรัสเซลล์หลังหนึ่งก็คือ พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal 
Palace of Brussels) ซึ่งตั ้งอยู ่ด้านหน้าสวนสาธารณะบรัสเซลล์ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแห่งนี ้ถือเป็น
สัญลักษณ์สำคัญของระบบรัฐบาลของเบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ  
 

 นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) หรือท่ีจะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดของยุโรป แวดล้อม
ไปด้วยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่ง
อาคารส่วนใหญ่นั้นจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารที่ล้อมรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมีความสูงสง่างามเป็นอย่างยิ่ง  

 

 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนน Avenue Louise เป็นถนนที่มีชื่อเสียงและมีราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งในบรัสเซลส์ เรียง
รายไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟช่ันระดับไฮเอนด์และร้านบูติก สถานทูตและสำนักงานหลายแห่งด้วยกัน 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก Gresham Belson Hotel, Brussels ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 
 
 

 
 

Day6 เมืองบรัสเซลส์ - เมืองปารีส - ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ประตูชัยฝรั่งเศส - หอไอเฟล - มงต์มาตร์ - มหาวิหารซาเครเกอร์ 
– จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ - ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโตมูช 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านอิสระ ถนนฌ็องเซลิเซ่ 
(Champs Elysees) เป็นจุดที่ท่านสามารถช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เป็นถนนแห่งหนึ่งที่ได้ช่ือว่าสวยท่ีสุด ทอดยาวอยู่ ณ เขต
ที่ 8 ของกรุงปารีส  กลายเป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก นอกจากสองข้างทางจะรวมรวบแหล่งร้านค้าสุดหรแูบ
รนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปทุกสิ่งท่ีคุณต้องการ ท้ังร้านอาหารและขนมสุดหรู 
 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั เพื่อไม่เป็นการเสยีเวลาช้อปปิ้ง 

 

นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอ
โกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส 
 

นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณ
แม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นท่ีรู้จักกันทั่วโลก  
 

นำท่านเดินทางสู่ มงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็น
รวมถึงยังเป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีต  
นำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacré-Cœur) หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ตั้ งอยู่
บนเนิน Montmartre หรือเรียกอีกช่ือว่า ภูเขาแห่งผู้พลีชีพในศาสนา ภายในโบสถ์ยังมีภาพโมเสกท่ีใหญ่ที่สุดโลก รวมถึงไปร์ออแกน
ขนาดใหญ่ของโบสถ์ท่ีถูกสร้างโดย อริสทิด คาวาเย – คอลต์ ประติมากรรมของมหาวิหารซาเครเกอร์จะเป็นการก่อสร้างสไตล์บาเซน
ไท ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง ที่น่ียังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม เป็นสถานท่ีสำหรับหนุ่มสาวนิยมมาเดินเลน่กัน ถ่ายภาพ 
ด้านหน้าโบสถ์ยังมีจุดขายของที่ระลึก  



 
 
 
 

 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด (Place De La Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์
การนองเลือดครั้งใหญ่ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งเป็น
จุดจบของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พร้อมกับพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยเครื่องประหารกิโยติน นับเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ
อย่างยิ ่งนอกเป็นสถานที ่สำคัญทางประวัต ิศาสตร์ของประเทศฝรั ่งเศสแล้วปัจจุบันเป็นที ่ต ั ้งของ  เสาโอเบลิสก์ 
(L’Obélisque) ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูกส่งให้เป็น
ของขวัญแก่พระเจ้าชาร์ลที่ 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการทำมาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่าเรื่องราว
สมัยฟาร์โรห์รามเสสที่ 2 และสมัยรามเสสที่ 3 ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณที่มีอายุกว่า 3,000 ปี นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ 
โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตาม
แบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งท่ีวิจิตรงดงามภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยม
เจ้าหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นบริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชม
สถานที่สำคัญที่แม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่าง
มากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่
โรแมนติกที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน  

ค่ำ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ 
ที่พัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ 

 

 
Day7 เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - เอาท์เล็ท ลาวาเล่ สนามบิน

ปารีส ชาร์ล เดอ โกล - สนามบินมิวนิค

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่
อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวัง
แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคปัจจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ โดยใช้
เงินในการสร้างทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์และคนงานกว่า30,000 คนพระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่ประทับที่สมบูรณ์แบบ 

 

 

 

 



 
 
 
 

โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งน้ีสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป็นห้อง เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็นต้น ซึ่ง
แต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงประดับอยู่ตามผนังห้อง ซึ่ งทั่วโลกยกย่องว่าพระรางวังแวร์
ซายส์ เป็นที่รวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศสที่เคยกระฉ่อนโลกท้ังมวล จนมีคำกล่าวว่า ” คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครา
นั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว ” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็นสัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่าง
วิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และนามของห้องอย่างยิ่ง ไฮไลท์ท่ีไม่ควรพลาดคือ ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) เป็น
ห้องที่ใหญ่ที่สุดของแวร์ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงกำกับการก่อสร้าง 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นำท่านถ่ายรูปคู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ประมาณท่านละ 80 ยูโร) พิพิธภัณฑ์
ทางศิลปะที่มีช่ือเสียงท่ีสุดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000  ช้ิน 
รวมไปถึงผลงานช่ือก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ รูปปั้น Venus de Milo และเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ช่ือดัง
ระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  
 



 
 
 
 

 
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายใน
อาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่แม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมก็ยังควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยู่ดี ตั้งอยู่บนถนนโฮส
มานน์(Boulevard Haussman) ในกรุงปารีส ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์(Opera Ganier) เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิม
ทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟช่ันช้ันนำของโลกย่างทุกวันน้ีแต่ก่อนเป็นแค่ร้านค้าขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่
ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขายพ้ืนที่เพ่ือให้เพียงพอ ต่อจำนวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย เพราะในแต่ละวันมีลูกค้าเข้า
ออกท่ีห้างน้ีเฉลี่ยแล้ว 1 ล้านคนต่อวันเลยทีเดียว มีเนื้อที่ท้ังหมดราวๆ 500,000 ตรม. ท้ังหมด 5 ช้ัน 
 
นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่าย
ในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์
หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานท่ีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม  

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศยั เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้ง 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

21.35 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินท่ี WY132 

Day8 สนามบินมัสกัต – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

06.40 เดินทางถึง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน 

08.50 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ708 (บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน 

ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ
ต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะนำเท่านั้น 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. เงื่อนไขประกันโควิดเป็นไปตามกรมธรรม์และบริษัทประกันเป็นผู้พิจรณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 


