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  1 กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

  2 ซูรคิ-ซุก-หอนาฬกิาดาราศาสตร-์โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์-ลเูซริน์-อนสุาวรยีส์งิโต-สะพานไมช้าเปล 

      ชเตเคลิแบรก์-เมอรเ์รน-กมิเมลวาลด ์

 

01.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) 

เทีย่วบนิที ่TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.45 ชัว่โมง บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

***ใหท้า่นแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพัก1คนื เพือ่พักบนโรงแรมทีเ่มอรเ์รน หมูบ่า้นบนเทอืกเขาแอลป์ 

เพือ่ความสะดวกในการถอืขึน้เคเบิล้คาร ์*** 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยโุรปในยคุกลาง 

ชมหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Clock Tower) ทีเ่ปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์ของเมอืง ซึง่ถูกสรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่13   
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น าทา่นชมโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิส์ทิธิท์ีส่ าคัญของเมอืง 

ตัวโบสถ์สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมที่

ส าคัญทีส่ดุในชว่งโกธคิตอนปลายแหง่หนึง่ในสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงแหง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมอืงที่

สะอาดทีส่ดุในยโุรป และมพีระอาทติยต์กดนิสวยทีส่ดุในสวสิเซอรแ์ลนด ์ 

น าท่านเยีย่มชมลอหร์ ิเฮา้ส ์รา้นช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่

เกา่แกท่ีส่ดุในยโุรป รา้นคา้ทีผ่ลติและจ าหน่ายเครือ่งประดับและนาฬกิาคุณภาพเยีย่มที่ร่วบรวมแบรนด์

สวสิชัน้น าระดับโลก ทัง้จัดแสดงพพิธิภัณฑศ์ลิปะล ้าค่าและเครือ่งประดับหายากทีส่่วนใหญ่มเีพยีงชิน้

เดยีวในโลก 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Luzern)  เมืองพักตากอากาศที่ไดช้ือ่ว่านักท่องเที่ยว

บนัทกึภาพไวม้ากทีส่ดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบ

ลอ้ม  

ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง อาท ิบคุเคอเรอร ์กื

อเบอลนิ เอ็มบาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นชอ็คโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ด ีทีม่ชี ือ่เสยีงตามอธัยาศัย 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรยีส์งิโต(Lion Monument) ซึง่แกะสลักอยูบ่นหนา้ผาของภเูขา

ในเมอืงเป็นสญัลักษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรับจา้งชาวสวสิ ซึง่ท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลุยส์

ที ่16 แหง่ฝร่ังเศส  

จากนัน้ชมสะพานไมช้าเปล(Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ(์Reuss River) เป็นสะพาน

ไมท้ีเ่ก่าทีส่ดุในโลกมอีายหุลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องสวสิ สะพานไมช้าเปลเป็น

สะพานทีแ่ข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ เชือ่มตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า ทีจ่ั่วแต่ละชอ่งของ

สะพานจะมภีาพเขยีนเป็นเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศสวติเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แก่

อายกุวา่ 400 ปีแลว้  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสูช่เตเคลิแบรก์(Stechelberg) เพือ่น่ังเคเบิล้คารไ์ปยังหมูบ่า้นแสนสวยบน

เขาหมูบ่า้นเมอรเ์รน(Murren) ในต านานทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่างดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์อยู่

สงูกวา่ระดับน ้าทะเลกวา่ 1,650 เมตร เมอืงนีข้ ึน้ชือ่วา่ เป็นเมอืงทีป่ราศจากรถยนต ์ทีอ่ยูใ่นออ้มกอดของ

ขุนเขาทีร่ายลอ้มดว้ยทวิทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอเก 

(Eiger) และ มองซ ์(Monch) ใหไ้ดช้ืน่ชม ทีด่งึดูดใหทุ้กคนตอ้งมาพสิจูน์ ความงามดว้ยตาตนเองสัก

ครัง้ในชวีติ  

น าท่านเดนิเล่นต่อไปตามทางเพือ่ไปยังหมูบ่า้นกมิเมลวาลด(์Gimmelwald) ซึง่ระยะทาง

เดนิ เพยีง 30 นาท ีแต่ดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงามยิง่นัก ใชเ้วลาเดนิเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมววิ

ทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์หมูบ่า้นสไตลช์าเลตแ์ท ้ๆ  
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่Hotel Alpenruh, Murren หรอืเทยีบเทา่ ***โรงแรมบนภเูขาไมม่หีอ้งพัก3ทา่น (เพิม่เฉพาะ

พักเดยีวคนืนี ้1,500 บาท/ทา่น) (โรงแรมบนภเูขา ววิแสนลา้นทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์)  

 

  3 เมอรเ์รน – ข ึน้กระเชา้สูย่อดเขาชลิธอรน์ - ลกูาโน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นขึน้กระเชา้สูย่อดเขาชลิธอรน์(Schilthorn) เพือ่ไปชมทวิทัศน์แบบพาโนรามา ซึง่มี

ความสงูกวา่ 2,973 เมตร จงึท าใหส้ามารถมองเห็นทวิทัศนอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหมิะเลือ่งชือ่ ทัง้

จงุเฟรา ไอเก และมองซ ์ไดอ้ยา่งใกลช้ดิยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ชลิธอรน์ยงัเคยเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรช์ือ่ดัง
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อยา่ง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆร์าชนิี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชัน่ 

ท่ามกลางหมิะ ซึง่สวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบ ีจงึท าใหบ้นนี้มพีพิธิภัณฑแ์บบอนิเตอรแ์อคทฟีของ 

Bond World 007 ทีจ่ัดแสดงเรือ่งราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คุณไดส้วมบทบาทบอนดห์รอืสาว

บอนด์กันไดอ้ย่างสนุกสนาน อสิระใหท้่านไดด้ื่มด ่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พรอ้ม

ออกไปสมัผัสความหนาวเย็นไดท้ี ่Skyline View Platform 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหมนุ 360 องศา บนยอดเขาชลิธอรน์ 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลกูาโน(Lugano) ทางภาคใตข้องประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ในเขตรัฐทชีี

โน ตัวเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาจ านวนมาก อกีทัง้ยงัตัง้อยูร่มิทะเลสาบลูกาโน ทีห่นา้หนาวจะกลายเป็น

ทะเลสาบน ้าแข็งทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งพรมแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ีเมอืงลูกาโนแห่งนี้จงึไดรั้บ

สถาปัตยกรรมจากอติาล ีไมว่า่จะเดนิไปทางไหนก็สวยโรแมนตกิไปหมด  

น าท่านสูย่า่นเมอืงเกา่(Old Town Lugano) ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืงทีม่ลีักษณะเป็น

จัตรัุสสไตลเ์มดเิตอรเ์รเนียน และยังเป็นทีต่ัง้ของอาคารเกา่แกข่องเมอืง รวมไปถงึรา้นคา้ต่างๆ ใหท้่าน

อสิระเดนิชมเมอืง หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ทอ้งถิน่อาทนิาฬกิาสวติทีข่ ึน้ชือ่ ช็อคโกแลต มดีสวติฯ ผา้พันคอ 

ผา้ลกูไมก้ระดิง่ผกูคอวัวเป็นของฝากตามอธัยาศัย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel De La Paix, Lugano ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

   4 ลกูาโน-ฟ๊อกซท์าวนแ์ฟคทอรีเ่อาทเ์ลท-มลิาน-มหาวหิารดโูอโม-แกลลอเรยี วคิเตอรเ์อ็มมานเูอล 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูฟ๊่อกซท์าวนแ์ฟคทอรีเ่อาทเ์ลท (FoxTown Factory Outlet) เป็นเอาท์

เล็ทที่ใหญ่ตัง้อยู่ที่เมอืงแมนดรสิสโิย อยู่ตดิพรมแดน ระหว่างสวติเซอร์แลนด์และอติาลีใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วโลกมากมาย รวมทัง้แบรนดเ์นมจากอติาลอีาทเิชน่ 
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DIESEL, FERRAGAMO, GUCCI, PRADA, ARMANI, BALLY, BURBERRY, HUGO BOSS ในราคาถูก

ลงกว่า 30-70% และส าหรับท่านทีไ่ม่ชอบการชอ้ปป้ิง บรเิวณฟ๊อกซท์าวน์ยังมซีปุเปอรม์ารเ์ก็ตชือ่ดัง 

COOP ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้ผลไมข้นม หรอืชอ็คโกแลตตา่งๆ ตามอธัยาศัย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน(Milan) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดับสองรองจากกรงุโรม ตัง้อยูท่างตอน

เหนือของประเทศอติาล ีมลิานไดช้ือ่ว่าเป็นหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลกอกีเมอืงหนึง่ เชน่ เดยีวกับ

ปารสีและนวิยอรค์ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย  

น าทา่นสูจ่ดุศนูยก์ลางอนัศักดิส์ทิธิข์องเมอืง ชมมหาวหิารดโูอโม (Duomo) แห่งเมอืงมลิาน 

มหาวหิารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืวา่มคีวามใหญโ่ตเป็นอนัดับสามของโลก เริม่สรา้งใน

ปี 1386 แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปีดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 

135 ยอด และมรีูปปั้นหนิออ่นจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ช ิน้ ยอดทีส่งูทีสุ่ดมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตร

ของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่ 

เชญิท่านอสิระกับการชอ้ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของโลก อาทเิชน่ LV, PRADA, GUCCI, 

TOD’S เป็นตน้ ทีแ่กลลอเรยี วคิเตอรเ์อ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emmanuele II) รา้น

PRADA รา้นแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละ

สวยงาม 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ !!! เมน ูLobster 

พกัที ่Hotel Starhotels Ritz, Milan ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
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  5 มลิาน – ชาโมนกิซ ์– ยอดเขามองบลงัค ์– เจนวีา - น า้พุเจดโด 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชาโมนกิซ ์(Chamonix) มชี ือ่ยอ่ทีใ่ครๆเรยีกกันว่า "ชาโมนกิซ"์ มชีือ่

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

ตลอดทัง้ปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝร่ังเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ

สวติเซอร์แลนด์และประเทศอติาลี พาท่านชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารักในตัวเอง มี

ทัศนียภาพที่งดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลัง ใจกลางหมู่บา้นมีการ

ผสมผสานทีอ่ยูอ่าศัยของผูค้นในพืน้ทีเ่ขา้กับรา้นคา้ รา้นอาหาร และทีพั่กส าหรับนักท่องเทีย่วไดอ้ยา่ง

ลงตัว  

น าท่านสูส่ถานไีอ กุย ด ูมดิ ิ(Aiguille du Midi Station) ทีค่วามสงู 3,777 เมตร ใหท้่าน

ไดต้ืน่เตน้หวาดเสยีวกับการยนืบนกระจกใสยืน่ออกไปจากหนา้ผาทีส่งูกว่า 1,000 เมตร (A Step Into 

The Void) ขึน้ลฟิตไ์ปยังบนจุดสงูสดุของยอดเขามองบลงัค(์Mont Blanc) ตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดน

ระหว่างประเทศฝร่ังเศสกับประเทศอติาล ีเป็นยอดเขาที่สูงทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ มคีวามสูง 4,807 

เมตร ทัง้ "มองบลังค"์ และ "มอนเตเบยีนโก" ต่างมคีวามหมายว่า "ภเูขาสขีาว" สภาพทั่วไปของยอด

เขามรีอ่งรอยการกดัเซาะของธารน ้าแข็ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเจนวีา(Geneva) เมืองที่เล็กที่สุดของสวติเซอร์แลนด์ ตัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบเจนีวา อยุต่รงทศิตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ ประชากร 1ใน 3ของเจนีวาเป็นชาวต่างชาติ

ทีม่าท างานในองคก์รณ์ระหวา่งประเทศทีม่สี านักงานตัง้อยูใ่นเจนวีา ซึง่เจนวีาอยูใ่นโอบลอ้มของฝร่ังเศส

เกอืบรอบดา้น ดังนัน้ภาษาพูดสว่นใหญ่จะใชภ้าษาฝร่ังเศส ทะเลสาบเจนีวานัน้ตัง้อยูท่างตะวันตกของ

ประเทศ เป็นแหลง่น ้าจดืทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของทวปียโุรปกลาง  

น าชมน า้พุเจดโด(Jet d’eau fountain) กลางทะเลสาบเลคเลมังค ์น ้าพุทีไ่ดรั้บการยอมรับ

วา่สงูและมขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก และยงัเป็นหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของกรุงเจนีวา โดย

สามารถมองเห็นไดจ้ากทกุจดุในเมอืง น ้าพเุจดโดเป็นน ้าพทุีไ่ดรั้บการยอมรับว่าเป็น สัญลักษณ์ของกรุง

เจนวีา  

น าท่านแวะชมและถ่ายภาพกับนาฬกิาดอกไม(้Jardin Anglais) รมิทะเลสาบเจนีวา ซึง่บง่

บอกถงึความส าคัญของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิา จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม 

ซึง่มรีา้นคา้มากมายรายลอ้มรอบสวนดอกไมไ้มว่่าจะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI 

หรอืจะเลอืกชมนาฬกิายีห่อ้ดังทีผ่ลติในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, 

TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึง่มรีา้นจ าหน่ายมากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Warwick Geneva ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
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  6 เจนวีา-น ัง่รถไฟTGV-ปารสี-พพิธิภณัฑล์ฟูว-์พพิธิภณัฑอ์อรแ์ซ-หอไอเฟล-ลอ่งเรอืบาโตมซู 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เจนวีา เพือ่น ัง่รถไฟ TGV สูก่รุงปารสี เมอืงหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส

(France) เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมาก

ทีส่ดุ ปัจจบุนัเมอืงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) ใหท้่านไดถ้่ายรูปดา้นหนา้พิพิธภณัฑ์ลูฟว์

(Louvre Museum) พพิธิภณัฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัวอาคารเดมิเคย

เป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับ

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

St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโดง่ดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช ี
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น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้ (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่ง

หนึง่ของปารสี ทีน่ี่มเีสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดมิ น่ันคอืการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco 

ซึง่ถอืวา่เป็นเอกลักษณ์อนัโดดเดน่ของหา้งสรรพสนิคา้แหง่นี ้จนไดถ้กูขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวัตศิาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศส  เป็นหา้งสรรพสนิคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหมท่ี่

เนน้ย ้าถงึเสน่หข์องชมุชนชาวปารสี ไมว่า่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศลิปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ็ปป้ิงแบบจใุจ และมกีารจัดนทิรรศการทีจ่ะสลับหมนุเวยีนใหไ้ดช้มตลอดปี จนถงึเวลา

อนัสมควร 

ผ่านชมพพิธิภณัฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรอื The Orsay museum) ใหญ่เป็น

อันดับที ่3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที ่10 ของโลก ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าเซน เคยเป็นสถานีรถไฟเกา่มา

กอ่น แตต่อนนีก้ลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมงานศลิปะทางประวัตศิาสตรข์องฝร่ังเศสไว ้ภายในมผีลงาน

ศลิปะหลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท้ีน่ี ่มากกวา่ 2,000 ชิน้ รวมประตมิากรรมตา่งๆดว้ย 

น าทา่นสูจ่ตัรุสัทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวยสดุฮติทีม่หีอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็น

ฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมุม ทัง้ววิขัน้บันไดทอดยาวทีม่หีอไอเฟลอยูด่า้นหลัง 

แตเ่ดนิลงบนัไดสวยๆ หรอืจะเป็นมมุน ้าพกุบัสวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศสดา้นหนา้ มหีอไอเฟลเป็นฉากหลัง  

น าท่านลอ่งเรอืบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แมน่ ้าแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม 

หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟูว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 เรอืสองชัน้ โดยชัน้

ลา่งจะมกีระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการลอ่งเรอืประมาณ 1 ชัว่โมง  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Pullman Paris La Défense หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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  7 พระราชวงัแวรช์าย – ชองป์เอลเิซ ่– ประตชูยั - แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วไปเยอืนมากทีส่ดุ

แหง่หนึง่ในฝร่ังเศส และมชีือ่เสยีงโดง่ดังทัง้แงม่มุของประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจ

นับวา่เป็นพระราชวังทีห่รหูราอลังการทีส่ดุในโลก ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกจาก UNESCO 
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ภายในมสีิง่กอ่สรา้งชือ่กอ้งโลกอยา่งเชน่ หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอปุราหลวง (Royal 

Opera) ทีแ่สนวจิติรงดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางผา่นชมถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่

มชี ือ่เสยีงทีส่ดุของปารสีและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนนิ พรอ้มชมความยิง่ใหญ่ของประตชูยั(ARC De 

Triumph) อนุสรณ์สถานทีส่ าคัญของปารสี ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นประตูชยัทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดับสอง

ของโลก รวมทั ้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก 

โดยเฉพาะรปูแกะสลักลอยทีนั่บเป็นผลงานชัน้ยอดจากศลิปินชัน้เยีย่ม 

น าทา่นชอ้ปป้ิงหา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนด์เนม หา้งนี้มี

เอกลักษณ์ทีม่คีวามโดดเดน่อยา่งมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มกีารตกแต่งประดับ

ดาอยา่งสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกส ีมลีวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art 

Nouveau) ซึง่เป็นแนวศลิปะทีน่ยิมกันมากในฝร่ังเศสชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่18 การตกแต่งของ

อาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูปัน้และราวระเบยีงโคง้ อนัเป็นทัศยนภีาพทีง่ดงามต่อเมอืงท่องเทีย่วอยา่ง

ปารสี เป็นหา้งสรรพสนิคา้นีม้ลีกูคา้ทีเ่ป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิารวมกนัอยูเ่ยอะมาก มสีนิคา้ต่างๆที่

ทันสมยัใหเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งจใุจ ไมต่กเทรนด ์เรยีกไดว้า่อะไรใหม่ๆ มา Galleries Lafayette นัน้จะมขีาย

กอ่นกอ่นหา้งอืน่เสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น ้าหอม มคีรบทกุยีห่อ้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูหอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 

พกัที ่Hotel Pullman Paris La Défense หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

   8 ปารสี (สนามบนิ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุปารสี เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสัมภาระ

เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.40 น. ออกเดนิทางจากกรงุปารสี กลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) เทีย่วบนิที ่TG931 

(13.40-05.55(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.15 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง 

 

   9      กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พักเดีย่ว 

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

ศกุร-์เสาร ์ 12-20 สงิหาคม 65 123,999.- 123,999.- 20,900.- 

อาทติย-์จันทร ์ 21-29 สงิหาคม 65 129,999.- 129,999.- 20,900.- 

อาทติย-์จันทร ์ 04-12 กนัยายน 65 129,999.- 129,999.- 20,900.- 

อาทติย-์จันทร ์ 18-26 กนัยายน 65 129,999.- 129,999.- 20,900.- 

อาทติย-์จันทร ์ 09-17 ตลุาคม 65 129,999.- 129,999.- 20,900.- 

อาทติย-์จันทร ์ 16-24 ตลุาคม 65 135,999.- 135,999.- 20,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

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. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

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

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล



Page 15 of 20 

 

 

 

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย 
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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 

 


