
 

 

 



 

 

 

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

สายการบินเอทฮิัด (EY) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
19.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY) เท่ียวบินท่ี 

EY407 (19.30-23.10) / EY73 (03.15(+1)-07.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.25 ชัว่โมง 
25 นาที (รวมเวลาแวะเปลีย่นเคร่ืองที่สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหาร
และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 
 
 
 



 

 

 2 ซูริก-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโตหนิแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-สเตเคลิเบร์ิก-หมู่บ้านเมอร์เรน 
07.55 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 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่ง
ฝร่ังเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์(Reuss River) เป็นสะพาน
ไม้ท่ีเก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัิศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็น
สะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจัว่แตล่ะช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวตัคิวามเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่



 

 

อายกุว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ 
บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลกึ ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียง
ตามอธัยาศยั 
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  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า 

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



 

 

 3 ยอดเขาชลิทรอน-ภตัตาคาร Piz Gloria หมุน 360 องศาบนยอดเขา-Skyline View Platform 
สะพานอเิซลวาลด์-อนิเทอลาเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศัน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กว่า 2,973 เมตร จึงท าให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนัตระการตาของยอดภูเขาหิมะเล่ืองช่ือ ได้อย่าง
ใกล้ชิดยิ่งขึน้ใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอร์นยงัเคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัอย่าง James Bond 

007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชัน่ ท่ามกลางหิมะ ซึ่ง
สวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จงึท าให้บนนีมี้พิพิธภณัฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 007 ท่ี
จัดแสดงเร่ืองราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กันได้อย่าง
สนกุสนาน อิสระให้ทา่นได้ด่ืมด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอร์น 



 

 

พร้อมออกไปสมัผสัความหนาวเย็นได้ท่ี Skyline View Platform ได้เวลาพอสมควรน าทา่นนัง่เคเบิล้คาร์

กลบัสูเ่มอร์เรน 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 
แหง่กลางเมืองทา่มกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึง่ในเมืองทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามและนา่ค้นหาเมืองหนึ่ง
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของ



 

 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหวา่งทางกนับ้าง หมูบ้่าน และ เมืองนา่รัก หลายท่ีตัง้อยู่ติด
กับริมทะเลสาบ จากนัน้ตามรอยซีร่ีย์ดงั Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซลท์วาลด์(Iseltwald 

Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุดเรียกว่าหนั
หน้าทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขาให้ทา่นเก็บภาพอยา่งจใุจ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจ าชาตขิองสวิส 
พักที่ Hotel The Hey, Interlaken หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 4 เบร์ิน-บ่อหมีสีน า้ตาล-หอนาฬิกาไซท์คล็อคเค่นทรัม-เมืองเจนีวา-วหิารเซนท์ปิแอร์ 
ชมนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ-น า้พุเจท็โด้ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern)  เบิร์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear 
หรือ หมี นั่นเอง น าท่านเย่ียมชมเมืองเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดย
องค์การยเูนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี (Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีทุ่มเทให้กบัศิลปิน 



 

 

พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภณัฑ์นี ้เป็น
ของ พอลคลี น าท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน า้ตาล Bear Park) สตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง น าท่าน
เดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลักท่ีมี
ร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย น าท่านชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower) , 
น า้พุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR 
Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิร์น(City Hall of Bern) อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิง้ตาม
อธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เจนีวา เป็นเมือง
ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รองจากซู ริค น าท่านเข้าชม  สวนอังกฤษ (Jardin 

Anglais) เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาท่ีชาวสวิตและนกัท่องเท่ียวนิยมเข้ามาเย่ียม
ชมความสวยงามของดอกไม้และวิวทะเลสาบสีฟ้า ชม  นาฬิกาดอกไม้  (L’ horloge Fleurie) , 

อนุเสาวรีย์แห่งการรวมชาต ิ (Monument National) , น า้พุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau) น าทา่นเย่ียม
ชมเขต เมืองเก่าของเจนีวา (Geneva Old Town) เพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมือง บนถนนสาย



 

 

เล็กๆ น าท่านเย่ียมชม วิหารเซนต์ปิแอร์  (St. Pierre Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่กว่า 850 ปี ท่ีมี
ร้านค้านา่รักมากมาย ให้ทา่นได้เดนิช้อปปิง้  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel NH Geneva หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 5 เจนีวา-น่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส-จัตุรัสทรอคคาเดโร ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล-ชองเอลิเซ่ 
 ประตูชัย Arc De Triumph-มงมาร์ต ซาเครเกอร์ บาซิลก้ิา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
08.29 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่จนีวา เพื่อน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส  
11.42 น. เดนิทางถึงกรุงปารีส  เมืองหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส(France) เมืองท่ีมีมนต์เสนห์่อนัเหลือล้น ตดิอนัดบั 

1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศนูย์กลางทาง
เศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตท่ีมีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลัง

สามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่ด้านหลงั แตเ่ดินลง
บนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุน า้พกุบัสวนสวยสไตล์ฝร่ังเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั 

น าท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตู ชัย (ARC 



 

 

DeTriumph) อนสุรณ์สถานท่ีส าคญัของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตชูยัท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดออ่นในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
น าท่านเดินทางสู่ย่านมงต์มาตร์ (Montmartre) ย่านส าคญัอีกแห่งของเมืองปารีส เป็นท่ีพ านักของ
ชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยงัเป็นจุดก าเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของ
เมืองปารีสในอดีตซึ่งเปล่ียนแปลงไปมากมายในปัจจุบนันี ้เพราะถนนหลายสายได้ถูกเปล่ียนเป็นย่าน

ไนต์คลบั, แหล่งจดัแสดงโชว์กลางคืน, ระบ าแคนเตะขาสงู ซึงประดบัประดาด้วยแสงสีท่ีฉดูฉาด รวมถึง
การค้าประเวณีท่ียงัไม่เลือนหายไปจากเมืองนี ้ซึ่งมีโรงละครกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงจากบทประพันธ์จน
น าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ Hollywood นัน่ก็คือ โรงละครโมแลงรูจ(moulin rouge) น าท่านแวะถ่ายภาพ
ท่ีด้านหน้าของ ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิ
ลิก้า สถานท่ีท่ีถกูขนานนามวา่เป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ิทธ์ิของปารีส” 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

 

 

 6 ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-มหาวหิารนอร์ทเทอดาม-พพิธิภณัฑ์ลูฟว์ 
 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 
น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารนอร์ทเทอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็นอาสนวิหารประจ า
อคัรมขุมณฑลปารีส ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ค าวา่ Notre Dame แปลวา่  
แม่พระ (Our Lady) ซึ่งเป็นค าท่ีชาวคาทอลิกใช้เรียกพระนางมารีย์พรหมจารี เร่ิมก่อสร้างครัง้แรกในปี 
1163 (856 ปีมาแล้ว) ปัจจุบนัอาสนวิหารก็ยังใช้เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกและเป็นท่ีตัง้คาเทดราของ
อาร์ชบิชอปแห่งปารีส การก่อสร้างเป็นแบบกอทิก นบัเป็นอาสนวิหารแรกท่ีสร้างในลกัษณะดงักล่าว 
ความยิ่งใหญ่ของอาสนวิหารแห่งนี ้สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของฝร่ังเศสในยคุนัน้ได้เป็นอย่างดี 
ทัง้ในเร่ืองศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม ซึ่งท่ีตัง้ของน็อทร์-ดามในทุกวนันี ้เคยเป็นเมืองเก่า
ของอาณาจกัรโรมนัโบราณมาก่อน (ลเูทเชีย) 
 
 

 



 

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง 
เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดง
และเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคณุคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กวา่ 35,000 ชิน้ เชน่ ภาพวาดโม
นาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโด่งดงั

ของลีโอนาร์โด ดาวินชี 
น าทา่นช้อปปิง้ ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของปารีส 
ท่ีน่ีมีเสน่ห์ของอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็น
เอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี  ้ จนได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวตัิศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝร่ังเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่
ท่ีเน้นย า้ถึงเสน่ห์ของชมุชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบ
รนด์ ให้ทา่นได้เลือกช็อปปิง้แบบจใุจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนให้ได้ชมตลอดปี 
น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน์ ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอเฟล 
พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่  3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมี
กระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง 
ระหวา่งทางทา่นจะได้เห็นพพิธิภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 3 ของประเทศ และ เป็นอนัดบัท่ี 10 ของโลก ตัง้อยูริ่มแมน่ า้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน 
แต่ตอนนีก้ลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝร่ังเศสไว้ ภายในมีผลงาน



 

 

ศลิปะหลากหลายแขนงตัง้โชว์ไว้ท่ีน่ี มากกวา่ 2,000 ชิน้ รวมประตมิากรรมตา่งๆด้วย และทา่นจะได้เห็น
หอไอเฟล(Eiffel Tower) จากเรือ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 7 สนามบนิชาร์ลส์เดอโกล ปารีส-สนามบนิสุวรรณภมู ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองชาร์ลส์เดอโกล ปารีส เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการ
เดนิทางและสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

10.30 น. ออกเดินทางจากเมืองปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด(EY) เท่ียวบินท่ี EY032 (10.30-

19.00) / EY402 (22.35-08.05(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง 35 นาที (รวม
เวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองทีส่นามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองดืม่
บนเคร่ือง 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
08.05 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 



 

 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
พฤหสับดี-พฤหสับดี 22-29 กนัยายน 65 79,999.- 79,999.- 19,900.- 
พฤหสับดี-พฤหสับดี 13-20 ตลุาคม 65 85,999.- 85,999.- 19,900.- 
พฤหสับดี-พฤหสับดี 20-27 ตลุาคม 65 85,999.- 85,999.- 19,900.- 
พฤหสับดี-พฤหสับดี 01-08 ธนัวาคม 65 89,999.- 89,999.- 22,900.- 
พฤหสับดี-พฤหสับดี 22-29 ธนัวาคม 65 99,999.- 99,999.- 25,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
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 30 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 
 



 

 

 
 อัตราไม่รวม 

1. คา่ทิปคนขบัรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดนิทาง 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


