
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 

เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุน
เตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อม
ปราการลนิเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ  
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกสัตอนเนอร์กาส – 
เมอืงลูเซร์ิน  
อนุสาวรีย์สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล 

   

Hotel Holiday Inn 
Express Lucerne 

Kriens 

หรือเทยีบเทา่  

3 

นั่งกระเช้าขึ้นสูย่อดเขาทติลิส – เมืองบาเซิล – พิพิธภณัฑ์ 
Kunstmuseum  
เมืองเก่าบาเซิล – บาเซิลมินสเตอร์ – ศาลากลางบาเซิล – 
จตัุรสั Martkplatz 

   

Hotel Ibis Styles  
Basel City 

หรือเทยีบเทา่  

    



 

 

 
 

 
 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี
 

 

16.30 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุป๊ พบเจา้หน้าทีค่อย
ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

19.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 
เทีย่วบนิที ่EY 407 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใช้เวลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 
30 นาท ี

23.10 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ และรอตอ่เครือ่ง  
 

Day2 สนามบนิอาบูดาบี – สนามบนิซูรคิ – เมืองซูรคิ – ย่านเมืองเก่าซูรคิ – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – 
โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ 

4 
เมืองเอชีเกม – เมืองกอลมาร์ – เมืองรีคเวียร์ – เมืองสต
ราสบร์ูก 
อาสนวหิารสตราสบร์ูก 

   

Hotel Holiday 
Inn Express 
Strasbourg  

หรือเทยีบเทา่  

5 เมอืงแร็ง – ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ท์เล็ท    

Hotel Ibis Paris 
Bercy 

หรือเทยีบเทา่  

6 
ปลสัเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – 
ถา่ยรูปกบัพพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ ถา่ยรูปประตูชยัฝร ั่งเศส – ชอ้ป
ป้ิงถนนช็องเซลเิซ ่– ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต์  

   

Hotel Ibis Paris 
Bercy 

หรือเทยีบเทา่  

7 สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบนิอาบดูาบ ี     

8 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     



 

 

             โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
– ถนนออกสัตนิเนอร์กาส 

             เมืองลูเซร์ิน – อนุสาวรีย์สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล 
 

 
03.15 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอร์แลนด์  

โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY 073 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาท ี

07.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผ่านจุดคดั
กรองตามระเบยีบการของสนามบนิ 
น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองซูรคิ (Zurich) เมืองทีม่ีขนาดใหญท่ีสุ่ด
ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองซูริคขึ้นชื่อเรือ่งมนต์เสน่ห์ของเมือง
ยุโรปโบราณทีม่ีงานสถาปตัยกรรมแบบเกา่ ในขณะเดียวกนัก็
เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมยัใหม่และถูกยกให้
เป็นหน่ึงในล าดบัตน้ๆของเมอืงทีม่คีณุภาพชีวติดีทีส่ดุในโลก  
น าท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old 
Town) ผา่นชม โบสถ์หอคอยกรอสมนุเตอร์ (Grossmunster 
Church) โบสถ์หอคอยคูสู่งระฟ้าที่ถูกสรา้งขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 
1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการ
ตกแต่งที่สวยงาม ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ (St. Peter’s 
Chruch) หอนาฬิกาทีม่ีหน้าปดันาฬกิาทีใ่หญท่ีสุ่ดในทวีปยุโรป โดยมีเสน้ผา่นศูนย์กลางทีย่าวถงึ 8.7 
เมตร และระฆงัท ัง้ 5 ใบทีต่ีบอกเวลา  

 
ท ามาต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถ์แหง่น้ียงัเป็นโบสถ์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟ
รอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอนั
สวยงามโดดเดน่ น าทา่นเดนิทางสู ่ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมนัโบราณบน



 

 

เนินเขาใจกลางเมืองบรเิวณรมิแมน่ ้าลมิมทั (Limmat River) ปจัจุบนัเป็นทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ จุดนดัพบ 
และจุดชมววิเมอืงช ัน้เยีย่มจุดหน่ึงของชาวเมอืง  
น าท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป็นเขต
ปลอดรถ เหมาะแก่การเดนิชมอาคารบา้นเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งของเกา่ช ัน้
เยีย่ม มรีา้นคา้จ าพวกงานฝีมอืและงานศลิปะอยูเ่ป็นจ านวนมาก  
น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกจิการคา้ส าคญัของเมือง มี
ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาชาตวิา่เป็น ถนนช้อปป้ิงทีม่ีสนิคา้
ราคาแพงทีสุ่ดแหง่หน่ึงของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแลว้แต่เป็นทีต่ ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อญั
มณี รา้นเครือ่งประดบั รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดบัหรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสั
ตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาต ัง้แต่สมยัยุคกลาง ตลอดสองข้างทาง
เป็นทีต่ ัง้ของอาคารบา้นเรือนทีม่หีน้าตา่งไมแ้กะสลกั สรา้งขึน้จากชา่งฝีมอืในยุคกลาง 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองลูเซร์ิน (Lucerne) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงทอ่งเทีย่วยอด
นิยมอนัดบัหน่ึงของ  
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา  
น าทา่นถา่ยรูปกบั อนุสาวรีย์สงิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument 
of Lucerne) แกะสลกับนผาหนิธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึก
ถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจาก
การปฏวิตัใินประเทศฝร ั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  
น าทา่นเดินสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาว
ถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแมน่ ้ารอยส์ อนังดงามซึ่งเป็นเหมือน
สญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไมท้ี่มีหลงัคาที่เก่าแก่ทีสุ่ด
ในทวีปยุโรป อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ ค ่า        อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LUCERNE KRIENS 

ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Day3 เมืองเอนเกลเบร์ิก – นั่งกระเชา้ขึน้สูย่อดเขาทสิลติ – ถ า้ธารน ้าแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมือง
เกา่บาเซลิ – บาเซลิมนิสเตอร์  

            ศาลากลางบาเซลิ – จตัุรสั Marktplatz 
 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอนเกลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเอนเก
ลเบร์ิก เป็นเมืองทีต่ ัง้ของยอดเขาทติลสิ เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในเขตภาคเหนือ สูงเหนือระดบัน ้าทะเลที ่
10,623 ฟุต น าท่านขึ้นกระเช้า ที่ทิตลิส เราจะได้ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่หมุนได้ 360 องศาตลอดการ
เดนิทาง 5 นาที เจ้าแรกของโลก ทีเ่รียกวา่ TItlis Rotair จากสถานีกลางไปยงัสถานียอดเขามีความสงู
ที ่3,020 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท าใหคุ้ณได้ชมวิวแบบพาโนรามาอนังดงามของหน้าผาหนิสูงชนั 
และยอดเขาทีป่กคลุมไปดว้ยหมิะทีอ่ยูห่า่งไกลออกไป   
น าทา่นชม ถ า้ธารน ้าแข็ง (Glacier Cave) อาบดว้ยแสงสฟ้ีาเทอร์ควอยซ์สลวั เป็นน ้าแข็งทีม่อีายุมาก
ถงึ 5,000 ปี มทีางเดนิยาว 150 เมตรลกึลงไปใตพ้ื้นผวิธารน ้าแข็ง 10 เมตร ผา่นอโุมงค์ และไปยงัจดุ
ชมววิ  
น าทา่นเดนิชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ทีส่งูจากระดบัน ้าทะเล 3,041 เมตร สงูจาก
พื้น 500 เมตร สะพานแขวนอนัตระการตาบนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเป็นสะพานแขวนทีส่งู
ทีส่ดุในยุโรปอกีดว้ย อสิระใหท้า่นถา่ยรูปและพกัผอ่นบนยอดเขาตามอธัยาศยั 



 

 

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) บาเซิลเป็นเมืองพรมแดนสวิส เยอรมนั 
ฝร ั่ งเศส มาบรรจบกนั บาเซิลมกัถูกมองว่าเป็นเมืองหลวงทาง
วฒันธรรมของสวติเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงในดา้นพพิธิภณัฑ์หลายแหง่ 
น าทา่นผา่นชม พิพิธภณัฑ์ Kunstmuseum เป็นทีร่วมผลงานศลิปะที่
ใหญท่ีสุ่ดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งด้านในมีผลงานของนกัจิตรกรชื่อดงั
ระดบัโลก ไมว่า่จะเป็น Van Gogh , Monet, Picasso 
น าท่านชม เมืองเก่าบาเซิล  (Basel Old Town) หรือ  Altstadt 
Altstadt เป็นภาษาเยอรมนัแปลว่าเมืองเกา่ หรือหมายถงึเมืองประวตัศิาสตร์หรือใจกลางเมืองภายใน
เมืองเก่าหรือก าแพงเมือง อาคารทีเ่ก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าสรา้งขึ้นต ัง้แต่ศตวรรษที่ 14 ถ่ายรูปด้าน
นอกกบั บาเซลิมนิสเตอร์ (Basel Minster) เป็นอาคารทางศาสนาในเมืองบาเซลิของสวสิเดมิเป็นมหา
วิหารคาทอลิกและปจัจุบนัเป็นคริสตจกัรโปรเตสแตนต์ที่ได้รบัการปฏิรูป มหาวิหารเดิมถูกสรา้งขึ้น
ระหว่าง 1019 และ 1500 ในโรมนัและโกธิครูปแบบ ปลายโรมนัอาคารถูกท าลายโดยแผ่นดินไหวที่
เกิดทีเ่มืองบาเซิล เมือ่ปี1356 และไดร้บัการสรา้งขึน้มาใหม ่เป็นอาคารทีส่วยงามตระการตาดว้ยผนงั
หินทรายสีแดงอมชมพูและหลงัคาที่มีลวดลายเป็นกระจก ผ่านชม ศาลากลางบาเซิล (City Hall of 
Basel) มีอายุมากกวา่ 500 ปี ทีต่ ัง้อยูใ่จกลางจตัุรสั Marktplatz อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิง
ยา่นจตัุรสั Marktplatz ถนนสายหลกัของบาเซลิทีข่นาดไมใ่หญม่ากนกัแตม่รีา้นคา้มากมาย 

ค ่า           อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั         HOTEL IBIS STYLES BASEL CITY ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

Day4 เมืองเอกีเชม – เมืองกอลมาร์ – เมืองรีคเวียร์ – เมืองสตราสบูร์ก – อาสนวหิารสตราสบูร์ก 
 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิสู ่เมอืงเอกีเชม (Eguisheim) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี หมูบ่า้นเล็กๆใน
แควน้อลัซาส (Alsace) เป็นหมูบ่า้นทีผ่ลติไวน์คณุภาพสงูในแควน้น้ี ในปี 2013 ไดร้บัการโหวตให้



 

 

เป็น Village prefere des Francais คอื หมูบ่า้นทีชื่น่ชอบของฝร ั่งเศส อสิระใหท้า่นเดนิชมความ
สวยงามของเมอืงตามอธัยาศยั 
น าทา่นเดนิสู ่เมอืงกอลมาร์ (Colmar) เมอืงกอลมาร์เป็นเมอืงหลวงในแควน้อลัซาส (Alsace) ใน
ประเทศฝร ั่งเศส ต ัง้อยูบ่น “เสน้ทางไวน์ของอาลซสั” และไดชื้อ่วา่เป็น “Capitale des vins 
d'Alsace” (เมอืงหลวงแหง่ไวน์แหง่อาลซสั)กอลมาร์เป็นบา้นเกดิของจติรกรและชา่งแกะพมิพ์มาร์ตนิ 
โชนเกาเออร์ และประตมิากรเฟรเดรกิ โอกุสต์ บาร์ตอลดีผูอ้อกแบบอนุสาวรย์ีเทพีเสรีภาพใน
สหรฐัอเมรกิา กอลมาร์มชืีอ่เสยีงในการอนุรกัษ์เมอืงใหย้งัคงเป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะสถาปตัยกรรม
และบรรยกาศของเมอืงโบราณ  
กอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรกัษ์เมืองให้ยงัคงเป็นเมืองที่มีลกัษณะสถาปตัยกรรมและบรรยกาศของ
เมอืงโบราณในตวัเมอืงเกา่ก็มพีพิธิภณัฑ์ ครสิต์ศาสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยูอ่าศยัทีค่งสภาพเหมือน
เมอืงในยุคกลาง กอลมาร์ยงัไดร้บัขนานนามวา่เป็น  
Little Venice หรือ เวนิสแหง่ฝร ั่งเศส เพราะมีคลองพาดผ่านตวัเมือง อิสระใหท้่านเดินชื่นชมความ
สวยงามของบา้นหลากสสีนัน่ารกัรมิคลองตามอธัยาศยั 
น าท่านชม เมืองเก่ากอลมาร์ (Colmar Old Town) ย่านเก่าแก่ของกอลมาร์ที่มีความสมบูรณ์และ
สวยงามด้วยบ้านไม้ที่มีหลงัคาโค้งและพระราชวงัยุคฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาอนัวจิติรทีป่ระดบัประดาดว้ยดอกไม ้

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงรคีเวียร์ (Riquewihr) เมอืงในแควน้อาล
ซสั (Alsace) อยูไ่มไ่กลจากเมอืงกอลมาร์ เป็นเมอืงเล็กๆน่ารกั 
สสีนัของอาคารสวยงามเหมอืนสลีูกกวาดเรียงตดิๆกนั อสิระให้
ทา่นเดนิชมเมอืงตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก(Strasbourg) (ใช้เวลาใน
การเดนิทางประมาณ 1 ช ั่วโมง) เมอืงในแควน้อาลซสั (Alsace) 
เป็นเมืองทีส่ าคญัต ัง้แตส่มยัโบราณ เน่ืองจากเป็นทีต่ ัง้ยุทธศาสตร์ 
มีการต ั้งถิ่นฐานของพวกเคลต์ เคยตกเป็นของโรมนัใน ค.ศ. 1697 ตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
เยอรมนั  
เป็นเมอืงทีเ่ป็นหวัขอ้พพิาทระหวา่งเยอรมนักบัฝร ั่งเศสมาหลายศตวรรษ ป้อมปราการในเมอืงน้ีถูกสรา้ง
โดยชาวเยอรมนั บา้นเมอืงจงึเป็นการผสมผสานของท ัง้สองประเทศ 

 

 



 

 

 

น าท่านชม อาสนวิหารสตราสบูร์ก(Cathédrale de Strasbourg) หรือ อาสนวิหารแม่พระแหง่สต
ราสบูร์ก เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลกิทีม่ีฐานะเป็นอาสนวหิาร ต ัง้อยู่ทีเ่มืองสตราสบูร์ก แควน้กร็องแต็สต์ 
ประเทศฝร ั่งเศส อนัเป็นที่ต ั้งของอคัรมุขมณฑลสทราซบูร์ ส่วนหลกัของสถาปัตยกรรมเป็นแบบโร
มาเนสก์ แตย่งัมสีว่นประกอบทีส่ าคญัของสถาปตัยกรรมแบบกอทกิตอนปลายทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หน่ีง  
อาสนวหิารสตราสบูร์กเคยไดร้บัการบนัทกึเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสงูทีสุ่ดในโลก ในช่วงปี ค.ศ. 1647 
จนถงึปี ค.ศ. 1874 ดว้ยความสงูถงึ 142 เมตร ซึง่ในปจัจุบนั ถือเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุอนัดบัทีห่กของโลก 
และสูงทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองรองจากอาสนวิหารรูอ็อง และยงัถือเป็นวิหารทีสู่งทีสุ่ดทีส่รา้งในยุคกลาง ที่
ยงัคงสภาพอยูใ่นปจัจุบนัอาสนวหิารไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก อกีดว้ย  
น าทา่นชมยา่น  La Petite France หรือ Little France ในภาษาองักฤษ ยา่นประวตัศิาสตร์ของเมอืง
สตราสบูร์ก เป็นย่านที่มีแม่น ้าไหลออกหลายช่องทาง ล้อมรอบด้วยแม่น ้าอีล (River ill)ชาวบ้าน
สมยักอ่นนิยมท าการฟอกหนงั ท าใหน้ ้าเน่าเสียมีกลิน่เหม็นเต็มไปดว้ยบา้นเรือนครึง่ไม ้โคลมัเบจ สีด า
และขาว โครงสรา้งเกา่แกท่ีแ่ปลกตาเหลา่น้ีมาจากทศวรรษที ่1500 -1600 เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วหลกั
ของสตราสบร์ูก และ  
ได้รบัการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ปจัจุบนัในย่านน้ีเป็นมีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
รา้นคา้ตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า           อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั         HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS STRASBOURG CENTRE ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day5 เมืองแร็งส์ – อาสนวหิารแร็งส์ – มหาวหิารแซงต์เรมี – ช้อปป้ิงลาวาเล ่เอา้ท์เล็ท – เมืองปารีส 
 

 
เช้า         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
              น าทา่นเดินสู ่เมืองแร็งส์ (Reims) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองในจงัหวดั

มาร์น ในแควน้ช็องปาญาร์แดนในประเทศฝร ั่งเศส เมืองแร็งส์กอ่ต ัง้ขึน้โดยกอลและกลายมาเป็นเมือง
ส าคญัระหว่างสมยัจกัรวรรดิโรมนั ต่อมาแร็งส์ก็มามีบทบาทส าคญัต่อราชบลัลงัก์ฝร ั่งเศสในการเป็น



 

 

สถานทีส่ าหรบัการท าพระราชพธิีบรมราชาภเิษกพระมหากษตัรย์ิฝร ั่งเศสทีม่หาวหิารนอเทรอดามแหง่
แร็งส์ 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
               น าท่านชม อาสนวิหารแร็งส์ (Reims cathedral) สถานที่จดัพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งมีอายุมากกว่า 

900 ปี อาสนวหิารทีเ่ห็นในปจัจุบนัสรา้งบนฐานของวหิารเดมิทีถู่กเพลงิไหมไ้ปเมือ่ ค.ศ. 1211  
              น าท่านชม มหาวิหารแซงต์เรมี (Saint Remi Basilica) โบสถ์แห่งน้ี ได้รบัการชึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และได้รบัการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกสไตล์โกธิกในด้านงาน
ประติมากรรมและสถาปตัยกรรม บางสว่นของอาคารมีอายุเก่าแก่กวา่ยุคโกธกิมาก เน่ืองจากทางเดนิ
กลางแบบโรมาเนสก์และปีกนกมาจากชว่งทศวรรษที ่1000  

 

 
น าท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
1.15 ช ั่วโมง) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรด์เนมชื่อดงัตา่งๆ โดย
จ าหน่ายในราคาถูกกวา่ราคาปกตอิยา่งน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และ
ม ี
บางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆทีอ่าจลดราคาไป
ถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ท าให้เป็นสถานที่ที่ได้รบั
ความนิยมเป็นอยา่งมากจากนกัทอ่งเทีย่วทีชื่่นชอบการช็อป
ป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารีส (Paris) (ใชเ้วลาในการ
เดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ปารีสเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่
ทีส่ดุของประเทศฝร ั่งเศสต ัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ต ัง้ถิน่ฐานมามากกวา่ 
2,000 ปี ปจัจุบนัปารีสเป็นหน่ึงในศนูย์กลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ า้สมยัแหง่หน่ึงของโลก 
และเป็นสถานททีอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงัแหง่หน่ึง 

ค ่า           อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั        HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่     
 



 

 

Day6 เมืองปารีส – ปลสัเดอลากงกอร์ต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ – ประตูชยั
ฝร ั่งเศส – ถนนช็องเซลเิซ่   

            หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต์ 
 

 
เช้า         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นผา่นชม ปลสัเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหน่ึงในสีเ่หลีย่มสาธารณะทีส่ าคญั
ในปารีส เป็นจตัุรสัทีใ่หญท่ีสุ่ดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูป
แปดเหลีย่มทีม่ีคนู ้าลอ้มรอบ ในช่วงการปฏวิตัฝิร ั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของพระเจา้หลุยส์ที ่15 
แหง่ฝร ั่งเศสถูฏรื้อถอนและบรเิวณนัน้เปลีย่นชื่อเป็น  Place de la Revolution รฐับาลปฏวิตัใิหมไ่ด้
สรา้งกโิยตนิขึน้ทีจ่ตัุรสั และทีน่ี่เป็นทีท่ีพ่ระเจา้หลุยส์ที ่16 ถูกประหารชีวติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.
2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจตัุรสัได้เปลี่ยนชื่อเป็น Place de la Concorde  เพื่อเป็นการแสดงความ

ปรองดองหลงัจากความวุน่วายของปฏวิตั ิหลงัจากการปฏวิตัใินปี พ.ศ. 2373 ชื่อ
ก็กลบัไปเป็น Place de la Concorde ละยงัคงเป็นเชน่นัน้ต ัง้แตน่ ัน้มา  

น าทา่นเดนิทางสู ่ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ต ัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้ม
หอไอเฟลคนละฝั่งของแมน่ ้าแซน ต ัง้อยูบ่นทีต่ ัง้เดมิของ ปาแลดว์ูทรอกา

เดโร (Palais du Trocadero) ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เรียกส ัน้ๆขอ
สถานทีน้ี่วา่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหง่น้ีถกูสรา้งขึน้เพือ่
จดังานนิทรรศการ  

 
สรา้งในสถาปตัยกรรมแบบ Neo Classic ตอ่มาไดม้กีารรื้อถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบใหม่
โดยใชชื้อ่วา่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัอาหารเดมิ คอื มตีวั
อาคารยืน่ออกเป็นปีกท ัง้สองขา้ง โดยลกัษณะโคง้ โดยสรา้งบนรากฐานของอาคารเดมิท ัง้หมด เวน้
เพียงแตว่า่ ปีกโคง้ท ัง้สองอาคารนัน้เป็นอาคารแยกกนั โดยไมม่อีาคารเชือ่มตรงกลาง แตเ่วน้เป็นลาน
จตัรุสั 



 

 

เปิดโลง่แทน เราสามารถมองเห็นทวิทศัน์ของหอไอเฟลไดจ้ากจตัรุสัทรอกาเดโรผา่นจากลานวา่งแหง่น้ี 
ทีน่ี่จงึถือเป็นแลนด์มาร์คทีน่กัท่องเทีย่วทีม่าเยือนปารีสตอ้งมาถา่ยรูปววิหอไอเฟล ณ ลานแหง่น้ี อสิระ
ใหท้า่นถา่ยรูปคูก่บัหอไอเฟลอยา่งจุใจ 
น าทา่นถา่ยรูปดา้นนนอกของ พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพพิธิภณัฑ์ทางศลิปะต ัง้อยูใ่น
กรุงปารีส ประเทศฝร ั่งเศส พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์เป็นพพิธิภณัฑ์ทีม่ชืีอ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ และใหญท่ีส่ดุ
แหง่หน่ึงของโลก ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มปีระวตัคิวาม
เป็นมายาวนานต ัง้แตส่มยัราชวงศ์กาเปเซียง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปจัจุบนัเป็น
สถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 35,000 ชิน้ 
จากต ัง้แตส่มยักอ่นประวตัศิาสตร์จนถงึศตวรรษที ่19 อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบัพีระมดิแกว้ของ
พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจนี-อเมรกินั กอ่สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปีค.ศ.
1988 โดยเป็นหน่ึงในโครงการทีร่เิริม่ของประธานาธบิดีฟร็องซวั มแีตร็อง เพือ่ใชส้อยเป็นทางเขา้หลกั
ของพพิธิภณัฑ์ 

น าทา่นถา่ยรูปกบั ประตชูยัฝร ั่งเศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานที่
ส าคญัของกรงุปารีส ต ัง้อยูก่ลางจตัุรสั ชาร์ล เดอโกล ประตูชยัแหง่    น้ีสรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่มรบเพือ่ประเทศฝร ั่งเศส 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลียน  

น าทา่นสู ่ถนนช็องเซลเิซ่ (Champs Elysees) เป็นยา่นการคา้ของ
ฝร ั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร รา้นกาแฟ และรา้นค้าหรูหรา แบ
รนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลดัที่ได้รบัการตกแต่งอย่าง

สวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากค าว่า ทุง่เอลิเซียม จากเทพ
ปกรฌมักรีกในภาษาฝร ั่งเศส ช็องเซลีเซได้รบัการขนานนามวา่เป็นถนนที่

สวยทีส่ดุในโลก  
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต์ (Galleries 
Lafayette) ต ัง้อยูบ่น Boulevard Haussmann ในเขตที ่9 ของกรงุ

ปารีสใกลก้บั Opera Garnier มแีบรนด์หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อ
สนิคา้ตา่งๆทีร่า้นเพือ่ใหเ้หมาะกบัทกุงบประมาณ ต ัง้แตเ่สือ้ผา้
ส าเร็จรูปไปจนถงึแฟชั่นช ัน้สงู สถาปตัยกรรมของรา้นเป็นแบบ
อาร์ตนูโว มโีดมทีโ่ดดเดน่และทศันียภาพอนังดงามของกรงุปารีส ท า

ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วของเมอืงหลวงของฝร ั่งเศส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง
ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตคารอาหารทอ้งถิน่ พิเศษเมนู Escargot & 
Duck Confit 

ทีพ่กั HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่                 



 

 

 
 

 
Day7 สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบนิอาบูดาบี 
 

 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 
 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล ประเทศฝร ั่งเศส 
10.30 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิ ETIHAD 

AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่EY 032  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ั่วโมง 30 นาท ี

19.00 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลบัสูก่รงุเทพฯ 
22.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่

EY 402 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ั่วโมง 30 นาท ี

 

Day8 สนามบนิอาบูดาบี – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

 

08.05 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่เีตียง/ทา่น 
(อายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

10 – 17 กนัยายน 2565 49,990 46,990 30,990 13,000 

09 – 16 ตุลาคม 2565 59,990 56,990 39,990 13,000 

22 – 29 ตุลาคม 2565 59,990 56,990 39,990 13,000 

20 – 27 พฤศจกิายน 2565 49,990 46,990 29,990 12,000 

05 – 12 ธนัวาคม 2565 65,990 62,990 46,990 23,000 

27 ธนัวาคม 2565 – 03 มกราคม 
2566 

69,990 66,990 49,990 23,000 

28 ธนัวาคม 2565 – 04 มกราคม 
2566 

69,990 66,990 49,990 23,000 

29 ธนัวาคม 2565 – 05 มกราคม 
2566 

69,990 66,990 49,990 23,000 

 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทวัร์ขา้งตน้ไมร่วมคา่วีซา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 
 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นที่
เหลือ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะ
ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการ
ออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการ
แนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวีซ่าหมูค่ณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 
45 วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไว้ขา้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวีซ่าประเภทอืน่ซึง่อาจมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรือมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของทา่น 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 


