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กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.00 น.

2

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์
สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก

ซูริค-อนุสาวรียส์ ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ชเตเคิลแบร์ก-นั่งเคเบิล้ คาร์-เมอร์เรน
01.35 น.

13.20 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไ ลน์
(EK) เที่ยวบินที่ EK385 (01.35-04.45) / EK87 (08.40-13.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ
16.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ***ให้ท่านแยกกระเป๋ าใบเล็กสําหรับพัก1คืน เพื่อพักบนโรงแรมที่เมอร์เรน

หมู่บา้ นบนเทือกเขาแอลป์ เพือ่ ความสะดวกในการถือขึน้ เคเบิล้ คาร์***

นําท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิส แต่ยัง
รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็ นอย่างดี เมืองที่ได้ช่ือว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มีทะเลสาบ

ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆ ลูเซิรน์
เป็ นอาคาร บ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็ น
สวนสาธารณะ มีดอกไม้นานา พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริมทะเลสาบ
เย็นสบาย นําท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาใน
เมืองเป็ นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทํางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี
16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่นาํ้ รอยซ์(Reuss River) เป็ น
สะพานไม้ท่ีเก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชา
เปลเป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางนํา้ ที่จ่ วั แต่ละ
ช่ องของสะพานจะมี ภ าพเขี ย นเป็ น เรื่ อ งราวประวัติ ค วามเป็ น มาของประเทศสวิ ต เซอร์แ ลนด์ เป็ น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ ้งที่มีรา้ นตัวแทนจําหน่าย
นาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ ้ง
สินค้าชัน้ ดี ที่มีช่อื เสียงตามอัธยาศัย

นําท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิล้ คาร์ไปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) ใน
ตํานานที่ได้ขึน้ ชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สงู กว่าระดับนํา้ ทะเลกว่า 1,650 เมตร
เมืองนีข้ ึน้ ชื่อว่า เป็ นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่ รายล้อมด้วยทิวทัศ น์อัน
ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเก (Eiger) ให้ได้
ชื่นชม ที่ดึงดูดให้ทุกคนต้องมาพิสจู น์ ความงามด้วยตาตนเองสักครัง้ ในชีวิต นําท่านขึน้ กระเช้าสู่ยอด

เย็น

เขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงทําให้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั ตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึน้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า
(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ )
หมายเหตุ : โรงแรมทีพ่ กั ไม่มีหอ้ งพักสาํ หรับ 3ท่าน (เพิ่มพักเดีย่ วเฉพาะโรงแรมนี ้ 1คืน 1,500 บาท)
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เมอร์เรน-ยอดเขาชิลธอร์น-Skyline View Platform-อาเดลโบเดน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นําท่านขึน้ กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กว่า 2,973 เมตร จึงทําให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั ตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทัง้ จุงเฟรา

กลางวัน

เย็น

ไอเก และมองซ์ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ ชิลธอร์นยังเคยเป็ นที่ถ่ายทําภาพยนตร์ช่ือดัง อย่ าง
James Bond 007 ภาคยอดพยั ค ฆ์ ร าชิ นี “On Her Majesty’s Secret Service” กั บ ฉากแอคชั่ น
ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงทําให้บนนีม้ ีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ
Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวน่ารู จ้ ากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาว
บอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ดื่มดํ่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้อม
ออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ท่ี Skyline View Platform ได้เวลาพอสมควรนําท่านนั่งเคเบิล้ คาร์กลับ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอร์น
นําท่านเดินทางสู่เมืองอาเดลโบเดน(Adelboden) เมืองสวยกลางหุบเขาแอลป์ นําท่านขึน้ กระเช้าสู่
ยอดเขาเชนเทนแอลป์ (Tschentenalp) ให้ท่านได้เล่นไจแอนท์ส วิง(Giant Swing) ชิงช้ายักษ์บน
ภูเขาที่แกว่งไกวสูงเหนือเทือกเขาแอลป์ กับวิวภูมิทศั น์อลั ไพน์ของสวิตเซอร์แลนด์ ของอาเดลโบเดนบน
ชิงช้ายักษ์จากสถานีภเู ขาที่สงู จากระดับนํา้ ทะเล 1,940 เมตร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์ เมนูประจําชาติของสวิส
พักที่ Hotel The Cambrian Adelboden หรือเทียบเท่า
(เมืองสวยกลางหุบเขาแอลป์ น้อยทัวร์นกั ทีจ่ ะได้มาพักทีน่ ี่ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเทือกเขาแอลป์ )

หมายเหตุ : โรงแรมที่พกั มีสระน้าํ อุ่นพร้อมชมวิวเทือกเขาแอลป์ หากท่านสนใจลงเล่นน้าํ ในสระน้าํ

โปรดเตรียมนาํ ชุดว่ายนา้ํ มาด้วย)
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อาเดลโบเดน-แคนเดอร์สเทก-นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาบโอเอชชิเน่น-นั่งรถเลื่อนบนรางลงภูเขา
แทสซ์-เซอร์แมท
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นําท่านเดินทางสู่เมืองแคนเดอร์สเทก(Kandersteg) เปลี่ยนให้ท่านนั่งกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอช
ชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบบนภูเขาที่เก่าแก่ และยังเป็ นที่บรรจบของ
นํ้า แข็ ง จาก 4 ยอดเขา ได้แ ก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และ Doldenhorn เป็ น
สถานที่ท่ีเหมาะกับผูท้ ่ีรกั ธรรมชาติและนักเดินทางไกล โดยนํา้ ในทะเลสาบอุ่นขึน้ 20 องศาเซลเซียส
ในช่วงฤดูรอ้ น ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี ้ ได้ถูกจัดขึน้ ทะเบียนจากองค์กรยูเนสโก้เป็ นมรดก

กลางวัน

โลก ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเขตจุงเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World
Options: พิเศษสุด!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะนําเป็ นการนั่งรถเลื่อนบนรางลงภูเขาให้ท่านได้
สนุกสนาน สามารถเล่นได้ทงั้ เด็กและผูส้ งู อายุ (สอบถามรายละเอียดได้กบั หัวหน้าทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสูเ่ มืองแทสซ์(Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้าสูเ่ มืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บา้ นในสกีรีสอร์

เย็น
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ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้ งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ ปวง เพราะไม่มีรถยนต์
ที่ใช้นาํ้ มันเป็ นเชือ้ เพลิง ทัง้ เมืองใช้รถแบตเตอร์รี่ จักรยาน และเดินเท่านัน้ นําท่านเดินสู่จุดชมวิวของ
เมืองเซอร์แมทที่เห็นทัง้ ตัวเมืองเซอร์แมทและฉากหลังเป็ นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระ
ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสทุ ธิ์ สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะ
โรแมนติก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Ambassador, Zermatt หรือเทียบเท่า
(โรงแรมในหมู่บา้ นเล็กท่ามกลางภูเขา)

เซอร์แมท-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-กอร์นาแกรท-ชมยอดแมทเทอร์ฮอร์น-ชาโมนิกซ์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟฟั นเฟื อง
สูก่ อร์นาแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้ มชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์

กลางวัน

อันงดงามของหิ ม ะซึ่ง ปกคลุม ยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้ม ของท้องฟ้ า นําท่านสู่ล านหิม ะอันกว้า งใหญ่
สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิ ระ
มิดที่มีปลายคุม้ งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนียน์ าํ ไปเป็ นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธัน
เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ ลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม จากนั้นพาท่านนั่ง
รถไฟลงไปที่สถานี Rotenboden ท่านเดินเท้าสู่ ทะเลสาบริฟเฟล(Riffelsee) หนึ่งจุดหมายที่ชมยอด
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) ได้สวยที่สดุ ด้านหน้าเป็ นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ ด้านล่าง
เป็ นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็ นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นชัดๆ สวยสุดจะบรรยาย เก็บภาพประทับใจกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีช่ือย่อที่ใครๆเรียกกันว่า "ชาโมนิกซ์" มีช่ือเล่นว่า "The
White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี
เป็ นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ
ประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บา้ นเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารักในตัวเอง มีทศั นียภาพที่งดงามต่อการ

เย็น
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ถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็ นฉากหลัง ใจกลางหมู่บา้ นมีการผสมผสานที่อยู่อาศัยของผูค้ นใน
พืน้ ที่เข้ากับร้านค้า ร้านอาหาร และที่พกั สําหรับนักท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวค
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมในหมู่บา้ นแห่งเทพนิยายโอบล้อมด้วยขุนเขาหิมะ)

ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลังค์-เจนีวา-นั่งรถไฟTGV-ปารีส
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่ านสู่สถานี ไ อ กุ ย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ที่ ความสูง 3,777 เมตร ให้ท่านได้ตื่นเต้น
หวาดเสี ย วกั บ การยื น บนกระจกใสยื่ น ออกไปจากหน้า ผาที่ สู ง กว่ า 1,000 เมตร (A Step Into The
Void) ขึน้ ลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตัง้ อยู่บริเวณพรมแดนระหว่าง
ประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร ทัง้
"มองบลังค์" และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภูเขาสีขาว" สภาพทั่วไปของยอดเขามี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เย็น

นําท่านเดินทางสู่เจนี วา เพื่อนั่ งรถไฟ TGV สู่กรุ งปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France)
เมื องที่ มี ม นต์เ สน่ ห ์อัน เหลื อล้น ติดอัน ดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ นักท่ องเที่ ย วอยากมาเยื อ นมากที่ สุด
ปั จจุบนั เมืองปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Pullman Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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ปารีส-พระราชวังแวร์ชาย-พิพธิ ภัณฑ์ลูฟว์-พิพธิ ภัณฑ์ออร์แซ-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล
ชองป์ เอลิเซ่ ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมูซ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

กลางวัน

นําท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ท่ีนกั ท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สดุ แห่ง
หนึ่งในฝรั่งเศส และมีช่ือเสียงโด่งดังทัง้ แง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนีอ้ าจ
นับว่าเป็ นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สดุ ในโลก ได้รบั การยกย่องให้เป็ นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO
ภายในมี สิ่ ง ก่ อสร้างชื่ อก้องโลกอย่ างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal
Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง

จากนั้น นํา ท่ า นเที่ ย วชมกรุ ง ปารี ส (Paris) ให้ท่ า นได้ถ่ า ยรู ป ด้า นหน้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลู ฟ ว์ ( Louvre
Museum) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ท างศิ ล ปะที่ มี ช่ื อ เสี ย ง เก่ า แก่ ท่ี สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก ตั ว อาคารเดิ ม เคยเป็ น
พระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ท่จี ดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลก
เป็ นจํานวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St.

Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี

นําท่านสู่จั ตุ รัส ทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็ นฉากหลัง
สามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทัง้ วิวขัน้ บันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้ นหลัง แต่เดินลง
บันไดสวยๆ หรือจะเป็ นมุมนํา้ พุกบั สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็ นฉากหลัง นําท่านเดิน
ทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเ ซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีช่ือเสียงที่สุดของ
ปารี ส และเป็ นต้ น แบบถนนราชดํ า เนิ น พร้ อ มชมความยิ่ ง ใหญ่ ข องป ร ะ ตู ชั ย ( ARC De
Triumph) อนุสรณ์สถานที่สาํ คัญของปารีส ได้รบั การยอมรับให้เป็ นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับสอง

เย็น

ของโลก รวมทั้ง ยัง มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นในการออกแบบสถาปั ต ยกรรมสไตล์ศิ ล ปะนี โ อคลาสสิ ก
โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นบั เป็ นผลงานชัน้ ยอดจากศิลปิ นชัน้ เยี่ยม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นําท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่นาํ้ แซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล
พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ ล่างจะมี
กระจกโดยรอบ สําหรับชัน้ บนจะเป็ นโซนเปิ ดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

พักที่ Hotel Pullman Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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ปารีส-มงต์มาตร์--แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine)
สนามบินกรุ งปารีส-กรุงเทพ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ย่า นมงต์ม าตร์ (Montmartre) ย่านสําคัญอีกแห่งของเมืองปารีส เป็ นที่พาํ นักของ
ชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเป็ นจุดกําเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปิ นมากมายแห่งของ
เมืองปารีสในอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมายในปั จจุบนั นี ้ เพราะถนนหลายสายได้ถูกเปลี่ยนเป็ นย่าน

กลางวัน

ไนต์คลับ, แหล่งจัดแสดงโชว์กลางคืน, ระบําแคนเตะขาสูง ซึงประดับประดาด้วยแสงสีท่ีฉดู ฉาด รวมถึง
การค้าประเวณีท่ียังไม่เลือนหายไปจากเมืองนี ้ ซึ่งมีโรงละครกลางคืนที่มีช่ือเสียงจากบทประพันธ์จ น
นําไปสร้างเป็ นภาพยนตร์ Hollywood นั่นก็คือ โรงละครโมแลงรู จ(moulin rouge) นําท่านแวะถ่ายภาพ
ที่ ด้า นหน้า ของ ซาเคร-เกอร์ บาซิ ลิ ก้ า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรื อ บาซิ
ลิกา้ สถานที่ท่ถี กู ขนานนามว่าเป็ น “หัวใจอันศักดิส์ ิทธิ์ของปารีส”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านช้อปปิ ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรู ท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดแห่ง
หนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ ้งแบรนด์เนม ห้างนีม้ ีเอกลักษณ์ท่ีมี
ความโดดเด่ นอย่ างมาก โดยเฉพาะหลัง คาโดมภายในตัวโถงอาคาร มี การตกแต่ ง ประดับดาอย่าง
สวยงาม ลัก ษณะโดมเป็ น โครงเหล็ ก ประดับ กระจกสี มี ล วดลายสไตล์อ าร์ต นู โ ว (ผู้อ อกแบบ Art
Nouveau) ซึ่งเป็ นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่ วงปลายคริส ต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่ง ของ
อาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้ นและราวระเบี ยงโค้ง อันเป็ นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยว
อย่างปารีส เป็ นห้างสรรพสินค้านีม้ ีลกู ค้าที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้า
ต่างๆที่ทนั สมัยให้เลือกซือ้ ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้ จะ
มีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็ น เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า นํา้ หอม มีครบทุกยี่หอ้ ท่านช้อปปิ ้ง
ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็ นห้างหรู ท่ีมีช่ือเสียงมากที่สดุ แห่งหนึ่งของปารีส ที่น่ีมีเสน่หข์ อง

อาคารแบบดัง้ เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็ นเอกลักษณ์อนั โดด
เด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้ จนได้ถกู ขึน้ ทะเบียนเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดย
กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส เป็ นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ท่เี น้นยํา้ ถึงเสน่หข์ องชุมชนชาว
ปารีส ไม่ว่าจะเป็ นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ ้งแบบจุ
ใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี
ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบินกรุ งปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ

21.55 น.
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เตรียมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK76
(21.55-06.35(+1)) / EK372 (09.40-19.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.20 ชั่วโมง (รวม
เวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง

กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

19.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กําหนดการเดินทาง
09 - 17 สิงหาคม 65
06 - 14 กันยายน 65
11 - 19 ตุลาคม 65
18 - 26 ตุลาคม 65

ผู้ใหญ่
129,999.119,999.119,999.119,999.-

ราคา
เด็ก
129,999.119,999.119,999.119,999.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

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

เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านัน้
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
7. ค่านํา้ หนักกระเป๋ า (นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย
อัตราไม่รวม
1. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขนึ ้ อยู่กบั ความพอใจของท่าน

2.

3.

4.

5.

