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กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.00 น.

2

คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชัน้ 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์ เตอร์
สายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG) พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก

ซูริค-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ ชาเปล-ชเตเคิลแบร์ ก-นั่งเคเบิล้ คาร์ -เมอร์ เรน
01.05 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซู ริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ ( TG)
เที่ยวบินที่ TG970 (01.05-07.50) ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชัว่ โมง บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

07.50 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว ***ให้ท่านแยกกระเป๋ าใบเล็กสาหรับพัก 1คื น เพื่อพักบนโรงแรมที่เมอร์ เรน
หมู่บา้ นบนเทือกเขาแอลป์ เพือ่ ความสะดวกในการถือขึ้นเคเบิ้ ลคาร์ ***

นาท่านเดินทางสู่เมื องลู เซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิส แต่ยัง
รักษาสภาพแวดล้ อมไว้ ได้ เป็ นอย่างดี เมืองที่ได้ ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้ มากที่สุด มีทะเลสาบ
ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ล้ อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆ ลูเซิร์น
เป็ นอาคาร บ้ านเรื อนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริ มทะเลสาบจัดเป็ น
สวนสาธารณะ มีดอกไม้ นานา พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริ มทะเลสาบ
เย็นสบาย นาท่านถ่ายรูปคูก่ บั อนุสาวรี ย์สิงโต(Lion Monument) ซึง่ แกะสลักอยูบ่ นหน้ าผาของภูเขาใน
เมืองเป็ นสัญลักษณ์ให้ ระลึกถึงทหารรับจ้ างชาวสวิส ซึ่งทางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้ าหลุยส์ที่
16 แห่งฝรั่งเศส จากนันชมสะพานไม้
้
ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ ามแม่น ้ารอยซ์(Reuss River) เป็ น
สะพานไม้ ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้ อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ ของสวิส สะพานไม้ ชา
เปลเป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน ้า ที่จวั่ แต่ละ
ช่องของสะพานจะมี ภ าพเขี ย นเป็ นเรื่ อ งราวประวัติค วามเป็ นมาของประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เป็ น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แล้ ว ให้ ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ที่มีร้านตัวแทนจาหน่าย

นาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้ านขายของที่ระลึ ก ร้ านช็อคโกแล็ตและช้ อปปิ ง้
สินค้ าชันดี
้ ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิ ้ลคาร์ ไปยัง เมืองเมอร์ เรน(Murren) ใน
ตานานที่ได้ ขึ ้นชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ อยู่สงู กว่าระดับน ้าทะเลกว่า 1,650 เมตร
เมืองนีข้ ึน้ ชื่อว่า เป็ นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่ อยู่ในอ้ อมกอดของขุนเขาที่ รายล้ อมด้ วยทิวทัศ น์ อัน
ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้ แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเก (Eiger) ให้ ได้

เย็น
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ชื่นชม ที่ดงึ ดูดให้ ทกุ คนต้ องมาพิสจู น์ ความงามด้ วยตาตนเองสักครัง้ ในชีวิต นาท่านขึน้ กระเช้ าสู่ยอด
เขาชิลธอร์ น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงทาให้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั ตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ได้ อย่างใกล้ ชิดยิ่งขึ ้น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่ า
(โรงแรมบนภูเขา วิ วแสนล้านท่ามกลางเทื อกเขาแอลป์ )
หมายเหตุ : โรงแรมทีพ่ กั ไม่มีหอ้ งพักสาหรับ 3ท่าน (เพิ่มพักเดีย่ วเฉพาะโรงแรมนี ้ 1คืน 1,500 บาท)

เมอร์ เรน-ยอดเขาชิลธอร์ น-Skyline View Platform-อาเดลโบเดน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

กลางวัน

เย็น

นาท่านขึน้ กระเช้ าสู่ ยอดเขาชิลธอร์ น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กว่า 2,973 เมตร จึงทาให้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั ตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทังจุ
้ งเฟรา
ไอเก และมองซ์ ได้ อย่างใกล้ ชิดยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ชิลธอร์ นยังเคยเป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อดัง อย่าง
James Bond 007 ภาคยอดพยั ค ฆ์ ราชิ นี “On Her Majesty’s Secret Service” กั บ ฉากแอคชั่ น
ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์ จ เลเซนบี จึงทาให้ บนนี ้มีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์ แอคทีฟของ
Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่ องราวน่ารู้ จากภาคต่างๆ พร้ อมให้ คุณได้ สวมบทบาทบอนด์หรื อสาว
บอนด์กันได้ อย่างสนุกสนาน อิสระให้ ท่านได้ ดื่มด่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้ อม
ออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ ที่ Skyline View Platform ได้ เวลาพอสมควรนาท่านนัง่ เคเบิ ้ลคาร์ กลับ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอร์ น
นาท่านเดินทางสู่เมืองอาเดลโบเดน(Adelboden) เมืองสวยกลางหุบเขาแอลป์ นาท่านขึ ้นกระเช้ าสู่
ยอดเขาเชนเทนแอลป์ (Tschentenalp) ให้ ท่านได้ เล่น ไจแอนท์ สวิ ง (Giant Swing) ชิงช้ ายักษ์ บน
ภูเขาที่แกว่งไกวสูงเหนือเทือกเขาแอลป์ กับวิวภูมิทศั น์อลั ไพน์ของสวิตเซอร์ แลนด์ ของอาเดลโบเดนบน
ชิงช้ ายักษ์จากสถานีภเู ขาที่สงู จากระดับน ้าทะเล 1,940 เมตร

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจาชาติของสวิส
พักที่ Hotel The Cambrian Adelboden หรื อเทียบเท่ า
(เมื องสวยกลางหุบเขาแอลป์ น้อยทัวร์ นกั ทีจ่ ะได้มาพักทีน่ ี ่ อิ สระให้ท่านเดิ นเล่นชมเทือกเขาแอลป์ )

หมายเหตุ : โรงแรมที ่พกั มี สระน้ าอุ่นพร้ อมชมวิ วเทื อกเขาแอลป์ หากท่านสนใจลงเล่นน้ าในสระน้ า

โปรดเตรี ยมนาชุดว่ายน้ามาด้วย)
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อาเดลโบเดน-แคนเดอร์ สเทก-นั่งกระเช้ าสู่ทะเลสาบโอเอชชิเน่ น-นั่งรถเลื่อนบนรางลงภูเขา
แทสซ์ -เซอร์ แมท
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

นาท่านเดินทางสู่เมืองแคนเดอร์ สเทก(Kandersteg) เปลี่ยนให้ ท่านนั่ งกระเช้ าสู่ ทะเลสาปโอเอช
ชิเน่ น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบบนภูเขาที่เก่าแก่ และยังเป็ นที่บรรจบของ
น า้ แข็ ง จาก 4 ยอดเขา ได้ แ ก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และ Doldenhorn เป็ น
สถานที่ที่เหมาะกับผู้ที่รักธรรมชาติและนักเดินทางไกล โดยน ้าในทะเลสาบอุ่นขึน้ 20 องศาเซลเซียส
ในช่วงฤดูร้อน ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี ้ ได้ ถกู จัดขึ ้นทะเบียนจากองค์กรยูเนสโก้ เป็ นมรดก

กลางวัน

โลก ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของเขตจุงเฟราด้ วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World
Options: พิเศษสุด!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะนาเป็ นการนัง่ รถเลื่อนบนรางลงภูเขาให้ ท่านได้
สนุกสนาน สามารถเล่นได้ ทงเด็
ั ้ กและผู้สงู อายุ (สอบถามรายละเอียดได้ กบั หัวหน้ าทัวร์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์ (Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้ าสู่เมืองเซอร์ แมท(Zermatt) หมูบ่ ้ านในสกีรีสอร์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทังปวง
้ เพราะไม่มีรถยนต์

เย็น
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ที่ใช้ น ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิง ทังเมื
้ องใช้ รถแบตเตอร์ รี่ จักรยาน และเดินเท่านัน้ นาท่านเดินสู่จุดชมวิวของ
เมืองเซอร์ แมทที่เห็นทังตั
้ วเมืองเซอร์ แมทและฉากหลังเป็ นยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น(Matterhorn) อิสระ
ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริ สทุ ธิ์ สัมผัสบรรยากาศรอบข้ างและบ้ านเรื อนก็แสนจะ
โรแมนติก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Ambassador, Zermatt หรือเทียบเท่ า
(โรงแรมในหมูบ่ ้ านเล็กท่ามกลางภูเขา)

เซอร์ แมท-สถานีรถไฟกอร์ นาแกรท-กอร์ นาแกรท-ชมยอดแมทเทอร์ ฮอร์ น-ชาโมนิกซ์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านสู่สถานีรถไฟกอร์ นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ ท่านได้ ตื่นตาตื่นใจกับการนัง่ รถไฟฟั นเฟื อง
สูก่ อร์ นาแกรท(Gornergrat) ซึง่ มีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขา
แมทเทอร์ ฮอร์ นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื ้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์
อันงดงามของหิม ะซึ่ง ปกคลุม ยอดเขาตัดกับสี ฟ้าเข้ ม ของท้ องฟ้ า นาท่านสู่ลานหิม ะอันกว้ า งใหญ่
สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ ฮอร์ น(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิ ระ

กลางวัน

เย็น

มิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ ตูนวอล์ทดีสนีย์นาไปเป็ นแบบเครื่ อ งเล่นบิ๊กธัน
เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม จากนัน้ พาท่านนั่ง
รถไฟลงไปที่สถานี Rotenboden ท่านเดินเท้ าสู่ ทะเลสาบริฟเฟล(Riffelsee) หนึ่งจุดหมายที่ชมยอด
เขาไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น (Klein Matterhorn) ได้ สวยที่สดุ ด้ านหน้ าเป็ นทุ่งหญ้ าทุ่งดอกไม้ ด้ านล่าง
เป็ นทะเลสาบใสๆ ด้ านหลังเป็ นยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นชัดๆ สวยสุดจะบรรยาย เก็บภาพประทับใจกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีชื่อย่อที่ใครๆเรี ยกกันว่า "ชาโมนิกซ์" มีชื่อเล่นว่า "The
White Lady" (La Dame Blanche) หรื อ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ ปี
เป็ นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศสวิตเซอร์ แลนด์และ
ประเทศอิตาลี พาท่านชมหมูบ่ ้ านเล็ก ๆ ที่นา่ อยูแ่ ละมีความน่ารั กในตัวเอง มีทศั นียภาพที่งดงามต่อการ
ถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็ นฉากหลัง ใจกลางหมู่บ้านมีการผสมผสานที่อยู่อาศัยของผู้คนใน

พื ้นที่เข้ ากับร้ านค้ า ร้ านอาหาร และที่พกั สาหรับนักท่องเที่ยวได้ อย่างลงตัวค
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมในหมูบ่ ้ านแห่งเทพนิยายโอบล้ อมด้ วยขุนเขาหิมะ)
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ชาโมนิกซ์ -ยอดเขามองบลังค์ -เจนีวา-นั่งรถไฟTGV-ปารี ส
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านสู่สถานี ไ อ กุ ย ดู มิ ดิ (Aiguille du Midi Station) ที่ ความสูง 3,777 เมตร ให้ ท่านได้ ตื่นเต้ น
หวาดเสี ย วกับ การยื น บนกระจกใสยื่ น ออกไปจากหน้ า ผาที่ สูง กว่ า 1,000 เมตร (A Step Into The
Void) ขึ ้นลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์ (Mont Blanc) ตังอยู
้ ่บริ เวณพรมแดนระหว่าง
ประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร ทัง้
"มองบลังค์" และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภูเขาสีขาว" สภาพทัว่ ไปของยอดเขามี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เย็น

นาท่านเดินทางสู่เจนี วา เพื่อนั่ งรถไฟ TGV สู่ กรุ งปารี ส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France)
เมื องที่ มี ม นต์เ สน่ห์ อันเหลื อล้ น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ นักท่องเที่ ย วอยากมาเยื อ นมากที่ สุด
ปัจจุบนั เมืองปารี สเป็ นหนึง่ ในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Pullman Paris La Défense หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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ปารี ส-พระราชวังแวร์ ชาย-พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟว์ -พิพธิ ภัณฑ์ ออร์ แซ-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล
ชองป์ เอลิเซ่ ประตูชัย-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ -ห้ างสรรพสินค้ า (La Samaritaine) -ล่ องเรื อบาโตมูซ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเข้ าชมพระราชวังแวร์ ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สดุ แห่ง

หนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทังแง่
้ มุมของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนีอ้ าจ
นับว่าเป็ นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สดุ ในโลก ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO
ภายในมี สิ่ ง ก่อสร้ างชื่ อก้ องโลกอย่างเช่น ห้ องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal
Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์ แดง

จากนัน้ น าท่ า นเที่ ย วชมกรุ ง ปารี ส (Paris) ให้ ท่ า นได้ ถ่ า ยรู ป ด้ า นหน้ าพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลู ฟ ว์ (Louvre
Museum) พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท างศิ ล ปะที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เก่ า แก่ ที่ สุด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก ตัว อาคารเดิ ม เคยเป็ น
พระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ที่จดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลก
เป็ นจานวนมาก กว่า 35,000 ชิ ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St.
Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์ โด ดาวินชี นาท่านชมด้ านนอกพิพิธภัณฑ์
ออร์ แซ (Musée d'Orsay หรื อ The Orsay museum) ใหญ่ เป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็ น
อันดับที่ 10 ของโลก ตังอยู
้ ร่ ิมแม่น ้าเซน เคยเป็ นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี ้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตังโชว์
้ ไว้ ที่นี่
มากกว่า 2,000 ชิ ้น รวมประติมากรรมต่างๆด้ วย นาท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุด
ฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็ นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้ จากหลายมุม ทังวิ
้ วขันบั
้ นได
ทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ หรื อจะเป็ นมุมน ้าพุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส
ด้ านหน้ า มีหอไอเฟลเป็ นฉากหลัง นาท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs
Elysees) ถนนสายยาวที่ มี ชื่ อเสี ยงที่ สุด ของปารี ส และเป็ นต้ นแบบถนนราชดาเนิน พร้ อมชมความ

ยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์ สถานที่สาคัญของปารี ส ได้ รับการยอมรับให้ เป็ น
ประตูชยั ที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก รวมทังยั
้ งมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปั ตยกรรม
สไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรู ปแกะสลักลอยที่นับเป็ นผลงานชัน้ ยอดจากศิลปิ นชันเยี
้ ่ ยม นา
ท่านช้ อปปิ ง้ ห้ างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้ างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของปารี ส ภายในอาคารที่มี สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ช้ อปปิ ง้ แบรนด์เนม ห้ างนี ้มีเอกลักษณ์ที่มีความ
โดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม
ลักษณะโดมเป็ นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่ง
เป็ นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้
ลวดลายปูนปั น้ และราวระเบี ยงโค้ ง อันเป็ นทัศยนี ภ าพที่ ง ดงามต่อเมืองท่องเที่ ยวอย่างปารี ส เป็ น
ห้ างสรรพสินค้ านี ้มีลกู ค้ าที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้ าต่างๆที่ทนั สมัย
ให้ เลือกซื ้อได้ อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรี ยกได้ วา่ อะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นันจะมี
้ ขายก่อนก่อน
ห้ างอื่นเสมอ ไม่วา่ จะเป็ น เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า น ้าหอม มีครบทุกยี่ห้อ ท่านช้ อปปิ ง้ ห้ างสรรพสินค้ า
(La Samaritaine) เป็ นห้ างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ แห่งหนึ่งของปารี ส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดังเดิ
้ ม
นั่ น คื อ การตกแต่ ง แบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นเอกลั ก ษณ์ อั น โดดเด่ น ของ

เย็น
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ห้ างสรรพสินค้ าแห่งนี ้ จนได้ ถกู ขึ ้นทะเบียนเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ ในปี 1990 โดยกระทรวง
วัฒนธรรมฝรั่งเศส เป็ นห้ างสรรพสินค้ าคอนเซปต์สโตร์ แห่งใหม่ที่เน้ นย ้าถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารี ส ไม่
ว่าจะเป็ นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้ วกว่า 600 แบรนด์ ให้ ทา่ นได้ เลือกช็อปปิ ง้ แบบจุใจ และมี
การจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ ได้ ชมตลอดปี
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านล่ องเรื อบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น ้าแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล
พิพิธภัณฑ์ ลูฟว์ และโบสถ์ นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ ท่ ี 3 เรื อสองชัน้ โดยชันล่
้ างจะมี
กระจกโดยรอบ สาหรับชันบนจะเป็
้
นโซนเปิ ดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรื อประมาณ 1 ชัว่ โมง
พักที่ Hotel Pullman Paris La Défense หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

สนามบินกรุ งปารี ส-กรุ งเทพ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ได้ เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินกรุ งปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรี ยมตัวเดินทางกลับ

13.40 น.
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ออกเดินทางจากกรุงปารี ส กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG931
(13.40-05.55(+1)) ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชัว่ โมง บริการอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่ อง

กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
05.55 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กาหนดการเดินทาง
21 - 29 มิถุนายน 65
10 - 18 กรกฎาคม 65
24 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 65
07 - 15 สิงหาคม 65
21 - 29 สิงหาคม 65
04 - 12 กันยายน 65
18 - 26 กันยายน 65
09 - 17 ตุลาคม 65
16 - 24 ตุลาคม 65

ผู้ใหญ่
139,999.139,999.149,999.145,999.139,999.139,999.139,999.139,999.145,999.-

ราคา
เด็ก
139,999.139,999.149,999.145,999.139,999.139,999.139,999.139,999.145,999.-

พักเดี่ยว
26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น

5.
6.

7.

การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้
ค่าน ้าหนักกระเป๋ า (นา้ หนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

