
 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 
เมืองมลิาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหาร
แหง่เมอืงมลิาน  
เมอืงโคโม – ทะเลสาบโคโม 

   

HOTEL 
CRUISE 
COMO 

หรือเทยีบเทา่  

3 
เมืองลูเซร์ิน – อนุสาวรีย์สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้า
เปล – เมอืงอเิซล์ทวาลด์  
ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมอืงอนิเทอร์ลาเกน้ 

   

HOTEL 
CRYSTAL 

INTERLAKEN 
หรือเทยีบเทา่  

4 

เมอืงกรนิเดลวลัท์ – สถานีรถไฟกรนิเดลวลัด์ เทอร์มนิอล  
สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์
เกล็ทเซอร์ – ธารน ้าแข็ง 
ยอดเขาจุงเฟรา – ถ ้าน ้าแข็งพนัปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองดี
จอง 

   

HOTEL 
HOLIDAY INN 

EXPRESS 
DIJON 

หรือเทยีบเทา่  

    



 

 

 
 

 
 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบี 
 

 

16.30 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู โปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิ
ใหแ้ก่ท่าน 

19.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airline เทีย่วบนิที ่EY 407  
(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

23.10 เดนิทางถงึ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์และรอต่อเครื่อง  
 

Day2 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิมลิาน – แกลลอรี วคิเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวหิารแหง่มลิาน – โคโม 
– ทะเลสาบโคโม 

 

5 

เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น ้าแซนด์ – ปลสั
เดอลากงกอร์ด   
ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์  
พีระมิดแก้วของพิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ – ประตูชยัฝร ั่งเศส – 
ถนนช็องเซลเิซ ่

   

HOTEL IBIS 
PARIS PORTE 

DE BERCY 
หรือเทยีบเทา่  

6 เอาท์เล็ท ลาวาเล ่– ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต์     

HOTEL IBIS 
PARIS PORTE 

DE BERCY 
หรือเทยีบเทา่  

7 สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบนิอาบดูาบ ี     

8 สนามบนิอาบดูาบ–ี สนามบนิสวุรรณภมู ิ     



 

 

 

03.25 ออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY 073 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 55 นาท ี

07.55 เดินทางถึง สนามบินมลิาน ประเทศอติาลี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตาม
ระเบยีบการของสนามบนิ 

      น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองมลิาน (Milan) เมืองหลวงของประเทศ
อติาลี เป็นเมืองหลกัของแควน้ลอมบาร์เดีย และป็นเมืองส าคญั
ในภาคเหนือของประเทศอติาลี ต ัง้อยู่บริเวณทีร่าบลอม บาร์ดี 
(Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ ค าว่า “Mid-
lan” ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้าน
แฟชั่นและศลิปะ ซึง่ มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชั่นในลกัษณะ
เดียวกบันิวยร์ิก ปารีส ลอนดอน และโรม  

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

      ของกษตัิย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 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
เมืองมลิานเปรียบเหมือนเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมลิานเป็นมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองใน ประเทศ
อติาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ทีต่ ัง้อยูท่ีเ่มืองวาติกนั **คา่บตัรเข้าชมด้านในของมหาวิหารแหง่
เมืองมลิาน 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
ทอ่งเทีย่วอกีเมอืงนึงทีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมเดนิทางมาทอ่งเทีย่วกนั  

               ถา่ยรูปกบั ทะเลสาบโคโม (Como Lake) 
ค ่า       บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั  HOTEL CRUISE COMO ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day3 เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบ
เบรียนซ์ – เมืองอนิเทอลาเกน้ 

 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
              น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองลูเซร์ิน (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา  

               น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั (Lion Monument of 
Lucerne) แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชีพ
อย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวตัิในประเทศ
ฝร ั่งเศสเมือ่ปีค.ศ. 1792  

               น าทา่นเดินสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 
เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ ้ารอยส์ อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมอืงลู
เซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลงัคาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในทวีปยุโรป อิสระให้ทา่นเดิน
ชอมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
น าทา่นสู ่เมืองอเิซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) พาทา่นถ่ายรูปกบั ทะเลสาบเบรียนซ์ Lake Brienz เป็นทะเลสาบสี
มรกตทีเ่งียบสงบ อยู่ทางทศิเหนือของเทือกเขาแอลป์ หน่ึงในฉากซีรีย์เกาหลี
ใตเ้รือ่ง Crash Landing on You  
น าทา่นสู ่เมืองอนิเทอลาเกน้ (Interlaken) ความหมายตรงตวัทีแ่ปลวา่ “เมอืง
ระหวา่งสองทะเลสาบ” เป็นเมืองทีต่ ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) 
และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูก
ขนาบดา้นหน้าหลงัดว้ยเทอืกเขาเขียวชะอุม่  

 
ค ่า       บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
ทีพ่กั  HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 



 

 

 

Day4 เมืองกรินเดลวลัท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวลัด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – 
สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ 

            ธารน ้าแข็งขนาดใหญ ่– ยอดเขาจุงเฟรา – ถ า้น ้าแข็งพนัปี – ลานสฟิงซ์ – ธารน ้าแข็ง – เมืองดจิอง 
 

 
เช้า       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวลัท์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ เป็นทีต่ ัง้ของ สถานีรถไฟกรนิเดลวลัด์ เทอร์มนิอล (Grindelwald Terminal Station) 
น าทา่น ขึ้นเคเบิล้คาร์ Eiger Express  พชิิตยอดเขาจุงเฟรา เปลีย่นขบวนรถไฟที ่สถานีรถไฟไอเกอร์
เกล็ทเชอร์  มีความสงูกวา่ระดบัน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวา่งทางขึน้สูย่อดเขา ทา่น
จะไดผ้า่นชมความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรรค์สรา้ง คือ ธารน ้าแข็งขนาดใหญ ่บรเิวณเชงิเขากอ่นถงึสถานี
ปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา 
(Jungfrau / Top of Europe) หน่ึงในยอดเขาทีสู่งทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยยูเนสโก น าทา่นเขา้ชม ถ ้าน ้าแข็งพนัปี (Ice Palace) เป็นถ า้น ้าแข็งพนัปีทีไ่มม่วีนัละลาย 
เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน ้าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน ้าแข็ง
แกะสลกัอยู่ตามจุดต่างๆ และ ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดบัความสูงถึง 3,571 เมตร 
สามารถมองเห็นได้กว้างไกลทีถ่ึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สมัผสักบัภาพของ ธารน ้าแข็ง 
(Aletsch Glacier) ทีย่าวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร 
โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นได้เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ทีไ่ม่ควรพลาดกบั
การสง่โปสการ์ดโดย ทีท่ าการไปรษณีย์ทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป ไปหาบคุคลทีท่า่นนึกถงึในชว่งเวลาทีด่ีทีส่ดุ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิน์ าทา่นรบัประทานอาหารทีภ่ตัตาคารในเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย
ใหท้า่นไดไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง ท ัง้น้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้ เป็นส าคญั  



 

 

นั่งรถไฟไตเ่ขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู ่สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลีย่นจากขบวนรถไฟมา ลง
เคเบิล้คาร์ Eiger Express เพือ่มายนั สถานีรถไฟกรนิเดลวลัด์ เทอร์มนิอล (Grindelwald Terminal 
Station) ** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ และ สภาพภูมอิากาศเป็นส าคญั 
กรณีคณะไมส่ามารถขึน้ชมยอดเขาจุงเฟราได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคืน
คา่ใช้จา่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระลว่งหน้ากบัผูแ้ทนเรียบรอ้ย
แลว้ท ัง้หมด ท ัง้น้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้ เป็นส าคญั  
น าท่านเดินทางสู ่เมืองดีจอง  (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองดีจองเป็น
อดีตเมืองของจงัหวดัเบอร์กนัดี ประวตัิศาสตร์ของดีจองเริ่มจากการต ัง้รกรากของชาวโรมนัยุคโบราณ
โดยชือ่เมอืงวา่ ดีวีโอ (Divio) ต ัง้อยูร่ะหวา่งเสน้ทางไปเมอืงลียง และปารีส นอกจากนัน้ยงัเป็นทีต่ ัง้ส าคญั
ของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กนัดีในระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึงช่วงปลาย
ครสิต์ศตวรรษที ่15 โดยในชว่งนัน้มคีวามเจรญิรุง่เรอืงถงึขีดสดุ และเป็นอาณาจกัรทีม่ ั่งค ั่งทาง เศรษฐกจิ 
ศลิปวฒันธรรม การเรียนรู ้และวทิยาศาสตร์ 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั     HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่                  

 

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 า้สมยัแหง่
หน่ึงของโลก และเป็นสถานททีอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงัแหง่หน่ึงของโลก 

เทีย่ง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น พิเศษเมนู Escargot & 
Duck Confit 
               น าทา่น ล่องเรือชมแมน่ ้าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหน่ึง

ในผูใ้หบ้รกิารเรือน าเทีย่วในแมน่ ้าแซนยอดนิยมเจา้หน่ึง อีกท ัง้ยงัเป็นบรษิทั
ทวัร์ที่ด าเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่อง
ประมาณ 1 ช ั่วโมง ชมสถานทีส่ าคญัทีแ่มน่ ้าทอดผา่นอย่างเช่น หอไอเฟล พพิธิภณัฑ์ลูฟ สะพานอเล็ก
ซานเดอร์ทีส่ามเป็นกจิกรรมทีนิ่ยมกนัอยา่งมากทีจ่ะนั่งเรือชมเมอืงปารีส เรียกไดว้า่เป็นไฮไลท์ส าคญัถา้
หากใครไดม้าเมอืงปารีสตอ้งไมพ่ลาดกจิกรรมลอ่งเรือชมเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในประเทศฝร ั่งเศสอยา่ง
แน่นอน 

               ทา่นผา่นชม ปลสัเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหน่ึงในสีเ่หลีย่มสาธารณะทีส่ าคญั
ในปารีส เป็นจตัุรสัทีใ่หญท่ีสุ่ดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูป
แปดเหลีย่มทีม่ีคูน ้าลอ้มรอบ ในช่วงการปฏวิตัฝิร ั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของพระเจา้หลุยส์ที ่15 
แหง่ฝร ั่งเศสถูกรื้อถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น Place de la Revolution รฐับาลปฏวิตัิใหมไ่ด้
สรา้งกโิยตนิขึน้ทีจ่ตัุรสั และทีน่ี่เป็นทีท่ีพ่ระเจา้หลุยส์ที ่16 ถูกประหารชีวติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.
2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจตัุรสัได้เปลี่ยนชื่อเป็น Place de la Concorde  เพื่อเป็นการแสดงความ
ปรองดองหลงัจากความวุน่วายของปฏวิตั ิหลงัจากการปฏวิตัใินปี 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 ัน้ๆขอสถานทีน้ี่วา่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคาร

แหง่น้ีถกูสรา้งขึน้เพือ่จดังานนิทรรศการ สรา้งในสถาปตัยกรรมแบบ 
Neo Classic ตอ่มาไดม้กีารรื้อถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบ
ใหมโ่ดยใชชื้อ่วา่ ปาแลเดอชาโย  (Palais de Chaillot) โดยมี
ลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัอาหารเดมิ คอื มตีวัอาคารยืน่ออกเป็นปีกท ัง้

สองขา้ง โดยลกัษณะโคง้ โดยสรา้งบนรากฐานของอาคารเดมิท ัง้หมด 
เวน้เพียงแตว่า่ ปีกโคง้ท ัง้สองอาคารนัน้เป็นอาคารแยกกนั โดยไมม่อีาคาร

เชือ่มตรงกลาง แตเ่วน้เป็นลานจตัุรสัเปิดโลง่แทน เราสามารถมองเห็นทวิทศัน์
ของหอไอเฟลไดจ้ากจตัรุสัทรอกาเดโรผา่นจากลานวา่งแหง่น้ี ทีน่ี่จงึถือเป็นแลนด์

มาร์คทีน่กัทอ่งเทีย่วทีม่าเยือนปารีสตอ้งมาถา่ยรปูววิหอไอเฟล ณ ลานแหง่น้ี อสิระใหท้า่นถา่ยรปูคูก่บั
หอไอเฟลอยา่งจุใจ 



 

 

 
 

น าทา่นถา่ยรูปดา้นนนอกของ พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพพิธิภณัฑ์ทางศลิปะต ัง้อยูใ่น
กรุงปารีส ประเทศฝร ั่งเศส  
พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์เป็นพิพธิภณัฑ์ทีม่ีชื่อเสียงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ด และใหญท่ีสุ่ดแหง่หน่ึงของโลก ซึ่งไดเ้ปิด
ให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวตัิความเป็นมายาวนานต ัง้แต่สมยั
ราชวงศ์กาเปเซียง ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึ่งปจัจุบนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บ
รกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมากกว่า 35,000  ชิ้น จากต ัง้แต่สมยัก่อน
ประวตัิศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัพีระมิดแก้วของพิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ 
ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกนั ก่อสรา้งเสร็จสมบูรณ์เมือ่ปีค.ศ.1988 โดยเป็น
หน่ึงในโครงการทีร่เิริม่ของประธานาธบิดีฟร็องซวั มแีตร็อง เพือ่ใชส้อยเป็นทางเขา้หลกัของพพิธิภณัฑ์ 

      น าท่านถ่ายรูปกบั ประตูชยัฝร ั่งเศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์
สถานทีส่ าคญัของกรุงปารีส ต ัง้อยูก่ลางจตัุรสั ชาร์ล เดอโกล ประตูชยัแหง่ น้ี

สรา้งขึน้เพือ่เป็นการสดุดีวีรชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่มรบเพือ่ประเทศฝร ั่งเศส 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลียน  
   น าท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการคา้
ของฝร ั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร รา้นกาแฟ และรา้นค้าหรูหรา 

แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลดัที่ได้รบัการตกแต่งอย่าง
สวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากค าว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพ

ปกรฌมั 
   กรีกในภาษาฝร ั่งเศส ช็องเซลีเซไดร้บัการขนานนามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุใน

โลก 
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 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 

เทีย่ง         อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ป
ป้ิง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟา
แยตต ์(Galleries Lafayette) ต ัง้อยูบ่น Boulevard Haussmann ในเขตที ่9 

ของกรุงปารีสใกลก้บั Opera Garnier มแีบรนด์หลากหลายใหท้า่นได้
เลือกซื้อสนิคา้ตา่งๆ 
ทีร่า้นเพือ่ใหเ้หมาะกบัทกุงบประมาณ ต ัง้แตเ่สือ้ผา้ส าเร็จรูปไปจนถงึ
แฟชั่นช ัน้สงู สถาปตัยกรรมของรา้นเป็นแบบอาร์ตนูโว มโีดมทีโ่ดด

เดน่และทศันียภาพอนังดงามของกรุงปารีส ท าใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วของ
เมอืงหลวงของฝร ั่งเศส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั 

 
ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่                 



 

 

 

 

 
Day7 สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบนิอาบูดาบี 
 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล ประเทศฝร ั่งเศส (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 
ช ั่วโมง) 

10.30 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิ Etihad Airline  
เทีย่วบนิที ่ 



 

 

EY 052 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาท ี
19.00 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลบัสูก่รงุเทพฯ 
22.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airline เทีย่วบนิที ่EY 402 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาท ี
 
Day8 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย 
 

 

08.05 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

 
Flight detail  

 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่เีตียง/
ทา่น 

(อายุไมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัร์
ไมร่วม 
ต ั๋ว

เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

 
11 – 18 กนัยายน 2565 

 

   EY407 / BKK – AUH / 
19.30 – 23.10 

EY081 / AUH – MXP / 
03.25 – 07.55 

EY032 / CDG – AUH / 
10.30 – 19.00 

EY402 / AUH – BKK / 
22.35 – 08.05 

59,990 56,990 39,990 9,900 

24 – 31 ตุลาคม 2565 
 

   EY407 / BKK – AUH / 
19.30 – 23.10 

EY081 / AUH – MXP / 
03.25 – 07.55 

EY032 / CDG – AUH / 
09.30 – 18.55 

EY402 / AUH – BKK / 
21.45 – 07.20 

61,990 58,990 38,990 9,900 

28 ธนัวาคม – 04 มกราคม 
2565 

 

    EY407 / BKK – AUH / 
21.05 – 00.30 

EY081 / AUH – MXP / 
02.55 – 06.10 

EY032 / CDG – AUH / 
09.30 – 18.55 

EY402 / AUH – BKK / 
21.45 – 07.20 

69,990 66,990 44,990 15,900 

 
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 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 


