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วันเดนิทาง รายละเอียด ที่พกั / อาหาร 
(1)  

วันที่หน่ึง 
กรุงเทพฯ – โดฮา – 

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ แถว Q 
ประต ู8 
บินสู ่โดฮา เวลา 21.15 น. QR 833     ถงึ โดฮา เวลา 23.55 น.    (เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบนิ) 

(2)  
วันที่หน่ึง 

โดฮา – บรัสเซลล์ – เกนท์ – บรัสเซลล์ Husa President 
Park หรือ
เทยีบเท่า 

 
กลางวัน – จีน 
ค ่า – พืน้เมือง  

บินสูบ่รัสเซลล์เวลา 02.20 น. QR 195 ถงึบรัสเซลล์ เวลา 08.00 น. 
เมืองบรัสเซลล์ เมืองหลวงของเบลเย่ียม และยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่ง
สหภาพยโุรป 
- เดินทางสู ่เมืองเกนท์ ซึง่แปลว่าการรวมกนัของแมน่ า้สองสาย เพราะท่ีตัง้ของเมืองอยู่บริเวณท่ี 
แมน่ า้สเกลต์ Scheldt River มาบรรจบกบัแมน่ า้ไลส์ Lys River  
- ผ่านชม ปราสาทท่านเคานต์ ป้อมปราสาทในยคุกลาง ท่ีแสดงถงึความรุ่งเรืองในยคุสมยั 
- ผ่านชมหอระฆงัประจ าเมือง The Belfry ท่ีสงูตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจดุเดน่ของเส้นขอบฟ้า 
- เดินทางกลบัสู ่กรุงบรัสเซลส์ เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม 
- ถ่ายรูปกบั อนสุรณ์อะตอมเมี่ยม ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินค้าโลก“เอก็ซ์โป”  
- เข้าสูจ่ตัรัุสกลางเมือง จตัรัุสกรองด์ปราซ ท่ีมีช่ือเสียงว่าสวยท่ีสดุแห่งหนึง่ในยโุรป   
- ชมและถ่ายรูปกบั แมนิเกนพีส ซึง่เป็นประติมากรรมเดก็ชายตวัเลก็ๆ ก าลงัยืนแอน่ตวัปัสสาวะ 
อย่างน่ารัก ผู้สร้างประวตัิศาสตร์และต านานพืน้เมืองของชาวเบลเย่ียม 
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(3) 
วันที่สาม 

บรัสเซลล์ – บรูจจ์ – บรัสเซลส์ – ช้อปป้ิง Husa President 
Park หรือ
เทยีบเท่า 

 

เช้า – โรงแรม  
กลางวัน – จีน  
ค ่า – พืน้เมือง 

- เดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ เมืองท่ียังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดี ดงัฉายาท่ี
เรียกว่า เวนิสแห่งเบลเย่ียม Venice Of The North  
- เดินทางสู่ มาร์เกตสแควร์ ชมอาคารบ้านเรือนตัง้แต่สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ซึ่งมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตน ชมอาคารท่ีท าการรัฐ ซึง่ตัง้เดน่เป็นสง่าในสไตล์นีโอโกธิค อยู่บนลานกว้างกลางเมือง  
- กลบัสู ่กรุงบรัสเซลส์ อิสระให้ท่านเดินเลน่ชมเมืองหรือเลือกซือ้สินค้าของเมือง เช่น ช็อค 
โกแลต็เบลเย่ียม 

(4) 
วันที่สี่ 

บรัสเซลส์ – รูออ็ง – มหาวหิารรูออ็ง – เลอ อาฟร์ Mercure Bassin 
Du Commerce 
หรือเทยีบเท่า 

 

เช้า – โรงแรม  
กลางวัน –
พืน้เมือง  

ค ่า – พืน้เมือง 

- เดินทางสู่ เมืองรูอ็อง อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มังดี เมืองที่ผู้น ากองทัพฝรั่งเศส  
- ชม มหาวิหารรูอ็อง หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง เป็นมหาวิหารรูอ็องเป็นสิ่งก่อสร้างที่ 
สูงที่สุดในโลก  
- เดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่มีความเก่าแก่ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็น 
หน่ึงในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของเมืองรูอ็อง 
 - อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก 
- เดินทางสู่ เมืองเลอ อาฟร์ เมืองชายฝั่งแห่งนี้มีประเพณีการเดินเรือที่เก่าแก่มายาวนาน มีอ่าวจอด 
เรือที่กว้างใหญ่ที่รับใช้เมืองหลวงของฝรั่งเศส 

(5) 
วันที่ห้า 

เลอ อาฟร์  – โดวลิล์ – มงต์ แซงต์มิเชล Mercure Mont 
Saint Michel 
หรือเทยีบเท่า 

 

เช้า – โรงแรม  
กลางวัน –
พืน้เมือง  

ค ่า – พืน้เมือง 

- เดินทางสู่ เมืองโดวิลล์ เป็นเมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ถูกยกให้เป็น "Queen of the Norman 
beaches" เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera  
- อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัยบนถนน Deauville mail street  
- เดินทางสู่ มงต์ แซงต์มิเชล สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด  
- ชม ปราสาทมงต์แซงต์มิเชล ตัวเกาะอันเป็นที่ตั้งของวิหารนั้นเป็นหินแกรนิต ความมหัศจรรย์ 
 และความงดงามของมงต์แซงต์มิเชล และได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก  
- ชม ตัวเมืองเก่า ที่มีป้อมปราการล้อมรอบ และมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น อิสระ ช้อปป้ิง บนถนน 
เส้นเดียวของเกาะที่มีร้านขายของที่ระลึกบริการมากมาย  

(6) 
วันที่หก 

มงต์ แซงต์มิเชล – ปราสาทชองบอร์ด – ปราสาทเชอนงโซ – ตร์ู Alliance Hotel 
Tours Centre 
หรือเทยีบเท่า 

 

เช้า – โรงแรม  
กลางวัน –
พืน้เมือง  

ค ่า – โรงแรม 

- เดินทางสู่ ชองบอร์ด มหาปราสาทแห่งลุ่มแม่น้ าลัวร์ มีแม่น้ าสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส  
    - เข้าชม ปราสาทชองบอร์ด ที่เป็นเสมือนมหาปราสาทแห่งลุ่มแม่น้ าลัวร์  

- เข้าชม ปราสาทเชอนงโซ สร้างบนฝั่งแม่น้ าแชร์และสร้างมาก่อนหน้าที่จะมีหลักฐานทางเอกสาร
เมื่อศตวรรษที่11  
- เดินทางสู่ เมืองตูร์ เมืองหลวงแห่งดินแดนปราสาทเก่าแก่แห่งแม่น้ าลัวร์ของฝรั่งเศส ใจกลางเมือง
มีวิหารสไตล์โกธิคเก่าแก่สร้างเมื่อ ค.ศ. 117 

(7) 
วันที่เจด็ 

ตร์ู – ปารีส  – แกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโต มูช Renaissance 
Paris La 
Defense  

หรือเทียบเท่า 

- เดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงแสนสวยของฝรั่งเศส เมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันอยาก
มาเยือน ด้วยความงามของสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ หรือเรื่องราวของแฟชั่น 
ดีไซน์เนอร์ต่างๆ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=39&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD17ScosTTAhURTY8KHUXMACg4HhAWCFgwCA&url=http%3A%2F%2Fdata.7m.cn%2Fteam_data%2F298%2Fth%2Findex.shtml&usg=AFQjCNGwdJOfJdFN6cSpN_XdcNWMS96fdA&sig2=EtxeapLBk-zFj0aYFafgdg
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- เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เมนพูิเศษ กุ้งมังกร  
- เดินทางสู่ แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆ 
สัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น 6  
- น าท่าน ล่องเรือบาโต มูช ไปตามแม่น้ าแซนน์ เพื่อเที่ยวชมเมือง  ปารีส เนื่องจากแม่น้ าแซนตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ท าให้การล่องเรือไปตามแม่น้ านั้นได้พบกับสถานที่ที่สวยงามมากมายที่อยู่ในปารีส 
อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ โบสถ์โนตเตรอดาม และสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เป็นต้น  

 
เช้า – โรงแรม  
กลางวัน – จีน 
ค ่า – ไทย 

(8) 
วันที่แปด 

ปารีส – ย่านมงต์มาร์ต – ประตชัูยฝร่ังเศส – ชองป์เอลเิซ่ – โดฮา เช้า – โรงแรม  
กลางวัน – จีน 

 
น าท่านชม ย่านมงต์มาร์ต ที่เป็นที่ตั้งของ โบสถ์แห่งซาเครเกอร์ นักท่องเที่ยวที่มาปารีส เกือบทุก
คน ต้องมาที่นี่  เพราะนอกจากโบสถ์แล้ว ก็สามารถชมทัศนียภาพของเมืองได้ เต็มตาและ 
“shopping” งานศิลปต่างๆได้ที่นี่เช่นกัน จะมีศิลปินหลากหลายรูปแบบมาตั้งร้าน เรียงรายกันบน 
มงต์มาร์ต  
- ถ่ายรูปกับ หอไอเฟิล หน่ึงในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  
- ชม จตุรัสคองคอร์ด ซึ่งมีเสาโอบิลิสก์ตั้งอยู่ตรงกลางจัตุรัส เป็นเสาที่น ามาจากสุสานของฟาโรห์
รามเซสที่ 2 ในเมืองลักซอร์ ประเทศอียิปต์  
- เดินทางสู่ ประตูชัยฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที่ส าคัญในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลาง
จัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ หรือเป็นที่รู้จักกันในนามจัตุรัสแห่งดวงดาว  
- ชมบรรยากาศย่านชองเซลิเซ่ ถนนสายโรแมนติก ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย 
นโปเลียน  
17.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อมีเวลาให้ท่านท า Tax refund  
บินสู ่โดฮา เวลา 22.25 น. QR 040      

(9) 
วันที่เก้า 

โดฮา – กรุงเทพฯ – 
ถงึ โดฮา เวลา 05.50 น.    (เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบนิ) 
บินสูส่วุรรณภมิู ประเทศไทย เวลา 08.40 น. QR 836 ถงึบรัสเซลล์ เวลา 19.00 น. 

ก ำหนดวันที่เดนิทำง 

11 – 19 ส.ค. 60 15 – 23 ก.ย. 60 20 – 28 ต.ค. 60 89,900. – 
มัดจ าท่านละ 20,000. - 17 – 25 พ.ย. 60 22 – 30 ธ.ค. 60 

อัตราค่าบริการ และข้อมูลการช าระเงนิ https://goo.gl/TQVr8K 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า https://goo.gl/5zcZRf 
  

 
 

 
 

 

 

 

Paris, France Grand Place, Brussels 

https://goo.gl/TQVr8K
https://goo.gl/5zcZRf

