
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 2 ซูริค-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ชเตเคลิแบร์ก-น่ังเคเบิล้คาร์-เมอร์เรน 

01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) 

เที่ยวบินที่ TG970 (01.05-07.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชัว่โมง บริการอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 



 

 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพกั1คืน เพื่อพกับนโรงแรมที่เมอร์เรน 

หมู่บา้นบนเทือกเขาแอลป์ เพือ่ความสะดวกในการถือข้ึนเคเบ้ิลคาร์*** 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศท่ีมีนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดในสวิส แต่ยัง
รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองท่ีได้ช่ือว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้มากท่ีสุด มีทะเลสาบ 
ภเูขา ท่ีสวยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบ ล้อม ทศันียภาพบริเวณรอบๆ ลเูซิร์น 
เป็นอาคาร บ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด  ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไม้นานา พรรณออกดอกบานสะพร่ัง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริมทะเลสาบ
เย็นสบาย น าทา่นถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึง่แกะสลกัอยูบ่นหน้าผาของภเูขาใน
เมืองเป็นสญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลยุส์ท่ี 
16 แห่งฝร่ังเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์(Reuss River) เป็น
สะพานไม้ท่ีเก่าท่ีสุดในโลกมีอายหุลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัิศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชา
เปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้  ท่ีจัว่แตล่ะ
ช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เป็น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทนจ าหน่าย



 

 

นาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิง้
สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพ่ือนั่งเคเบิล้คาร์ไปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) ใน
ต านานท่ีได้ขึน้ช่ือว่างดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 เมตร 
เมืองนีข้ึน้ช่ือว่า เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต์ ท่ีอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาท่ีรายล้อมด้วยทิวทัศน์อัน
ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเก (Eiger) ให้ได้



 

 

ช่ืนชม ท่ีดงึดดูให้ทกุคนต้องมาพิสจูน์ ความงามด้วยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอด
เขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศัน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงท าให้
สามารถมองเห็นทิวทศัน์อนัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเล่ืองช่ือ ได้อยา่งใกล้ชิดย่ิงขึน้ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนลา้นท่ามกลางเทือกเขาแอลป์) 
หมายเหต ุ: โรงแรมทีพ่กัไม่มีหอ้งพกัส าหรับ 3ท่าน (เพ่ิมพกัเดีย่วเฉพาะโรงแรมนี ้1คืน 1,500 บาท) 

 

 3 เมอร์เรน-ยอดเขาชลิธอร์น-Skyline View Platform-อาเดลโบเดน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศัน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กว่า 2,973 เมตร จึงท าให้สามารถมองเห็นทิวทศัน์อนัตระการตาของยอดภูเขาหิมะเล่ืองช่ือ ทัง้จงุเฟรา 
ไอเก และมองซ์ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอร์นยงัเคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัอย่าง 
James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชิ นี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น 
ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงท าให้บนนีมี้พิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ 
Bond World 007 ท่ีจัดแสดงเร่ืองราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาว
บอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ด่ืมด ่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้อม
ออกไปสมัผสัความหนาวเย็นได้ท่ี Skyline View Platform ได้เวลาพอสมควรน าทา่นนัง่เคเบิล้คาร์กลบั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอร์น 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอาเดลโบเดน(Adelboden) เมืองสวยกลางหุบเขาแอลป์ น าท่านขึน้กระเช้าสู่
ยอดเขาเชนเทนแอลป์(Tschentenalp) ให้ท่านได้เล่นไจแอนท์สวิง(Giant Swing) ชิงช้ายักษ์บน
ภูเขาท่ีแกว่งไกวสงูเหนือเทือกเขาแอลป์ กบัวิวภูมิทศัน์อลัไพน์ของสวิตเซอร์แลนด์ ของอาเดลโบเดนบน
ชิงช้ายกัษ์จากสถานีภเูขาท่ีสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,940 เมตร 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจ าชาตขิองสวิส 
พักที่ Hotel The Cambrian Adelboden หรือเทียบเท่า 
(เมืองสวยกลางหบุเขาแอลป์ นอ้ยทวัร์นกัทีจ่ะไดม้าพกัทีนี่่ อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเทือกเขาแอลป์) 



 

 

หมายเหตุ : โรงแรมที่พกัมีสระน ้าอุ่นพร้อมชมวิวเทือกเขาแอลป์ หากท่านสนใจลงเล่นน ้าในสระน ้า 

โปรดเตรียมน าชดุว่ายน ้ามาด้วย) 
 

 4 อาเดลโบเดน-แคนเดอร์สเทก-น่ังกระเช้าสู่ทะเลสาบโอเอชชเิน่น-น่ังรถเล่ือนบนรางลงภเูขา 
 แทสซ์-เซอร์แมท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแคนเดอร์สเทก(Kandersteg) เปล่ียนให้ท่านน่ังกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอช
ชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบบนภูเขาท่ีเก่าแก่ และยงัเป็นท่ีบรรจบของ
น า้แข็งจาก 4 ยอดเขา ได้แก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และ Doldenhorn เป็น
สถานท่ีท่ีเหมาะกับผู้ ท่ีรักธรรมชาติและนกัเดินทางไกล โดยน า้ในทะเลสาบอุ่นขึน้ 20 องศาเซลเซียส
ในช่วงฤดรู้อน ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี ้ได้ถกูจดัขึน้ทะเบียนจากองค์กรยเูนสโก้เป็นมรดก

โลก ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเขตจงุเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World   
Options: พิเศษสดุ!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะน าเป็นการนัง่รถเล่ือนบนรางลงภูเขาให้ท่านได้
สนกุสนาน สามารถเลน่ได้ทัง้เดก็และผู้สงูอาย ุ(สอบถามรายละเอียดได้กบัหวัหน้าทวัร์)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าทา่นเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพ่ือตอ่รถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมูบ้่านในสกีรีสอร์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีต้องเดินทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไมมี่รถยนต์



 

 

ท่ีใช้น า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใช้รถแบตเตอร์ร่ี จกัรยาน และเดินเท่านัน้ น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของ
เมืองเซอร์แมทท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอร์แมทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระ
ทกุท่านเดินเล่นชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบริสทุธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะ
โรแมนตกิ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Ambassador, Zermatt หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมในหมูบ้่านเล็กทา่มกลางภเูขา)  

 

 5 เซอร์แมท-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-กอร์นาแกรท-ชมยอดแมทเทอร์ฮอร์น-ชาโมนิกซ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัการนัง่รถไฟฟันเฟือง
สูก่อร์นาแกรท(Gornergrat) ซึง่มีความสงูกวา่ 3,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แคเ่อือ้มช่ืนชมกับทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทัศน์
อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ 
สนกุสนานกบัการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระ



 

 

มิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธัน
เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบท่ีสวยงาม จากนัน้พาท่านนั่ง
รถไฟลงไปท่ีสถานี Rotenboden ท่านเดินเท้าสู่ ทะเลสาบริฟเฟล(Riffelsee) หนึ่งจดุหมายท่ีชมยอด
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) ได้สวยท่ีสดุ ด้านหน้าเป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ ด้านล่าง
เป็นทะเลสาบใสๆ ด้านหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นชดัๆ สวยสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีช่ือย่อท่ีใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ์" มีช่ือเล่นว่า "The 
White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตมุาจากยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปี 
เป็นเมืองทางทิศตะวนัออกของ ประเทศฝร่ังเศส มีอาณาเขตตดิกบัชายแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ
ประเทศอิตาลี พาทา่นชมหมูบ้่านเล็ก ๆ ท่ีนา่อยูแ่ละมีความน่ารักในตวัเอง มีทศันียภาพท่ีงดงามต่อการ
ถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บ้านมีการผสมผสานท่ีอยู่อาศยัของผู้คนใน

พืน้ท่ีเข้ากบัร้านค้า ร้านอาหาร และท่ีพกัส าหรับนกัทอ่งเท่ียวได้อยา่งลงตวัค 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที่ Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมในหมูบ้่านแหง่เทพนิยายโอบล้อมด้วยขนุเขาหิมะ)  

 

 6 ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลังค์-เจนีวา-น่ังรถไฟTGV-ปารีส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ท่ีความสูง 3,777 เมตร ให้ท่านได้ต่ืนเต้น
หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสย่ืนออกไปจากหน้าผาท่ีสูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The 
Void) ขึน้ลิฟต์ไปยงับนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตัง้อยู่บริเวณพรมแดนระหว่าง
ประเทศฝร่ังเศสกับประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร ทัง้ 
"มองบลงัค์" และ "มอนเตเบียนโก" ตา่งมีความหมายวา่ "ภเูขาสีขาว" สภาพทัว่ไปของยอดเขามี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เจนีวา เพื่อน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส(France) 
เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด 
ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึง่ในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที่ Hotel Pullman Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 7 ปารีส-พระราชวังแวร์ชาย-พพิธิภณัฑ์ลูฟว์-พพิธิภณัฑ์ออร์แซ-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล
 ชองป์เอลิเซ่ ประตูชัย-แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์-ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) -ล่องเรือบาโตมูซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสดุแหง่

หนึ่งในฝร่ังเศส และมีช่ือเสียงโด่งดงัทัง้แง่มุมของประวัติศาสตร์และวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนีอ้าจ
นบัวา่เป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสดุในโลก ได้รับการยกยอ่งให้เป็นแหลง่มรดกโลกจาก UNESCO 
ภายในมีสิ่งก่อสร้างช่ือก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal 
Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง 

จากนัน้น าท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris)  ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวงัหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะท่ีทรงคณุคา่ระดบัโลก
เป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. 
Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโดง่ดงัของลีโอนาร์โด ดาวินชี น าทา่นชมด้านนอกพพิิธภัณฑ์

ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศ และ เป็น
อนัดบัท่ี 10 ของโลก ตัง้อยูริ่มแม่น า้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แตต่อนนีก้ลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ี
รวบรวมงานศลิปะทางประวตัิศาสตร์ของฝร่ังเศสไว้ ภายในมีผลงานศลิปะหลากหลายแขนงตัง้โชว์ไว้ท่ีน่ี 
มากกว่า 2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมตา่งๆด้วย น าท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวยสุด
ฮิตท่ีมีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงัสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัได
ทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่ด้านหลงั แตเ่ดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน า้พุกับสวนสวยสไตล์ฝร่ังเศส
ด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั น าท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs 

Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความ



 

 

ยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์สถานท่ีส าคญัของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็น
ประตชูยัท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรม
สไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยท่ีนับเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เย่ียม  น า
ท่านช้อปปิง้ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช้อปปิง้แบรนด์เนม ห้างนีมี้เอกลกัษณ์ท่ีมีความ
โดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดบัดาอย่างสวยงาม 
ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่ง
เป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกันมากในฝร่ังเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การตกแตง่ของอาคารโดยรอบใช้
ลวดลายปูนปัน้และราวระเบี ยงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพท่ีงดงามต่อเมืองท่องเท่ียวอย่างปารีส เป็น
ห้างสรรพสินค้านีมี้ลกูค้าท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มีสินค้าตา่งๆท่ีทนัสมยั
ให้เลือกซือ้ได้อยา่งจใุจ ไมต่กเทรนด์ เรียกได้วา่อะไรใหม่ๆ มา Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อน
ห้างอ่ืนเสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า น า้หอม มีครบทกุย่ีห้อ ทา่นช้อปปิง้ ห้างสรรพสินค้า 
(La Samaritaine) เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของปารีส ท่ีน่ีมีเสน่ห์ของอาคารแบบดัง้เดมิ 
นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่ง ถือว่าเ ป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ



 

 

ห้างสรรพสินค้าแหง่นี ้จนได้ถกูขึน้ทะเบียนเป็นอนสุรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวง
วฒันธรรมฝร่ังเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แหง่ใหม่ท่ีเน้นย า้ถึงเสน่ห์ของชมุชนชาวปารีส ไม่
วา่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศลิปะ รวมแล้วกวา่ 600 แบรนด์ ให้ทา่นได้เลือกช็อปปิง้แบบจใุจ และมี
การจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนให้ได้ชมตลอดปี 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน์ ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอเฟล 
พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่  3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมี
กระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการลอ่งเรือประมาณ 1 ชัว่โมง  
พักที่ Hotel Pullman Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 8 สนามบนิกรุงปารีส-กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบินกรุงปารีส เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดนิทางกลบั 



 

 

13.40 น. ออกเดนิทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เท่ียวบินท่ี TG931 

(13.40-05.55(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.15 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง 

 9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
05.55 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 

21 - 29 มิถุนายน 65 139,999.- 139,999.- 26,900.- 

10 - 18 กรกฎาคม 65 139,999.- 139,999.- 26,900.- 

24 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 65 149,999.- 149,999.- 26,900.- 

07 - 15 สิงหาคม 65 145,999.- 145,999.- 26,900.- 

21 - 29 สิงหาคม 65 139,999.- 139,999.- 26,900.- 

04 - 12 กันยายน 65 139,999.- 139,999.- 26,900.- 

18 - 26 กันยายน 65 139,999.- 139,999.- 26,900.- 

09 - 17 ตุลาคม 65 139,999.- 139,999.- 26,900.- 

16 - 24 ตุลาคม 65 145,999.- 145,999.- 26,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอัตโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 



 

 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

7. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


