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1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 

2 ซูริค-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ชเตเคลิแบรก์-น่ังเคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน 

 
01.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 

เทีย่วบินที ่TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บรกิารอาหาร
และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ***ใหท่้านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกั1คืน เพื่อพกับนโรงแรมที่เมอร์เรน 

หมู่บา้นบนเทอืกเขาแอลป์ เพือ่ความสะดวกในการถอืขึน้เคเบิล้คาร ์(มีกระเป๋าเดนิทางแจก ขนาด 20 นิว้)*** 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศท่ีมีนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดในสวิส แต่ยัง
รกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เมืองท่ีไดช่ื้อว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด มีทะเลสาบ 
ภเูขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบ ลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆ ลเูซิรน์ 
เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด  ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไมน้านา พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริมทะเลสาบ
เย็นสบาย น าทา่นถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาใน
เมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท่ี์ 
16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็น
สะพานไมท่ี้เก่าท่ีสดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวตัิศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้า
เปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจั่วแตล่ะ
ช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์  เป็น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่าย
นาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึก รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิง
สินคา้ชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบรก์(Stechelberg) เพ่ือนั่งเคเบิล้คารไ์ปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) ใน
ต านานท่ีไดข้ึน้ช่ือว่างดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 เมตร 
เมืองนีข้ึน้ช่ือว่า เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต์ ท่ีอยู่ในออ้มกอดของขุนเขาท่ีรายล้อมดว้ยทิวทัศนอ์ัน
ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ ไอเก (Eiger) ใหไ้ด้
ช่ืนชม ท่ีดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอด
เขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงท าให้
สามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเล่ืองช่ือ ไดอ้ยา่งใกลช้ิดย่ิงขึน้ 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า 
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(โรงแรมบนภูเขา ววิแสนลา้นทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์) 
 

3 เมอรเ์รน-ยอดเขาชิลธอรน์-Skyline View Platform-อินเทอรล์าเคน-ทะเลสาบเบรียนซ์
 สะพานอิเซลท์วาลด ์
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภูเขาหิมะเล่ืองช่ือ ทัง้จงุเฟรา 
ไอเก และมองซ ์ไดอ้ย่างใกลช้ิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยงัเคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตรช่ื์อดงัอย่าง 
James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชิ นี  “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่ น 
ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีมี้พิพิธภัณฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ 
Bond World 007 ท่ีจัดแสดงเรื่องราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คุณไดส้วมบทบาทบอนดห์รือสาว
บอนดก์ันไดอ้ย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านไดด่ื้มด ่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พรอ้ม
ออกไปสมัผสัความหนาวเย็นไดท่ี้ Skyline View Platform ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านนั่งเคเบิล้คารก์ลบั
สูเ่มอรเ์รน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอรน์ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แหง่กลางเมืองทา่มกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามและนา่คน้หาเมืองหนึ่ง
ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด  ์น าท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของ
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทางกนับา้ง หมูบ่า้น และ เมืองนา่รกั หลายท่ีตัง้อยูต่ิด
กับริมทะเลสาบ จากนัน้ตามรอยซีรี่ยด์งั Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซล์ทวาลด(์Iseltwald 
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Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุดเรียกว่าหัน
หนา้ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขาใหท้า่นเก็บภาพอยา่งจใุจ 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาตขิองสวิส 

พักที ่Hotel Krebs Interlaken หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

4 อินเทอรล์าเคน-เฟียช-์อเล็ตชอ์ารีนา-เซอรแ์มท 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เฟียช(์Fiesch) หมู่บา้นท่ีมีสถานีรถไฟเพ่ือตอ่เคเบิล้คารไ์ปชมธารน า้แข็งเอ็กกิสฮอรน์ 
(Eggishorn) ท่ีระดับความสูง 2,869 เมตร นั่งเคเบิล้คารไ์ปยังอเล็ตช์อารีนา(Aletsch Arena) ธาร
น า้แข็งท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2001 อเล็ตชอ์ารีนาท่ีจดุชม
วิวธารน า้แข็งเอ็กกิสฮอรน์ อิสระใหท้า่นเก็บภาพอนัสวยงามธารน า้แข็งบนเทือกเขาแอลป์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนอเล็ตซอ์ารีนา 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch) เพ่ือตอ่รถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรีสอร์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มีรถยนต์
ท่ีใชน้  า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่  จกัรยาน และเมืองเดินเท่านัน้ น าท่านเดินสู่จุดชมวิว
ของเมืองเซอรแ์มทท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) 
อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็
แสนจะโรแมนตกิ 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Mirabeau Residence, Zermatt หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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5 เซอรแ์มท-สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-กอรน์าแกรท-ชมยอดแมทเทอรฮ์อรน์-ชาโมนิกซ ์
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีรถไฟกอรน์าแกรท(Gornergrat Bahn) ใหท้า่นไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัการนั่งรถไฟฟันเฟือง
สูก่อรน์าแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสงูกวา่ 3,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขา
แมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มช่ืนชมกับทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์
อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ 
สนกุสนานกบัการเลน่หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระ
มิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอลท์ดีสนียน์  าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธัน
เดอร ์Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทัศนโ์ดยรอบท่ีสวยงาม จากนัน้พาท่านนั่ง
รถไฟลงไปท่ีสถานี Rotenboden ท่านเดินเทา้สู่ ทะเลสาบริฟเฟล(Riffelsee) หนึ่งจดุหมายท่ีชมยอด
เขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klein Matterhorn) ไดส้วยท่ีสดุ ดา้นหนา้เป็นทุ่งหญา้ทุ่งดอกไม ้ดา้นล่าง
เป็นทะเลสาบใสๆ ดา้นหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ชดัๆ สวยสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกนั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) มีช่ือย่อท่ีใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ"์ มีช่ือเล่นว่า "The 
White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปี 
เป็นเมืองทางทิศตะวนัออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกบัชายแดนประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละ
ประเทศอิตาลี พาทา่นชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีนา่อยู่และมีความน่ารกัในตวัเอง มีทศันียภาพท่ีงดงามตอ่การ
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ถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บา้นมีการผสมผสานท่ีอยู่อาศยัของผูค้นใน
พืน้ท่ีเขา้กบัรา้นคา้ รา้นอาหาร และท่ีพกัส าหรบันกัทอ่งเท่ียวไดอ้ยา่งลงตวั 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

6 ชาโมนิกซ-์ยอดเขามองบลังค-์เจนีวา-น่ังรถไฟTGV-ปารีส-ล่องเรือบาโตมูซ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ท่ีความสูง 3,777 เมตร ให้ท่านไดต่ื้นเตน้
หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสย่ืนออกไปจากหน้าผาท่ีสูงกว่า 1,000 เมตร  (A Step Into The 
Void) ขึน้ลิฟตไ์ปยงับนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค(์Mont Blanc) ตัง้อยู่บริเวณพรมแดนระหว่าง
ประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร ทัง้ 
"มองบลงัค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ตา่งมีความหมายวา่ "ภเูขาสีขาว" สภาพทั่วไปของยอดเขามี 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เจนีวา เพื่อน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) 
เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด 
ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอเฟล 
พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมี
กระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการลอ่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  
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พักที ่Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสหา่งจากแลนดม์าร์กหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 

 

7 ปารีส-พระราชวังแวรช์าย-พพิธิภัณฑลู์ฟว-์พพิธิภัณฑอ์อรแ์ซ-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล
 ชองป์เอลิเซ ่ ประตูชัย-แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต-์หา้งสรรพสินค้า (La Samaritaine) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสดุแห่ง
หนึ่งในฝรั่งเศส และมีช่ือเสียงโด่งดงัทัง้แง่มุมของประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนีอ้าจ
นบัวา่เป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสดุในโลก ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO 
ภายในมีสิ่งก่อสรา้งช่ือก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal 
Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 

จากนั้นน าท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris)  ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวงัหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศลิปะท่ีทรงคณุคา่ระดบัโลก
เป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. 
Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโดง่ดงัของลีโอนารโ์ด ดาวินชี ท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า 
(La Samaritaine) เป็นหา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของปารีส ท่ีน่ีมีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม 
นั่ น คือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่ ง ถือว่า เ ป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ
หา้งสรรพสินคา้แหง่นี ้จนไดถ้กูขึน้ทะเบียนเป็นอนสุรณส์ถานทางประวตัศิาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวง
วฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหมท่ี่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชมุชนชาวปารีส ไม่
วา่จะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กวา่ 600 แบรนด ์ใหท้า่นไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจใุจ และมี
การจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี จนถึงเวลาอนัสมควร น าชมพิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ 

(Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดบัท่ี 3 ของประเทศ และ เป็นอันดบัท่ี 10 
ของโลก ตัง้อยูร่ิมแมน่ า้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แตต่อนนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมงาน
ศิลปะทางประวตัิศาสตรข์องฝรั่งเศสไว ้ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท่ี้น่ี มากกว่า 
2,000 ชิน้ รวมประตมิากรรมตา่งๆดว้ย 
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น าท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตท่ีมีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลัง
สามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดินลง
บนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุน า้พกุบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั น าทา่นเดิน
ทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
ปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนสุรณ์
สถานท่ีส าคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยงัมี
ความละเอียดออ่นในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศ์ลิปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยท่ี
นับเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชั้นเย่ียม น าท่านช้อปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) หา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช้
อปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีมี้เอกลกัษณท่ี์มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถง
อาคาร มีการตกแต่งประดบัดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลาย
สไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกันมากในฝรั่ งเศสช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 การตกแตง่ของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบียงโคง้ อนัเป็นทศัยนี
ภาพท่ีงดงามตอ่เมืองทอ่งเท่ียวอย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีมี้ลกูคา้ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ
มารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินคา้ต่างๆท่ีทันสมัยใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไร
ใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
น า้หอม มีครบทกุย่ีหอ้ 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พักที ่Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสหา่งจากแลนดม์าร์กหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 

 

8 สนามบนิกรุงปารีส-กรุงเทพ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู่สนามบินกรุงปารีส เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดนิทางกลบั 

13.40 น. ออกเดนิทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เท่ียวบินท่ี TG931 

(13.40-05.55(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง 

 

9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 
05.30 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 

เสาร-์อาทติย ์ 09 - 17 เม.ย. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

ศุกร-์เสาร ์ 29 เม.ย. - 07 พ.ค. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

อาทติย-์จันทร ์ 15 - 23 พ.ค. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

อาทติย-์จันทร ์ 29 พ.ค. - 06 มิ.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

อาทติย-์จันทร ์ 05 - 13 มิ.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

อาทติย-์จันทร ์ 19 - 27 มิ.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

อาทติย-์จันทร ์ 10 - 18 ก.ค. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

อาทติย-์จันทร ์ 24 ก.ค. - 01 ส.ค. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

อาทติย-์จันทร ์ 07 - 15 ส.ค. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 

อาทติย-์จันทร ์ 21 - 29 ส.ค. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

อาทติย-์จันทร ์ 04 - 12 ก.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

อาทติย-์จันทร ์ 18 - 26 ก.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้า่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวั 
 (อตัราคา่บรกิารตรวจอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอัตโนมตั ิ

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร ์
ทัง้หมด 

7. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 
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