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1  กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ

เอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

    

2  ดไูบ - ซูรคิ – อนสุาวรยีส์งิโต – สะพานไมช้าเปล – ชเตเคลิแบรก์ – น ัง่เคเบิล้คาร ์- เมอรเ์รน 

 

01.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์ (EK) 

เทีย่วบนิที ่ EK385 (01.35-04.45) / EK87 (08.40-13.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

16.45 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

13.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 

ชัว่โมง) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ***ใหท้า่นแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพัก1คนื เพือ่พักบน

โรงแรมทีเ่มอรเ์รน หมูบ่า้นบนเทอืกเขาแอลป์ เพือ่ความสะดวกในการถอืขึน้เคเบิล้คาร*์** 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Luzern) เมอืงพักตากอากาศทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุในสวสิ 

แตย่งัรักษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่นักทอ่งเทีย่วบนัทกึภาพไวม้ากทีส่ดุ มี

ทะเลสาบ ภเูขา ทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนกจ็ะเห็นภเูขาโอบ ลอ้ม ทศันยีภาพบรเิวณ

รอบๆ ลเูซริน์ เป็นอาคาร บา้นเรอืนแบบสมยัใหม ่มถีนนเลยีบไปตามเนนิเขาตลอด ระยะทางรมิทะเลสาบ

จัดเป็นสวนสาธารณะ มดีอกไมน้านา พรรณออกดอกบานสะพร่ัง เชน่กหุลาบและทวิลปิอากาศรมิ

ทะเลสาบเย็นสบาย  

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัอนสุาวรยีส์งิโต (Lion Monument) ซึง่แกะสลักอยูบ่นหนา้ผาของภเูขา

ในเมอืงเป็นสญัลักษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรับจา้งชาวสวสิ ซึง่ท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลยุส์

ที ่16 แหง่ฝร่ังเศส  
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จากนัน้ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ(์Reuss River) เป็น

สะพานไมท้ีเ่กา่ทีส่ดุในโลกมอีายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลักษณ์และประวตัศิาสตรข์องสวสิ สะพานไมช้า

เปลเป็นสะพานทีแ่ข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ เชือ่มตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า ทีจ่ั่วแตล่ะ

ชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเป็นเรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีน

เกา่แกอ่ายกุวา่ 400 ปีแลว้ ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง 

อาท ิบคุเคอเรอร ์กอืเบอลนิ เอ็มบาสซี ่ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นชอ็คโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ด ีทีม่ ี

ช ือ่เสยีงตามอธัยาศัย 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูช่เตเคลิแบรก์ (Stechelberg) เพือ่น่ังเคเบิล้คารไ์ปยงัเมอืงเมอรเ์รน 

(Murren) ในต านานทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่งดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล

กวา่ 1,650 เมตร เมอืงนีข้ ึน้ชือ่วา่ เป็นเมอืงทีป่ราศจากรถยนต ์ ทีอ่ยูใ่นออ้มกอดของขนุเขาทีร่ายลอ้ม

ดว้ยทวิทศันอ์นัตระการตาของยอดเขาสามแหง่ ไดแ้ก ่จงุเฟรา (Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ ไอเก 

(Eiger) ใหไ้ดช้ืน่ชม ทีด่งึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพสิจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชวีติ  
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น าทา่นขึน้กระเชา้สูย่อดเขาชลิธอรน์ (Schilthorn) เพือ่ไปชมทวิทัศนแ์บบพาโนรามา ซึง่มี

ความสงูกวา่ 2,973 เมตร จงึท าใหส้ามารถมองเห็นทวิทัศนอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหมิะเลือ่งชือ่ ได ้

อยา่งใกลช้ดิยิง่ขึน้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่  Hotel Alpenruh, Murren หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมบนภเูขา ววิแสนลา้นทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์) 

หมายเหต ุ: โรงแรมทีพั่กไมม่หีอ้งพักส าหรับ 3ทา่น (เพิม่พักเดีย่วเฉพาะโรงแรมนี ้1คนื 1,500 บาท) 

 

3  เมอรเ์รน – ยอดเขาชลิธอรน์ - Skyline View Platform - อาเดลโบเดน 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นขึน้กระเชา้สู ่ยอดเขาชลิธอรน์ (Schilthorn) เพือ่ไปชมทวิทศันแ์บบพาโนรามา ซึง่มี

ความสงูกวา่ 2,973 เมตร จงึท าใหส้ามารถมองเห็นทวิทัศนอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหมิะเลือ่งชือ่ ทัง้

จงุเฟรา ไอเก และมองซ ์ไดอ้ยา่งใกลช้ดิยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ชลิธอรน์ยงัเคยเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรช์ือ่ดัง

อยา่ง James Bond 007 ภาคยอดพยคัฆร์าชนิ ี “On Her Majesty’s Secret Service” กบัฉากแอคชัน่ 

ทา่มกลางหมิะ ซึง่สวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบ ี จงึท าใหบ้นนีม้พีพิธิภณัฑแ์บบอนิเตอรแ์อคทฟีของ 

Bond World 007 ทีจ่ัดแสดงเรือ่งราวน่ารูจ้ากภาคตา่งๆ พรอ้มให ้ คณุไดส้วมบทบาทบอนดห์รอืสาว

บอนดก์นัไดอ้ยา่งสนุกสนาน  

 

 

อสิระใหท้า่นไดด้ืม่ด า่ไปกบัทัศนยีภาพอนัสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผัสความหนาว

เย็นไดท้ี ่Skyline View Platform ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นน่ังเคเบิล้คารก์ลบั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารหมนุ 360 องศา บนชลิธอรน์ 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาเดลโบเดน (Adelboden) เมอืงสวยกลางหบุเขาแอลป์  

น าทา่นขึน้กระเชา้สู ่ยอดเขาเชนเทนแอลป์ (Tschentenalp) ใหท้า่นไดเ้ลน่ ไจแอนทส์วงิ 

(Giant Swing) ชงิชา้ยกัษ์บนภเูขาทีแ่กวง่ไกวสงูเหนอืเทอืกเขาแอลป์ กบัววิภมูทิัศนอ์ลัไพนข์อง

สวติเซอรแ์ลนด ์ของอาเดลโบเดนบนชงิชา้ยกัษ์จากสถานภีเูขาทีส่งูจากระดับน ้าทะเล 1,940 เมตร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร สดุพเิศษ!!! เมนฟูองดวู ์เมนปูระจ าชาตขิองสวสิ 

พักที ่  Hotel The Cambrian Adelboden หรอืเทยีบเทา่ 

(เมอืงสวยกลางหบุเขาแอลป์ นอ้ยทวัรนั์กทีจ่ะไดม้าพักทีน่ี ่อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเทอืกเขาแอลป์) 

หมายเหต ุ: โรงแรมทีพ่ักมสีระน ้าอุน่พรอ้มชมววิเทอืกเขาแอลป์ หากทา่นสนใจลงเลน่น ้าในสระน ้า โปรด

เตรยีมน าชดุวา่ยน ้ามาดว้ย) 
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4 อาเดลโบเดน – แคนเดอรส์เทก – น ัง่กระเชา้สูท่ะเลสาบโอเอชชเินน่ – น ัง่รถเลือ่นบนรางลง

ภเูขา - แทสซ-์เซอรแ์มท 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงแคนเดอรส์เทก (Kandersteg) เปลีย่นใหท้า่นน่ังกระเชา้สู ่

ทะเลสาปโอเอชชเินน่ (Oeschinensee) ทะเลสาบบนภเูขาทีเ่กา่แก ่และยงัเป็นทีบ่รรจบของน ้าแข็ง

จาก 4 ยอดเขา ไดแ้ก ่Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และ Doldenhorn เป็นสถานทีท่ี่

เหมาะกบัผูท้ีรั่กธรรมชาตแิละนักเดนิทางไกล โดยน ้าในทะเลสาบอุน่ขึน้ 20 องศาเซลเซยีสในชว่งฤดู

รอ้น ทะเลสาบโอชเินน Oeschinen แหง่นี ้ ไดถ้กูจัดขึน้ทะเบยีนจากองคก์รยเูนสโกเ้ป็นมรดกโลก ซึง่

เป็นสว่นหนึง่ของเขตจงุเฟราดว้ย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World   

 

 

 

Options: พเิศษสดุ!!! Mountain Coaster กจิกรรมแนะน าเป็นการน่ังรถเลือ่นบนรางลงภเูขาให ้

ทา่นไดส้นุกสนาน สามารถเลน่ไดท้ัง้เด็กและผูส้งูอาย ุ(สอบถามรายละเอยีดไดก้บัหัวหนา้ทัวร)์  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงแทสซ ์ (Tasch) เพือ่ตอ่รถไฟเขา้สู ่ เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) 

หมูบ่า้นในสกรีสีอรท์ยอดนยิมของชาวสวสิ ทีต่อ้งเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง 

เพราะไมม่รีถยนตท์ีใ่ชน้ ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิ ทัง้เมอืงใชร้ถแบตเตอรร์ี ่จักรยาน และเดนิเทา่นัน้  

น าทา่นเดนิสูจ่ดุชมววิของเมอืงเซอรแ์มททีเ่ห็นทัง้ตวัเมอืงเซอรแ์มทและฉากหลังเป็นยอดเขา

แมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) อสิระทกุทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์ สมัผัส

บรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรอืนก็แสนจะโรแมนตกิ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่  Hotel Ambassador, Zermatt หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมในหมูบ่า้นเล็กทา่มกลางภเูขา)  

 

5  เซอรแ์มท – สถานรีถไฟกอรน์าแกรท – กอรน์าแกรท – ชมยอดแมทเทอรฮ์อรน์ - ชาโมนกิซ ์

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่สถานรีถไฟกอรน์าแกรท (Gornergrat Bahn) ใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัการน่ัง

รถไฟฟันเฟืองสู ่กอรน์าแกรท (Gornergrat) ซึง่มคีวามสงูกวา่ 3,000 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ตืน่

ตาตืน่ใจกบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึง่ทา่นสามารถเห็นอยูแ่คเ่อือ้มชืน่ชมกบัทวิทศันเ์หนอืมา่นเมฆ

เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์นังดงามของหมิะซึง่ปกคลมุยอดเขาตดักบัสฟ้ีาเขม้ของทอ้งฟ้า  
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น าทา่นสูล่านหมิะอนักวา้งใหญ ่สนุกสนานกบัการเลน่หมิะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์

ฮอรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมดิทีม่ปีลายคุม้งอเหมอืนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นูวอลท์

ดสีนยีน์ าไปเป็นแบบเครือ่งเลน่บิ๊กธันเดอร ์ Big Thunder ในสวนสนุกดสีนยีแ์ลนด ์ ตลอดจนทวิทศัน์

โดยรอบทีส่วยงาม  

จากนัน้พาทา่นน่ังรถไฟลงไปที ่ สถาน ี Rotenboden ทา่นเดนิเทา้สู ่ ทะเลสาบรฟิเฟล 

(Riffelsee) หนึง่จดุหมายทีช่ม ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klein Matterhorn) ไดส้วยทีส่ดุ 

ดา้นหนา้เป็นทุง่หญา้ทุง่ดอกไม ้ ดา้นลา่งเป็นทะเลสาบใสๆ ดา้นหลังเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ชดัๆ 

สวยสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทับใจกนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชาโมนกิซ ์(Chamonix) มชีือ่ยอ่ทีใ่ครๆเรยีกกนัวา่ "ชาโมนกิซ"์ มชีือ่

เลน่วา่ "The White Lady" (La Dame Blanche) หรอื ภเูขาสขีาว เหตมุาจากยอดเขาทีม่หีมิะปกคลมุอยู่

ตลอดทัง้ปี เป็นเมอืงทางทศิตะวันออกของ ประเทศฝร่ังเศส มอีาณาเขตตดิกบัชายแดนประเทศ

สวติเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอติาล ี 
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พาทา่นชมหมูบ่า้นเล็ก ๆ ทีน่่าอยูแ่ละมคีวามน่ารักในตวัเอง มทีศันยีภาพทีง่ดงามตอ่การ

ถา่ยภาพ เห็นภเูขาหมิะขาวโพลนเป็นฉากหลัง ใจกลางหมูบ่า้นมกีารผสมผสานทีอ่ยูอ่าศัยของผูค้นใน

พืน้ทีเ่ขา้กบัรา้นคา้ รา้นอาหาร และทีพั่กส าหรับนักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งลงตวัค 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ Hotel Mercure Chamonix หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว (โรงแรมในหมูบ่า้นแหง่เทพนยิายโอบลอ้มดว้ย

ขนุเขาหมิะ)  

 

6  ชาโมนกิซ ์– ยอดเขามองบลงัค ์– เจนวีา – น ัง่รถไฟ TGV - ปารสี 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่สถานไีอ กยุ ด ูมดิ ิ(Aiguille du Midi Station) ทีค่วามสงู 3,777 เมตร ใหท้า่น

ไดต้ืน่เตน้หวาดเสยีวกบัการยนืบนกระจกใสยืน่ออกไปจากหนา้ผาทีส่งูกวา่ 1,000 เมตร (A Step Into 

The Void) ขึน้ลฟิตไ์ปยงัจดุสงูสดุของ ยอดเขามองบลังค ์(Mont Blanc) ตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนระหวา่ง

ประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศอติาล ี เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ มคีวามสงู 4,807 เมตร ทัง้ 

"มองบลังค"์ และ "มอนเตเบยีนโก" ตา่งมคีวามหมายวา่ "ภเูขาสขีาว"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสูเ่จนวีา เพือ่น่ังรถไฟ TGV สูก่รงุปารสี เมอืงหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส

(France) เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมาก

ทีส่ดุ ปัจจบุนัเมอืงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่  Hotel Pullman Paris La Défense หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
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7 ปารสี – พระราชวงัแวรช์าย – พพิธิภณัฑล์ฟูว ์– พพิธิภณัฑอ์อรแ์ซ – จตัรุสัทรอคาเดโร - หอ

ไอเฟล - ชองป์เอลเิซ ่– ประตชูยั - ลอ่งเรอืบาโตมซู 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์าย (Palace of Versailles) สถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วไปเยอืน

มากทีส่ดุแหง่หนึง่ในฝร่ังเศส และมชีือ่เสยีงโดง่ดังทัง้แงม่มุของประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม พระราชวัง

แหง่นีอ้าจนับวา่เป็นพระราชวังทีห่รหูราอลังการทีส่ดุในโลก ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกจาก 

UNESCO ภายในมสีิง่กอ่สรา้งชือ่กอ้งโลกอยา่งเชน่ หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอปุราหลวง 

(Royal Opera) ทีแ่สนวจิติรงดงาม 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมน ูหอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมกรงุปารสี (Paris) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ฟูว ์

(Louvre Museum) พพิธิภณัฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตวัอาคารเดมิเคย

เป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเกบ็รักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับ

โลกเป็นจ านวนมาก กวา่ 35,000 ช ิน้ เชน่ ภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with 

St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโดง่ดังของ ลโีอนารโ์ด ดาวนิช ี

น าทา่นสู ่จตัรุสัทรอคาเดโร (Trocadero) มมุสวยสดุฮติทีม่ ีหอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็น

ฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้ววิขัน้บนัไดทอดยาวทีม่หีอไอเฟลอยูด่า้นหลัง 

แตเ่ดนิลงบนัไดสวยๆ หรอืจะเป็นมมุน ้าพกุบัสวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศสดา้นหนา้ มหีอไอเฟลเป็นฉากหลัง  

น าทา่นเดนิทางผา่นชมถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่

มชี ือ่เสยีงทีส่ดุของปารสีและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนนิ พรอ้มชมความยิง่ใหญข่อง ประตชูยั (ARC 

De Triumph) อนุสรณ์สถานทีส่ าคญัของปารสี ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นประตชูยัทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดับ

สองของโลก รวมทัง้ยงัมคีวามละเอยีดออ่นในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศ์ลิปะนโีอคลาสสกิ 

โดยเฉพาะรปูแกะสลกัลอยทีนั่บเป็นผลงานชัน้ยอดจากศลิปินชัน้เยีย่ม  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมซู (Bateaux Mouches) แมน่ ้าแซนน ์ผา่นชมหลายสถานทีส่วยงาม 
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หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟูว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 เรอืสองชัน้ โดยชัน้ลา่งจะ

มกีระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการลอ่งเรอืประมาณ 1 ชัว่โมง  

พักที ่  Hotel Pullman Paris La Défense หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 

8 ปารสี – มงตม์าตร ์- แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์- หา้งสรรพสนิคา้ (La Samaritaine) – สนามบนิ

กรงุปารสี – ดไูบ - กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นมงตม์าตร ์ (Montmartre) ยา่นส าคญัอกีแหง่ของเมอืงปารสี เป็นที่

พ านักของชมุชนชาวปารเีซยีมายาวนาน รวมถงึยงัเป็นจดุก าเนดิผลงานดา้นศลิปะของศลิปินมากมาย

แหง่ของเมอืงปารสีในอดตีซึง่เปลีย่นแปลงไปมากมายในปัจจบุนันี ้ เพราะถนนหลายสายไดถ้กู

เปลีย่นเป็นยา่นไนตค์ลับ, แหลง่จัดแสดงโชวก์ลางคนื, ระบ าแคนเตะขาสงู ซงึประดบัประดาดว้ยแสงสทีี่

ฉูดฉาด รวมถงึการคา้ประเวณีทีย่งัไมเ่ลอืนหายไปจากเมอืงนี ้ ซ ึง่มโีรงละครกลางคนืทีม่ชี ือ่เสยีงจากบท

ประพันธจ์นน าไปสรา้งเป็นภาพยนตร ์Hollywood น่ันก็คอื โรงละครโมแลงรจู(moulin rouge)  

น าทา่นแวะถา่ยภาพทีด่า้นหนา้ของ ซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ (The Basilica of the Sacred 

Heart of Paris) หรอื บาซลิกิา้ สถานทีท่ีถ่กูขนานนามวา่เป็น “หวัใจอนัศักดิส์ทิธิข์องปารสี” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชอ้ปป้ิง หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ ี

เอกลักษณ์ทีม่คีวามโดดเดน่อยา่งมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มกีารตกแตง่ประดับ
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ดาอยา่งสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกส ีมลีวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art 

Nouveau) ซึง่เป็นแนวศลิปะทีน่ยิมกนัมากในฝร่ังเศสชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่ 18 การตกแตง่ของ

อาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูปัน้และราวระเบ ียงโคง้ อนัเป็นทศัยนภีาพทีง่ดงามตอ่เมอืงทอ่งเทีย่วอยา่ง

ปารสี เป็นหา้งสรรพสนิคา้นีม้ลีกูคา้ทีเ่ป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิารวมกนัอยูเ่ยอะมาก มสีนิคา้ตา่งๆที่

ทันสมยัใหเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งจใุจ ไมต่กเทรนด ์เรยีกไดว้า่อะไรใหม่ๆ มา Galleries Lafayette นัน้จะมขีาย

กอ่นกอ่นหา้งอืน่เสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น ้าหอม มคีรบทกุยีห่อ้  

ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้ (La Samaritaine) เป็นหา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของ

ปารสี ทีน่ีม่เีสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดมิ น่ันคอืการตกแตง่แบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึง่ถอืวา่

เป็นเอกลักษณ์อนัโดดเดน่ของหา้งสรรพสนิคา้แหง่นี ้ จนไดถ้กูขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวัตศิาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศส  เป็นหา้งสรรพสนิคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหมท่ี่

เนน้ย ้าถงึเสน่หข์องชมุชนชาวปารสี ไมว่า่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศลิปะ รวมแลว้กวา่ 600 แบรนด ์

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ็ปป้ิงแบบจใุจ และมกีารจัดนทิรรศการทีจ่ะสลับหมนุเวยีนใหไ้ดช้มตลอดปี 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุปารสี เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

21.55 น. ออกเดนิทางจากกรงุปารสี กลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์ (EK) เทีย่วบนิที ่ EK76 

(21.55-06.35(+1)) / EK372 (09.40-19.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.20 ชัว่โมง (รวม

เวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง 

    

9  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

19.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก  พักเดีย่ว 

09 - 17 สงิหาคม 65 129,999.- 129,999.- 26,900.- 

06 - 14 กนัยายน 65 119,999.- 119,999.- 26,900.- 

11 - 19 ตลุาคม 65 119,999.- 119,999.- 26,900.- 

18 - 26 ตลุาคม 65 119,999.- 119,999.- 26,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 51,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 

3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น ้าหนัก 30 กโิลกรัม) และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย 

   

อตัราไมร่วม 

1. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


