ศึกษาดูงาน JEC COMPOSITES EUROPE 2015
วันที่ 8-14 มีนาคม 2557
วันแรก

วันอาทิตย์ ที่ 08 มีนาคม 2558
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พร้อมกันที่จุดนัดพบ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศขาออก ชั้น 4
เคาน์ เตอร์ D ประตูทางเข้ าหมายเลข 3 สายการบินไทย
วันจันทร์ ที่ 09 มีนาคม 2558 ปารีส-ดูงาน-ชมเมือง
นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน ที่ TG 930 บริ การ อาหาร
และเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง
นําท่านเดินทางถึง สนามบิน ชาร์ ล เดอ โกลด์ กรุงปารีส หลังผ่าน การตรวจเคนเข้ าเมือง
และ รับสั มภาระ รถโค้ ชปรับอากาศ รอรับ นําท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองปารีส นําท่าน
เดินทางไปร่ วมกิจกรรม Networking กับ สมาคมยานยนต์ของประเทศฝรั่งเศส
รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ห้ องอาหาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ มงมาร์ ตฮิลล์ Montnartre Hill นําท่านชม โบสถ์ ชาเครเกอร์
Sacre Coeur ตั้งอยูบ่ น ยอดเนินเขามงมาร์ ต ซึ่งเป็ น เขาแห่ งเดียวในกรุงปารีส อยู่ทางตอน
เหนือ ถูกสร้างขึ้นเพื่อ ชดเชยความผิดทีพ่ วกก็อมมูนาร์ ก่อการขึน้ ในปี 1871 และเพือ่ เป็ น
อนุสรณ์ สถานอุทศิ แด่ ชาวฝรั่งเศส ทีเ่ สี ยชีวติ ในสงครามกับ ปรัสเซีย Prussia ให้ท่านได้
เพลิดเพลิน เก็บภาพความประทับใจ จากนั้นให้ท่านเดินเล่นย่านมงมาร์ ต แหล่งรวมของ
ศิลปิ นทั้งดนตรี วาดภาพ ศิลปะ มีร้านค้ าและร้ านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระกับการ
เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก จนถึงเวลานัดพบ นําท่านเดินทางกลับสู่ ปารีส
รับประทานอาหารคํ่า ที่ ห้ องอาหาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางกลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
สถานทีพ่ กั Melia Paris Champs-Elysees Hotel
วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558 ดูงาน JEC COMPOSITES EUROPE 2015
รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางไปยัง งาน JEC COMPOSITES ให้ ท่านได้ อสิ ระกับการดูงาน
ตลอดทั้งวัน อาหารเทีย่ ง อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ที่ ห้ องอาหาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
สถานทีพ่ กั Melia Paris Champs-Elysees Hotel
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วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2558 ดูงาน JEC COMPOSITES Europe -เมืองแฟงแตนโบล
รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางไปยัง งาน JEC COMPOSITEฆ EUROPE 2015ให้ ท่านได้
อิสระกับการดูงานในช่ วงเช้ า อาหารเทีย่ ง อิสระตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟงแตนโบล Fontainebleau เป็ น เมืองที่ดงั มากและมีป่าไม้สวยงาม
เนื้อที่ไม่ต่าํ กว่าแสนไร่ มี ปราสาท Chateau de Fontainebleau ที่เคยเป็ น พระราชวังที่
ประทับสร้ างขึน้ ตั้งแต่ คริสต์ ศตวรรษที่ 12 จักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ ต ก็ เคยประทับ
ทีน่ ี่ และ ถูกล้ มล้างอํานาจทีน่ ี่ด้วย เมืองนี้เคยเป็ น ทีต่ ้งั ขององค์ การนาโตยาวนานถึงยีส่ ิ บปี
และยังมีฐานทัพ ปื นใหญ่ และกองทหารม้ าทีน่ ี่ เชิดชูให้เมืองนี้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ที่สาํ คัญแห่งหนึ่ง นําท่านชม พระราชวังฟองเตนโบลว์ Palace of
Fontainebleau พระราชวังหลวงทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดพระราชวังหนึ่งของฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการ ขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์ การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1981 พระราชวังแห่ งนีม้ ี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่ าแปดร้ อยปี โดยเริ่ ม ก่อสร้ างมาตั้งแต่ ยุคกลาง และมีการบูรณะ
ปรับปรุงตกแต่ งโดยกษัตริย์ของฝรั่งเศสอีกหลายพระองค์ ทําให้ พระราชวังมีลกั ษณะของ
ศิลปะทีห่ ลากหลายแต่ กม็ ีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวจนกลายเป็ นสั ญลักษณ์ ของยุคเรอเนซองซ์
ภายในมีการตกแต่ งอย่ างวิจติ รงดงาม ภายนอกก็ล้อมรอบด้ วยสวนสวยเขียวขจี ให้ท่านได้
เก็บภาพความประทับใจ สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางกลับ ปารีส
รับประทานอาหารคํ่า ที่ ห้ องอาหาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
สถานทีพ่ กั Melia Paris Champs-Elysees Hotel
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2558 ชมเมือง-พิพทิ ธภัณฑ์ ลุฟท์ -ชอปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางไปยัง ลานทรอคาเดโร หรือ Place du Trocadero เพื่อให้ท่าน
ได้เก็บภาพความงดงามของ หอไอเฟล เป็ นมุมที่ท่านสามารถ มองเห็น หอไอเฟล และ เก็บ
ภาพ ได้สวยที่สุด พร้อมชม ถนนชองเซลิเซ่ ถนนทีม่ ีต้นไม้ เรียงรายทั้งสองข้ างทาง ซึ่ง
เป็ นต้ นแบบของ ถนนราชดําเนิน ชม ปลายเดอลาดองคอร์ ด จัตุรัสแห่ งความสามัคคี จัตุรัส
คองคอร์ ต ที่ต้ งั ของ เสาหินโอเบลิส จากวิหารลักซอร์ ในอียปิ ต์ พร้อมทั้งนําท่านชม มอง
มาร์ ค สแควร์ ซึ่งเป็ นแหล่งรวมของ ศิลปิ น ทั้งดนตรี วาดภาพ ศิลปะ ร้านค้า และ
ร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้ ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก กันตาม
อัธยาศัย พร้อมทั้งนําท่านชม มหาวิหารนอเทรอดาม Cathédrale Notre Dame de Paris
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เป็ น มหาวิหารสมัยกอธิค ถือได้วา่ เป็ น มหาวิหารทีส่ วยงามทีส่ ุ ด ใน ลักษณะกอธิคแบบ
ฝรั่งเศส
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รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ห้ องอาหาร
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หลังอาหาร นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟวร์ ที่มีชื่อเสี ยงที่สุด เก่ าแก่ ที่สุด และใหญ่ ที่สุดแห่ ง
หนึ่งของโลก เป็ นสถานที่ที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุ งปารี ส ให้ท่านได้อิสระ
กับการ ชมความงดงามของพิพิธภัณฑ์ และ เก็บภาพของ พีระมิดแก้ วของพิพธิ ภัณฑ์ ลูฟวร์
ซึ่งออกแบบโดย ไอ. เอ็ม.เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริ กัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันอย่างเต็ม
อิ่ม จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้ งใน ห้ างสรรพสิ นค้ าแกลลอรี ลาฟาแยต ให้ท่าน
ได้ เลือกซื้อสิ นค้ าแบรนด์ เนมของฝรั่งเศส และยุโรป ในห้างเดียว กันตามอัธยาศัย จนถึง
เวลานัดพบ นําท่าน ล่ องแม่ นํา้ แซนน์ จาก ท่ าเรือบาโตมูซ ท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ท่าน
จะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ ของมหานครปารี สสองฟากฝั่งในยามฤดูร้อน ที่ งดงามไปด้ วย
อาคารเก่ าแก่ในศิลปะยุคเรอเนสซองส์
รับประทานอาหารคํ่า ที่ ห้ องอาหาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
สถานทีพ่ กั Melia Paris Champs-Elysees Hotel
วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2558
ปารีส-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร ให้ ท่านได้ อสิ ระกับการพักผ่ อน เก็บสั มภาระ และ ออกเดินทางไปยัง สนามบิน
เพือ่ จะได้ มีเวลา ทํา Tax Refun และ ตรวจเช็คสั มภาระ และ เอกสารการเดินทาง
นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน ไทย เที่ยวบิน ที่ TG 931 บริ การ
นําท่านออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบิน ไทย เที่ยวบิน ที่ TG 931 บริ การ อาหาร
และ เครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง
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วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2558

กรุงเทพฯ

นําท่านเดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สวัสดิภาพ พร้ อมทั้งความสนุกสนาน
ประทับใจ

** สํ าหรับท่ านทีม่ ีความประสงค์ จะศึกษาดูงาน JEC COMPOSITES EUROPE 2015
ทั้ง 3 วัน เรามีบริการรถรับ-ส่ ง ให้ ทุกวัน **
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เงื่อนไขการบริการ
ราคาที่นาํ เสนอ รวมตั ๋วเครื่องบิน สําหรับ Melia Paris Champs-Elysees
Hotel (ย่ านกลางเมือง)

สําหรับผูเ้ ดินทาง 10 ท่าน ท่านละ

105,300.-

บาท

สําหรับผูเ้ ดินทาง 15 ท่าน ท่านละ

97,700.-

บาท

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

17,500.-

บาท

อัตรานี้รวมค่าบริการ
- ตั ๋วเครือ่ งบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทย
- ค่าที่พกั จํานวน 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน - ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามที่ระบุในรายการ
- ค่าวีซ่าฝรั ่งเศส และ ภาษีสนามบิน และ ภาษีเกี่ยวกับสายการบิน
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม ระหว่างการเดินทาง
- เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท
- ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น และ ไกด์ทอ้ งถิ่น และ หัวหน้าทัวร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-7135033
สมาคมไทยคอมโพสิท
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