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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 
19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 

 2 ซูริค-ซุก-หอนาฬิกาดาราศาสตร-์โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์-ลูเซริน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล 
   ชเตเคิลแบรก์-เมอรเ์รน-กมิเมลวาลด ์

 
01.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) 

เท่ียวบนิท่ี TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บริการอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

07.50 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
***ใหท้า่นแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกั1คืน เพ่ือพกับนโรงแรมท่ีเมอรเ์รน หมู่บา้นบนเทือกเขาแอลป์ 
เพ่ือความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร ์*** 
น าท่านเดินทางสู่เมืองซุก(Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยุโรปในยุคกลาง ชมหอ
นาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower) ท่ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องเมือง ซึ่งถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 
13  น าทา่นชมโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์(St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิส์ิทธ์ิท่ีส  าคญัของเมือง ตวัโบสถ์
สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัท่ีสุด
ในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแหง่นีไ้ดร้บัการยกย่องวา่เป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสดุ
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ในยโุรป และมีพระอาทิตยต์กดินสวยท่ีสดุในสวิสเซอรแ์ลนด ์น าทา่นเย่ียมชมลอหร์ิ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง 
(Europe`s oldest goldsmith-house) ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป รา้นคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายเครื่องประดับ

และนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชัน้น าระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑศ์ิลปะล า้คา่และ
เครื่องประดบัหายากท่ีสว่นใหญ่มีเพียงชิน้เดียวในโลก 
น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern)  เมืองพกัตากอากาศท่ีไดช่ื้อว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้าก
ท่ีสดุ มีทะเลสาบ ภูเขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ใหท้า่นอิสระ
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี 
รา้นขายของท่ีระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 
น าท่านถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท่ี์ 16 แห่ง
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ฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพาน
ไมท่ี้เก่าท่ีสดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวตัิศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น
สะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจั่วแตล่ะชอ่งของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวตัคิวามเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายกุวา่ 400 ปีแลว้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบรก์(Stechelberg) เพ่ือนั่งเคเบิล้คารไ์ปยงัหมู่บา้นแสนสวยบนเขาหมู่บ้าน
เมอร์เรน(Murren) ในต านานท่ีได้ขึน้ช่ือว่างดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่า
ระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนีข้ึน้ช่ือวา่ เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต ์ท่ีอยูใ่นออ้มกอดของขนุเขา
ท่ีรายลอ้มดว้ยทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จงุเฟรา (Jungfrau) ไอเก (Eiger) และ 
มองซ ์(Monch) ใหไ้ดช่ื้นชม ท่ีดึงดดูใหทุ้กคนตอ้งมาพิสูจน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต น า
ท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพ่ือไปยงัหมู่บ้านกิมเมลวาลด(์Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 
นาที แตด่ว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามยิ่งนกั ใชเ้วลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทศันข์องเทือกเขา
แอลป์หมูบ่า้นสไตลช์าเลตแ์ท้ๆ  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมบนภเูขา วิวแสนลา้นทา่มกลางเทือกเขาแอลป์) 



KEU040912-TG สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล-ีฝร่ังเศส 9วัน6คนื 

 

 

 3 เมอรเ์รน-ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์-ลูกาโน 
 

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 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาชิลธอรน์ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองลูกาโน(Lugano) ทางภาคใตข้องประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ในเขตรฐัทีชีโน ตวั
เมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาจ านวนมาก อีกทัง้ยังตัง้อยู่ริมทะเลสาบลูกาโน ท่ีหนา้หนาวจะกลายเป็น
ทะเลสาบน า้แข็งท่ีตัง้อยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์-อิตาลี เมืองลกูาโนแหง่นีจ้ึงไดร้บั
สถาปัตยกรรมจากอิตาลี ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็สวยโรแมนติกไปหมด น าท่านสู่ย่านเมืองเก่า(Old 

Town Lugano) ซึ่งตัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองท่ีมีลกัษณะเป็นจัตรุสัสไตลเ์มดิเตอรเ์รเนียน และยงัเป็น
ท่ีตัง้ของอาคารเก่าแก่ของเมือง รวมไปถึงรา้นคา้ต่างๆ ใหท้่านอิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซือ้สินคา้
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ทอ้งถ่ินอาทินาฬิกาสวิตท่ีขึน้ช่ือ ช็อคโกแลต มีดสวิตฯ ผา้พนัคอ ผา้ลูกไมก้ระดิ่งผูกคอววัเป็นของฝาก
ตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel De La Paix, Lugano ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

  4 ลูกาโน-ฟ๊อกซท์าวนแ์ฟคทอร่ีเอาทเ์ลท-มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์แฟคทอร่ีเอาทเ์ลท(FoxTown Factory Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทท่ีใหญ่
ตัง้อยู่ท่ีเมืองแมนดริสสิโย อยู่ติดพรมแดน ระหว่างสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละอิตาลีใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับ
การเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมจากทั่วโลกมากมาย รวมทั้งแบรนดเ์นมจากอิตาลีอาทิเช่น DIESEL, 
FERRAGAMO, GUCCI, PRADA, ARMANI, BALLY, BURBERRY, HUGO BOSS ในราคาถูกลงกว่า 
30-70% และส าหรบัท่านท่ีไม่ชอบการชอ้ปป้ิง บริเวณฟ๊อกซท์าวนย์งัมีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตช่ือดงั COOP ท่ี

ทา่นสามารถเลือกซือ้ผลไมข้นม หรือช็อคโกแลตตา่งๆ ตามอธัยาศยั 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าทา่นเดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลี มิลานไดช่ื้อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกับปารีสและ
นิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย น าทา่นสู่จดุศนูยก์ลางอนัศกัดิส์ิทธ์ิ
ของเมือง ชมมหาวิหารดูโอโม(Duomo) แห่งเมืองมิลาน มหาวิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
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ท่ีถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เริ่มสรา้งในปี 1386 แตก่ว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 
ปีดา้นนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมท่ีท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมัย
ต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดท่ีสูงท่ีสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ เชิญ
ท่านอิสระกบัการชอ้ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นตน้ 
ท่ีแกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emmanuele II) รา้นPRADA รา้นแรกของโลก 
ทา่นสามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึจากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกท่ีเก่าแก่และสวยงาม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พเิศษ !!! เมนู Lobster 
พักที ่Hotel Starhotels Ritz, Milan ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

 5 มิลาน-ชาโมนิกซ-์ยอดเขามองบลังค-์เจนีวา-น า้พุเจดโด 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) มีช่ือย่อท่ีใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ"์ มีช่ือเล่นว่า "The 
White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปี 
เป็นเมืองทางทิศตะวนัออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกบัชายแดนประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละ
ประเทศอิตาลี พาทา่นชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีนา่อยู่และมีความน่ารกัในตวัเอง มีทศันียภาพท่ีงดงามตอ่การ
ถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บา้นมีการผสมผสานท่ีอยู่อาศยัของผูค้นใน
พืน้ท่ีเขา้กับรา้นคา้ รา้นอาหาร และท่ีพกัส าหรบันักท่องเท่ียวไดอ้ย่างลงตวั  น าท่านสู่สถานีไอ กุย ดู 
มิดิ (Aiguille du Midi Station) ท่ีความสูง 3,777 เมตร ให้ท่านได้ต่ืนเต้นหวาดเสียวกับการยืนบน
กระจกใสย่ืนออกไปจากหนา้ผาท่ีสงูกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The Void) ขึน้ลิฟตไ์ปยงับนจดุสงูสดุ
ของยอดเขามองบลังค(์Mont Blanc) ตัง้อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกบัประเทศอิตาลี 
เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร ทัง้ "มองบลงัค"์ และ "มอนเตเบียนโก" 
ตา่งมีความหมายวา่ "ภเูขาสีขาว" สภาพทั่วไปของยอดเขามีรอ่งรอยการกดัเซาะของธารน า้แข็ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา(Geneva) เมืองท่ีเล็กท่ีสดุของสวิตเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา 
อยุ่ตรงทิศตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ ประชากร 1ใน 3ของเจนีวาเป็นชาวต่างชาติท่ีมาท างานใน
องคก์รณร์ะหว่างประเทศท่ีมีส านักงานตัง้อยู่ในเจนีวา ซึ่งเจนีวาอยู่ในโอบลอ้มของฝรั่งเศสเกือบรอบ
ดา้น ดงันัน้ภาษาพูดส่วนใหญ่จะใชภ้าษาฝรั่งเศส ทะเลสาบเจนีวานัน้ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศ 
เป็นแหล่งน า้จืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยโุรปกลาง น าชมน ้าพุเจดโด(Jet d’eau fountain) กลาง
ทะเลสาบเลคเลมังค ์น า้พุท่ีไดร้ับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และยังเป็นหนึ่งใน

สถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทกุจดุในเมือง น า้พเุจดโดเป็น
น า้พท่ีุไดร้บัการยอมรบัวา่เป็น สญัลกัษณข์องกรุงเจนีวา  
น าท่านแวะชมและถ่ายภาพกับนาฬิกาดอกไม้(Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบ่งบอกถึง
ความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนัน้อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นม ซึ่งมี
รา้นคา้มากมายรายล้อมรอบสวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI 
หรือจะเลือกชมนาฬิกาย่ีหอ้ดงัท่ีผลิตในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, 
TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่งมีรา้นจ าหนา่ยมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Warwick Geneva ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
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 6 เจนีวา-น่ังรถไฟTGV-ปารีส-พพิธิภัณฑลู์ฟว-์พพิธิภัณฑอ์อรแ์ซ-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมูซ 
 

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

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
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 
น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแหง่หนึ่งของปารีส 
ท่ีน่ีมีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็น
เอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้ จนได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวตัิศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่
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ท่ีเนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบ
รนด ์ใหท้า่นไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจใุจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี จนถึง
เวลาอันสมควร ผ่านชมพิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 3 ของประเทศ และ เป็นอนัดบัท่ี 10 ของโลก ตัง้อยูร่ิมแม่น า้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน 
แต่ตอนนีก้ลายเป็นพิพิธภัณฑท่ี์รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตรข์องฝรั่งเศสไว ้ภายในมีผลงาน
ศลิปะหลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท่ี้น่ี มากกวา่ 2,000 ชิน้ รวมประตมิากรรมตา่งๆดว้ย 
น าท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตท่ีมีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลัง
สามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดินลง
บนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน า้พุกับสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง  น าท่าน
ล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น ้าแซนน์ ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอเฟล 

พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมี

กระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการลอ่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่า  
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสหา่งจากแลนดม์าร์กหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
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 7 พระราชวังแวรช์าย-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์
 

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 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De 

Triumph) อนุสรณส์ถานท่ีส าคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตูชยัท่ียิ่งใหญ่เป็นอันดบัสอง
ของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก 
โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยท่ีนบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศลิปินชัน้เย่ียม 
น าท่านชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่ง
หนึ่งของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีมี้เอกลักษณท่ี์มี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง
สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อารต์นูโว (ผู้ออกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 การตกแต่งของ
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อาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบียงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพท่ีงดงามตอ่เมืองทอ่งเท่ียวอยา่ง

ปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีมี้ลกูคา้ท่ีเป็นนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติมารวมกนัอยูเ่ยอะมาก มีสินคา้ตา่งๆ
ท่ีทันสมัยใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้จะมี
ขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มีครบทกุย่ีหอ้ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 
พักที ่Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่า  
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสหา่งจากแลนดม์าร์กหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
 

 8 ปารีส(สนามบนิ)-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 
อาทิตย-์จนัทร ์ 29 พฤษภาคม-06 มิถุนายน 65 119,999.- 119,999.- 20,900.- 

ศกุร-์เสาร ์ 17-25 มิถุนายน 65 123,999.- 123,999.- 20,900.- 

ศกุร-์เสาร ์ 22-30 กรกฎาคม 65 123,999.- 123,999.- 20,900.- 

ศกุร-์เสาร ์ 12-20 สิงหาคม 65 123,999.- 123,999.- 20,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
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 

หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! 
กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
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