
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 
สนามบินอาบูดาบี – เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็ม
มานูเอล  
มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน – เมอืงโคโม – ทะเลสาบโคโม 

   

HOTEL 
CRUISE 
COMO 

หรือเทยีบเทา่  

3 
เมืองเอนเกิลเบร์ิก – นั่งกระเช้าขึ้นสูย่อดเขาทติลิส – ธาร
น ้าแข็ง – สะพานแขวนเมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สงิโตหนิ
แกะสลกั – สะพานไมช้าเปล  

   

HOTEL IBIS 
STYLES 

LUCERNE 
CITY 

หรือเทยีบเทา่  

4 เมอืงกอลมาร์ – เมอืงเกา่กอลมาร์ – เมอืงดีจอง    

HOTEL 
HOLIDAY INN 

EXPRESS 
DIJON 

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 สนามบนิอาบดูาบี – สนามบนิมลิาน – แกลลอรี วคิเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวหิารแหง่มลิาน – โคโม 
– ทะเลสาบโคโม 

 

5 

เมืองปารีส – ปลสัเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอ
กาเดโร   
พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ – พีระมิดแก้วของพิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ – 
ประตูชยัฝร ั่งเศส  
ถนนช็องเซลเิซ ่

   

HOTEL IBIS 
PARIS PORT 
DE BERCY 

หรือเทยีบเทา่  

6 เอาท์เล็ท ลาวาเล ่– ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต์     

HOTEL IBIS 
PARIS PORT 
DE BERCY 

หรือเทยีบเทา่  

7 สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบนิอาบดูาบ ี     

8 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     



 

 

 
03.25 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิมลิาน ประเทศอติาลี 

โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY 081 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาท ี

07.55 เดินทางถึง สนามบินมลิาน ประเทศอติาลี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตาม
ระเบยีบการของสนามบนิ 

      น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมลิาน (Milan) เมืองหลวงของประเทศอติาลี เป็น
เมืองหลกัของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี ต ั้งอยู่บริเวณที่ราบลอม บาร์ดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิ
ลานมาจากภาษาเคลต์ ค าวา่ “Mid-lan” ซึง่หมายถงึ อยูก่ลางทีร่าบ เมือง
มิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่ง มิลานถูกจดัให้เป็นเมือง
แฟชั่นในลกัษณะเดียวกบันิวยร์ิก ปารีส ลอนดอน และโรม  

      น าท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario 
Emanuele II) ทีน่บัเป็นศูนย์การคา้ทีส่วยงามหรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุใน 
เมอืงมลิาน อนุเสาวรีย์ 

      ของกษตัรย์ิวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหวั
เมืองตา่งๆ ในอติาลี และอนุเสาวรีย์ของศลิปินชือ่ดงัในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ทา่น คือ ลโิอนาร์ โด ดาร์
วนิซี ่ทีอ่ยูบ่รเิวณดา้นหน้าของโรงละครสกาลา่   

      น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวิหารที่มี
สถาปตัยกรรมแบบโกธิคทีย่ิ่งใหญด่้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ต ัง้อยู่ทีจ่ตัุรสักลาง
เมอืงมลิานเปรียบเหมอืนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมลิานเป็นมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองใน 

      ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ต ัง้อยู่ที่เมืองวาติกนั **ค่าบตัรเข้าชมด้านในของมหา
วิหารแหง่เมืองมลิาน ทา่นละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรือ ค านวณ เป็นเงินไทย ทา่นละ ประมาณ 
400 บาท (THB)** 

  



 

 

 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
               น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโคโม (Como) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช ั่วโมง) ต ัง้อยู่บริเวณพรมแดน

กบัประเทศสวติเซอร์แลนด์ เป็นเมืองทีอ่ยูต่ดิกบัทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ท าใหโ้คโมเป็นเมอืง
ท่องเที่ยวอีกเมืองนึงที่นกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกนั  ถ่ายรูปกบั ทะเลสาบโคโม (Como 
Lake)  

ค ่า       บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั  HOTEL CRUISE COMO ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day3 เมืองเอนเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ ้าธารน ้าแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – 
เมืองลูเซร์ิน  

            อนุสาวรีย์สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล  
 

 
เช้า           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเอนเกลเบร์ิก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช ั่วโมง) เมืองเอนเก
ลเบร์ิก เป็นเมืองทีต่ ัง้ของยอดเขาทติลสิ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุใน
เขตภาคเหนือ สูงเหนือระดบัน ้าทะเลที ่10,623 ฟุต น าทา่นขึน้
กระเช้า ที่ทิตลิส เราจะได้ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่หมุนได้ 360 
องศาตลอดการเดนิทาง 5 นาท ีเจา้แรกของโลก ทีเ่รียกวา่ TItlis 
Rotair จากสถานีกลางไปยงัสถานียอดเขามีความสูงที่ 3,020 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท าใหคุ้ณไดช้มววิแบบพาโนรามาอนั
งดงามของหน้าผาหนิสูงชนั และยอดเขาทีป่กคลุมไปดว้ยหมิะที่
อยูห่า่งไกลออกไป   
น าทา่นชม ถ า้ธารน ้าแข็ง (Glacier Cave) อาบดว้ยแสงสฟ้ีา
เทอร์ควอยซ์สลวั เป็นน ้าแข็งทีม่อีายุมากถงึ 5,000 ปี มทีางเดนิ
ยาว 150 เมตรลกึลงไปใตพ้ื้นผวิธารน ้าแข็ง 10 เมตร ผา่นอโุมงค์ และไปยงัจดุชมววิ  
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 ภตัตาคารอาหารจีน 



 

 

               
 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาที) เมืองทอ่งเทีย่ว
ยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไป ด้ ว ย
ทะเลสาบและขุนเขา  

               น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั (Lion 
Monument of Lucerne) แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ 
เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของ
ทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวตัิในประเทศ
ฝร ั่งเศสเมือ่ปีค.ศ. 1792  

               น าท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมี
ความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแมน่ ้ารอยส์ อนังดงาม
ซึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซร์ิน เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาที่
เกา่แกท่ีส่ดุในทวีปยุโรป อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า       อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั        HOTEL IBIS STYLE LUCERNE ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day4 เมืองกอลมาร์ – เมืองเกา่กอลมาร์ – เมืองดจิอง 
 

 
เช้า         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิสู ่เมอืงกอลมาร์ (Colmar) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง) เมอืงกอลมาร์เป็น
เมอืงหลวงในแควน้อลัซาส (Alsace) ในประเทศฝร ั่งเศส ต ัง้อยูบ่น “เสน้ทางไวน์ของอาลซสั” และได้
ชือ่วา่เป็น “Capitale des vins d'Alsace” (เมอืงหลวงแหง่ไวน์แหง่อาลซสั)กอลมาร์เป็นบา้นเกดิของ
จติรกรและชา่งแกะพมิพ์มาร์ตนิ โชนเกาเออร์ และประตมิากรเฟรเดรกิ โอกุสต์ บาร์ตอลดผีูอ้อกแบบ
อนุสาวรย์ีเทพีเสรีภาพในสหรฐัอเมรกิา กอลมาร์มชืีอ่เสยีงในการอนุรกัษ์เมอืงใหย้งัคงเป็นเมอืงทีม่ี
ลกัษณะสถาปตัยกรรมและบรรยกาศของเมอืงโบราณ  



 

 

กอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรกัษ์เมืองให้ยงัคงเป็นเมืองที่มีลกัษณะสถาปตัยกรรมและบรรยกาศของ
เมอืงโบราณในตวัเมอืงเกา่ก็มพีพิธิภณัฑ์ ครสิต์ศาสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยูอ่าศยัทีค่งสภาพเหมือน
เมอืงในยุคกลาง กอลมาร์ยงัไดร้บัขนานนามวา่เป็น  
Little Venice หรือ เวนิสแหง่ฝร ั่งเศส เพราะมีคลองพาดผ่านตวัเมือง อิสระใหท้่านเดินชื่นชมความ
สวยงามของบา้นหลากสสีนัน่ารกัรมิคลองตามอธัยาศยั 
น าท่านชม เมืองเก่ากอลมาร์ (Colmar Old Town) ย่านเก่าแก่ของกอลมาร์ที่มีความสมบูรณ์และ
สวยงามด้วยบ้านไม้ที่มีหลงัคาโค้งและพระราชวงัยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาอนัวิจิตรที่ประดบัประดาด้วย
ดอกไม ้

เทีย่ง    อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองดีจอง  (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองดีจองเป็น
อดีตเมืองของจงัหวดัเบอร์กนัดี ประวตัิศาสตร์ของดีจองเริ่มจากการต ัง้รกรากของชาวโรมนัยุคโบราณ

โดยชื่อเมืองว่า ดีวีโอ (Divio) ต ั้งอยู่ระหว่างเส้นทางไปเมืองลียง และปารีส 
นอกจากนั้นยงัเป็นที่ต ั้งส าคญัของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กนัดีใน
ระหวา่งชว่งครสิต์ศตวรรษที ่11 จนถงึชว่งปลายครสิต์ศตวรรษที ่15 โดยในชว่งนัน้มี
ความเจรญิรุง่เรืองถงึขีดสุด และเป็นอาณาจกัรทีม่ ั่งค ั่งทาง เศรษฐกจิ ศลิปวฒันธรรม 
การเรียนรู ้และวทิยาศาสตร์ 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนู Escargot 
ทีพ่กั     HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON ระดบั 3 ดาว หรือระดบั

เทยีบเทา่                  
 

Day5 เมืองปารีส – ปลสัเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกบัพพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ – 
ประตูชยั – ถนนช่องเซลเิซ่  

 

 
เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

               น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารีส (Paris) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ั่วโมง) ปารีสเป็นเมอืง
หลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศฝร ั่งเศสต ัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ต ัง้ถิน่ฐานมามากกวา่ 2,000 ปี 
ปจัจุบนัปารีสเป็นหน่ึงในศนูย์กลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ า้สมยัแหง่หน่ึงของโลก และเป็น
สถานททีอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงัแหง่หน่ึงของโลก 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษอาหารไทย 
               น าท่านผ่านชม ปลสัเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหน่ึงในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่

ส าคญัในปารีส เป็นจตัุรสัที่ใหญ่ที่สุดในปารีส ออกแบบโดย  Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 
เป็นรูปแปดเหลีย่มทีม่คีนู ้าลอ้มรอบ ในชว่งการปฏวิตัฝิร ั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของพระเจา้หลยุส์
ที่ 15 แห่งฝร ั่งเศสถูกรื้อถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น Place de la Revolution รฐับาลปฏวิตัิ
ใหมไ่ดส้รา้งกโิยตนิขึน้ทีจ่ตัุรสั และทีน่ี่เป็นทีท่ีพ่ระเจา้หลุยส์ที ่16 ถูกประหารชีวติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ใน
ปี พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจตัุรสัได้เปลีย่นชื่อเป็น Place de la Concorde  เพื่อเป็นการแสดง
ความปรองดองหลงัจากความวุ่นวายของปฏวิตัิ หลงัจากการปฏวิตัิในปี พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลบัไปเป็น 
Place de la Concorde และยงัคงเป็นเชน่นัน้ต ัง้แตน่ ัน้มา 
 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ต ัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝั่งของแมน่ ้า

แซน ต ัง้อยูบ่นทีต่ ัง้เดมิของ ปาแลดว์ูทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึง่
เป็นทีม่าของชือ่เรยีกส ัน้ๆของสถานทีน้ี่วา่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคาร

แหง่น้ีถกูสรา้งขึน้เพือ่จดังานนิทรรศการ สรา้งในสถาปตัยกรรมแบบ Neo 
Classic ตอ่มาไดม้กีารรื้อถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบใหมโ่ดย

ใชชื้อ่วา่ ปาแลเดอชาโย  (Palais de Chaillot) โดยมลีกัษณะที่
คลา้ยคลงึกบัอาหารเดมิ คอื มตีวัอาคารยืน่ออกเป็นปีกท ัง้สองขา้ง 

โดยลกัษณะโคง้ โดยสรา้งบนรากฐานของอาคารเดมิท ัง้หมด เวน้
เพียงแตว่า่ ปีกโคง้ท ัง้สองอาคารนัน้เป็นอาคารแยกกนั โดยไมม่อีาคาร

เชือ่มตรงกลาง แตเ่วน้เป็นลานจตัุรสัเปิดโลง่แทน เราสามารถมองเห็น
ทวิทศัน์ของหอไอเฟลไดจ้ากจตัรุสัทรอกาเดโรผา่นจากลานวา่งแหง่น้ี ทีน่ี่จงึถือ

เป็นแลนด์มาร์คทีน่กัทอ่งเทีย่วทีม่าเยือนปารีสตอ้งมาถา่ยรูปววิหอไอเฟล ณ ลาน
แหง่น้ี อสิระใหท้า่นถา่ยรูปคูก่บัหอไอเฟลอยา่งจใุจ 



 

 

น าท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็น
พพิธิภณัฑ์ทางศลิปะต ัง้อยูใ่นกรุงปารีส ประเทศฝร ั่งเศส  

พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภณัฑ์ทีม่ีชื่อเสียงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ด และใหญท่ีสุ่ด
แหง่หน่ึงของโลก ซึ่งได้เปิดใหส้าธารณชนเข้าชมได้เมือ่ปี พ.ศ. 2336 

(ค.ศ. 1793) มีประวตัคิวามเป็นมายาวนานต ัง้แตส่มยัราชวงศ์กาเป
เซียง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปจัจุบนัเป็นสถานทีท่ี่
จดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็น

จ านวนมากกว่า 35,000  ชิ้น จากต ัง้แต่สมยัก่อนประวตัิศาสตร์จนถึง
ศตวรรษที ่19 อสิระใหท้า่นได้ถ่ายรูปกบัพีระมดิแก้วของพิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ 

ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมรกินั กอ่สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมือ่
ปีค.ศ.1988 โดยเป็นหน่ึงในโครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซวั 

มแีตร็อง เพือ่ใชส้อยเป็นทางเขา้หลกัของพพิธิภณัฑ์ 
      น าท่านถ่ายรูปกบั ประตูชยัฝร ั่งเศส (Arc de Triomphe) เป็น

อนุสรณ์สถานทีส่ าคญัของกรุงปารีส ต ัง้อยู่กลางจตัุรสั ชาร์ล เดอโกล 
ประตูชยัแหง่ น้ีสรา้งขึน้เพือ่เป็นการสดุดีวีรชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่มรบ
เพือ่ประเทศฝร ั่งเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลียน  

   น าทา่นสู ่ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการคา้ของ
ฝร ั่งเศส ไมว่่าจะเป็น โรงละคร รา้นกาแฟ และรา้นคา้หรูหรา แบรนด์เนม

ตา่งๆ สองขา้งทางมตีน้เกาลดัทีไ่ดร้บัการตกแตง่อยา่งสวยงามปลูกเรียงราย ชือ่ 
ช็องเซลีเซ มาจากค าวา่ ทุง่เอลเิซียม จากเทพปกรฌมั 

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

 
 
 
 
 



 

 

Day6 ช้อปป้ิงลาวาเล ่เอา้ท์เล็ท – หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต์ 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เอาท์เล็ท ลาวาเล ่(La Valley Village Outlet) (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 40 
นาท)ี เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรด์เนมชือ่ดงัตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกวา่ราคาปกตอิยา่งน้อย 
30 เปอร์เซ็นต์ และม ี
บางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆทีอ่าจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ท าใหเ้ป็น
สถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากจากนกัทอ่งเทีย่วทีชื่น่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม 

เทีย่ง         อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
น าทา่นเดนิทางสู ่ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) ต ัง้อยูบ่น 

Boulevard Haussmann ในเขตที ่9 ของกรงุปารีสใกลก้บั Opera 
Garnier มแีบรนด์หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

ทีร่า้นเพือ่ใหเ้หมาะกบัทกุงบประมาณ ต ัง้แตเ่สือ้ผา้ส าเร็จรูปไปจนถงึ
แฟชั่นช ัน้สงู สถาปตัยกรรมของรา้นเป็นแบบอาร์ตนูโว มโีดมทีโ่ดด
เดน่และทศันียภาพอนังดงามของกรุงปารีส ท าใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ของเมอืงหลวงของฝร ั่งเศส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั 
ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรือ
ระดบัเทยีบเทา่                 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
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 ชั่วโมง 30 นาท ี

 

Day8 สนามบนิอาบูดาบี – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

 

08.05 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

 
       Flight Detail 

ราคาทวัร์/
ทา่น 

พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่เีตียง/ทา่น 
(อายุไมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

11 – 18 กนัยายน 2565 
 

EY 407 / BKK – AUH / 
19.30 – 23.10 

EY 081 / AUH – MXP / 
03.25 – 07.55 

EY 032 / CDG – AUH / 
10.30 – 19.00 

EY 402 / AUH – BKK / 
22.35 – 08.05 

59,990 56,990  39,990 10,900 

24 – 31 ตุลาคม 2565 
 

EY 407 / BKK – AUH / 
19.30 – 23.10 

EY 081 / AUH – MXP / 
03.25 – 07.55 

EY 032 / CDG – AUH / 
09.30 – 18.55 

EY 402 / AUH – BKK / 
21.45 – 07.20 

65,990 62,990 42,990 12,000 

28 ธ.ค.65  – 04 ม.ค. 
66 

 

EY 407 / BKK – AUH / 
21.05 – 00.30 

EY 081 / AUH – MXP / 
02.55 – 06.10 

EY 032 / CDG – AUH / 
09.30 – 18.55 

EY 402 / AUH – BKK / 
21.45 – 07.20 

73,990 70990 48,990 16,900 

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
อตัรานี้ ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมค่าวซ่ีาเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนั
เดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจ
มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพือ่ขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 


