ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

ฝรั่งเศส– เบลเยีย่ ม – เนเธอร์ แลนด์ – เยอรมัน 8 วัน

โดยสายการบินโอมาน แอร์ (WY)
รายละเอียดของการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุ งเทพฯ – มัสกัต – ปารีส
06.30 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินโอมาน แอร์ พร้อมพบ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
09.10 น.
ออกเดินทางสู่ มัสกัต โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY818
12.20 น
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต (แวะพักเปลีย่ นเครื่อง)
13.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งปารี สโดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY131
19.35 น.
เดินทางถึงสนามบินชาร์ ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส นาท่านผ่านพิธีการศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั NOVOTEL PARIS PONT DE SEVRES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) ปารีส – พระราชวังแวร์ ซายส์ – ถนนชองป์ เอลิเซ่ – ล่องแม่ นา้ แซนด์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแวร์ ซายส์ ชม พระราชวังแวร์ ซายส์
บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จากัด 230/70 หมู่บา้ นกลางเมือง URBANION ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230

Boutique Vacation Co.,Ltd.,230/70,Banklangmueang Urbanion,Ladprao,Bangkok 10230
Tel 02 – 514 – 4422 (AUTO) Fax 02 – 514 – 4388, 514 - 4393
WWW.BOUTIQUE.CO.TH
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(VERSAILLES ) พระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลก
บรรจงสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็ นที่ประทับ
ของราชวงศ์ฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1682 - 1789 ชมห้อง
ต่างๆ ที่ได้ประดับไว้อย่างสวยงาม ห้องรับรอง ห้องเต้นรา
ห้องโถง ห้องกระจกที่ใช้ในพิธีสาคัญต่างๆ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
จากนั้นนาท่านสู่ ถนนชองป์ เอลิเซ่ (CHAMPS-ELYSEES) ซึ่งเป็ นถนนที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศ นา
ท่านชมประตูชยั ( ARCH DE TRIOMPHE) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้านโปเลียนระลึกถึงชัยชนะของ
พระองค์ในสงครามที่พระองค์ทรงมีชยั ชนะ จัดเป็ นวงเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยูบ่ นรู ปดาว 12 แฉก จุด
นัดพบของถนน 12 สาย พาท่านถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรัสทรอคคาเดโร ซึ่ งจากจุดนี้ท่านจะสามารถถ่ายรู ปคู่กบั หอ
ไอเฟลได้อย่างสวยงาม นาท่าน ล่ องเรือบาโตมูซ ชมความงดงามของริ มฝั่งแม่น้ าแซนด์ ในยามเย็นอันแสน
โรแมนติค นาท่านผ่านชมมหาวิหาร นอร์ ทเทรอดาม โบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์ อายุ800 ปี บนเกาะอิลเดอลาซิเต้ ซึ่ งอยู่
กลางแม่น้ าแซนด์ ที่งดงามไหลผ่านกลางกรุ งปารี ส ที่เต็มไปด้วยตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมรู ปแบบเมื่อ
กว่าสองร้อยปี ที่ผา่ นมา
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั NOVOTEL PARIS PONT DE SEVRES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) ปารีส – ช้ อปปิ้ ง – บรัสเซลล์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้ งในย่านกลางเมืองอย่างจุใจตลอดทั้งวันที่หา้ งสรรพสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของฝรั่งเศส
เช่น ห้ างแพรงค์ ตองหรือทีห่ ้ างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนของประเทศฝรั่งเศส จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ เป็ นเมืองหลวง
ของประเทศเบลเยียม และเป็ นศูนย์กลางหรื อเมืองหลวงอย่างไม่เป็ นทางการของสหภาพยุโรป ระหว่าง
ทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดสองข้างทาง(ระยะทางประมาณ 312 กิโลเมตร)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั NH BRUSSELS CITY CENTRE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง (4) บรัสเซลส์ – ชมเมือง – อัมสเตอร์ ดัม
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมกรุ งบรัสเซลส์ เมืองที่จดั ว่ามีเสน่ห์อีกเมืองของยุโรป นาท่านสู่ จัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสี ยงกล่าว
ขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป “กรองปลาส” ชมตึกสวยๆ แถวนี้ เรี ยกว่า GILDHUIZEN ซึ่ งแต่ละ
หลังจะมีลกั ษณะการก่อสร้างและประดับประดาที่สวยงามแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ท่านจะได้ชมความ
สวยงามของตึกบริ เวณ จตุรัสกรองปลาส ซึ่ งก่อนหน้านี้มีตึกบริ เวณนี้สภาพทรุ ดโทรม ทาให้ บรรยากาศไม่
น่าดู ทางการจึงให้เหล่านักเขียนการ์ ตูนชื่อดังของเบลเยีย่ ม มาวาดการ์ ตูนเพื่อตกแต่งฝา และกาแพงตึก
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บริ เวณนี้ให้มีความสวยงาม จากนั้นนาชมและถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์ แมนเนเก้นพิส (MANNEKEN PIS) ซึ่ง
เป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ กาลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ผูส้ ร้างประวัติศาสตร์และตานาน
พื้นเมืองของชาวเบลเยีย่ ม ยิง่ ในวันสาคัญต่างๆ แต่ละปี ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกจะมีเสื้ อผ้าชุดพิเศษส่ งให้เป็ น
ของกานัลให้หนูนอ้ ย ผลัดเปลี่ยนกันใส่ เช่น วันคริ สต์มาส เจ้าหนูนอ้ ยนี้จะแต่งตัวเป็ น ซานตาครอสตัว
น้อยๆ นาท่านชม อะตอมเมี่ยม อะตอมสู ง 102 เมตร หอคอยรู ปอะตอมสัญลักษณ์ในงานเอ็กซ์โป ปี ค.ศ.
1958 เป็ นรู ปอะตอม 9 ลูก ซึ่ งครั้งหนึ่งเคยจัดขึ้นที่กรุ งบรัสเซลส์ อิสระแก่ทุกท่านในการเดินเล่นและเลือก
ซื้ อของที่ระลึก เช่น ผ้าลูกไม้ลายหวาน, ช็อกโกแล็ต แสนอร่ อย รวมไปถึง ลูกกวาดมากมาย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุ งอัมสเตอร์ ดัม ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าอัม
สเทล (AMSTEL) เริ่ มก่อตั้งประมาณคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์ แลนด์
อัมสเตอร์ ดมั เป็ นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วง
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่ งเป็ นช่วงยุคทองของเนเธอร์ แลนด์ถึงแม้อมั สเตอร์ ดมั จะเป็ นเมืองหลวงของประเทศ
แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลนั้นอยู่ที่เฮก จากนั้นนาท่านชมย่านเมืองเก่าและย่านดามสแควร์ ที่จะเป็ น
จุดศูนย์กลางของเมืองแหล่งศูนย์รวมห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ(ระยะทางประมาณ 204 กิโลเมตร)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN IJMUIDEN SEAPORT BEACH HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5)
อัมสเตอร์ ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – ซานสคันส์ – อัมสเตอร์ ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ ซึ่งเป็ นแหล่งปลูกทิวลิปที่
ใหญ่และสาคัญยิง่ ของเนเธอร์ แลนด์ นาท่านเข้ าชมสวนเคอเคน
ฮอฟ (KEUKENHOF) สวนดอกไม้ที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของ
โลกที่ได้รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิง่
ดอกทิวลิป นับร้อยพัน ชมการจัดสวนของบริ ษทั , ห้างร้าน
และองค์กรต่างๆ ซึ่ งได้ร่วมกันจัดสวนในรู ปแบบแตกต่างกัน
(ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร) *** สวนเคอเคนฮอฟ เปิ ดให้ เข้ าชมระว่างวันที่ 24 มีนาคม – 16
พฤษภาคม 2559***
13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
นาท่านชมหมู่บ้านซานสคันส์ เป็ นหมู่บา้ นอนุรักษ์กงั หันลม
เก่าแก่ ที่ต้ งั อยูท่ างตอนเหนือของประเทศ โดยอยูใ่ กล้ๆกับ
เมือง ZAANDAM และเมือง ZAANDIJK โดยหมู่บา้ นแห่งนี้
ถือว่าเป็ นสถานที่ที่เก็บรวบรวม ประวัติศาสตร์ ของกังหันลม
เอาไว้เป็ นอย่างจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของ
หมู่บา้ นที่สร้างขึ้นสไตล์บา้ นไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วย
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แม่น้ า ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ จากนั้นไปชมกังหันใบพัดที่ให้ช่วยวิดน้ า ระบายน้ า เอาดินในทะเลมาใช้ให้
เป็ นประโยชน์ (ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร) นาท่านชมการสาธิตวิธีการทารองเท้าไม้ ที่ทาจากต้นป๊ อบ
ล่า ซึ่ งเป็ นรองท้าที่ใช้ในไร่ นาในอดีตนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งอัมสเตอร์ ดัม นาท่านเข้าชมการเจียระไน
เพชรที่สถาบันการเจียระไนที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงที่สุดในโลกจากนั้นนาท่านล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลาะ
ไปตามลาคลองต่างๆ ของแม่ นา้ อัมสเตล(AMSTEL RIVER) ที่มีคลองมากกว่า 100 คลอง มีสะพานมากกว่า
1,000 แห่ง ที่ตลอดสองข้างคลองมีบา้ นเรื อนอายุกว่า 100 ปี เป็ นที่พกั อาศัยและทาธุ รกิจการค้าในศตวรรษที่
16– 17 ซึ่ งถือว่าเป็ นยุคแห่งความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN IJMUIDEN SEAPORT BEACH HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง (6) อัมสเตอร์ ดัม – โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมัน ที่เก่าแก่ซ่ ึ งตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าไรน์ เมืองต้นกาเนิดของ
น้ าหอมโอ เดอ โคโลญจน์ 4711 ( EAU DE COLOGNE ) ที่ผลิตมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1709 (ระยะทางประมาณ
264 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านเข้าชมมหาวิหารแห่ งเมืองโคโลญจน์ ที่สร้างอย่าง
ใหญ่โตในสไตล์แบบกอธิ คโบสถ์มียอดโดมแฝดสองยอด แต่
ละยอดมีความสู งถึง 157 เมตร ภายนอกอาคารที่ก่ ึงดาทะมึน
ศิลปะโกธิค (GOTHIC) มีรายละเอียดตกแต่งด้วยปูนปั้ น รู ป
นักบุญต่างๆ และลวดลายละเอียดงดงามทุกๆตารางนิ้ว ภายในมี
ศิลปะศาสนาคริ สต์หลายชิ้น และโลงพระศพของบุคคลสาคัญทางศาสนาอีกด้วย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั NH KOLN CITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7) โคโลญจน์ – บ๊ อบพาร์ ด – ล่องแม่ นา้ ไรน์ -เซ็นต์ กอร์ – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – ชมเมือง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองบ๊ อบพาร์ ด (BOPARD)
(ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร) นาท่านล่องเรื อในแม่ นา้
ไรน์ ผ่านย่านลอร์ ไรน์ ที่เป็ นส่ วนที่แคบที่สุดของแม่น้ า และ
เป็ น ช่วงที่มีความงดงามโรแมนติก ที่สุดของลาน้ าสายนี้ ผ่าน
ชมปราสาทซึ่ งสร้างเรี ยงรายสลับกับไร่ องุ่นตลอดสองฝั่ง
แม่น้ าสู่ เมืองเซ็นต์ กอร์ (STGOAR)เมืองริ มแม่น้ าไรน์ที่มี
ความยาวทั้งหมด 1,320 กม.เป็ นอันดับสามของทวีปยุโรปและยังคงอนุรักษ์ความเป็ นความเป็ นชาวเยอรมัน
ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ เอาไว้อย่างดี
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เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต นาท่านชมเมืองโดยรอบและแวะถ่ายรู ปบริ เวณย่านรอมเมอร์
เบิร์กอันเป็ นที่ต้ งั ของที่ทาการเทศบาลเมืองและบ้านเรื อนในยุคศิลปะโกธิ ค ที่ได้รับการก่อสร้างในค.ศ.1405
ชมโบสถ์เซนต์พอลและโรงละครโอเปร่ าเก่าสร้างในค.ศ.1880 (ระยะทางประมาณ 117 กิโลเมตร) นาท่าน
เดินทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของศาลาว่าการกลางเมืองเก่านครแฟรงเฟิ ร์ ต ความสาคัญของสถานแห่ง
นี้คือ มีหอ้ งจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอันยิง่ ใหญ่ ตรงกลางจัตุรัสเป็ นน้ าพุแห่งความยุติธรรม
ด้านหน้าจัตุรัสโรเมอร์ เป็ นบ้านโครงไมส้มยั กลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว ปั จจุบนั จัตุรัสโรเมอร์ ยังคงความ
งามสง่ารายล้อมด้วยสถาปั ตยกรรมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 แม้วา่ จะมีร่องรอยแห่งการถูกทาลายในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง และเป็ นเสมือนลานประวัติศาสตร์ มีชีวติ ชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของนครแฟรงค์เฟิ ร์ ต
เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย (เพือ่ สะดวกในการช้ อปปิ้ ง เชิญท่านอิสระรับประทานอาหารค่าตาม
อัธยาศัย)
17.00 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินไรน์ -มายน์ เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมันนี
20.20 น.
ออกเดินทางสู่ มัสกัตโดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY114
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8) มัสกัต – กรุ งเทพฯ
05.15 น
เดินทางถึงมัสกัต (แวะพักเปลีย่ นเครื่อง)
09.05 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY 815
18.40 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.................
********************************
***** การันตีเดินทางจานวนผู้เดินทางต้ องไม่ ต่ากว่า 20 ท่าน******
กาหนดการเดินทาง

29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม / 5 – 12, 11 – 20 กรกฎาคม / 5 – 12, 11 – 18 สิงหาคม
16 - 23 กันยายน / 7 – 14, 14 - 21, 21 – 28 ตุลาคม
28 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน / 18 – 25 พฤศจิกายน
2 – 9, 9 – 16 ธันวาคม / 26 ธันวาคม – 2 มกราคม
27 ธันวาคม – 3 มกราคม / 28 ธันวาคม – 4 มกราคม
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