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1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – มสักตั 

 

17.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 4 สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิโอมาน แอร(์WY) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิโอมานแอร ์(WY) เทีย่วบนิ

ที ่ WY816 (20.40-23.35) // WY115 (02.00-07.05(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง

ประมาณ 17 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 2 มสักตั - แฟรงคเ์ฟิรต์-ไฮเดลเบริก์-ปราสาทไฮเดลเบริก์-สตารสบ์รูก์-มหาวหิารนอรทเธอดาม 

ตลาดครสิมาสตย์ามเย็น 

 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลัง

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
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เดนิทางสู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. เมอืงทีส่ดุแสนโร

แมนตกิ ตัง้อยู่ในรัฐบาเดน-เวริท์เทมแบรก์ บรเิวณฝ่ังแมน่ ้าเน็กคาร ์ซึง่เป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใตข้อง

ประเทศเยอรมนี โดยทีเ่มอืงหลวงของรัฐนี้คอืเมอืงสตุ๊ดการท์ เมอืงไฮเดลเบริก์มคีวามน่าสนใจมากทัง้

ประวัตศิาสตรข์องเมอืง อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงมรดกโลก ซึง่ในอดตีเมอืงแหง่นีเ้คยเป้นศนูยก์ลางการศกึษาที่

ส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน 

ดว้ยความสวยงามของเมอืงนี้ท าใหม้นัีกท่องเทีย่วนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแห่งนี้เดนิทาง

ถงึ เมอืงไฮเดลเบริก์ (HELDELBERG) 

 

 

น าท่านชม ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) เป็นปราสาทเก่าในเมอืงไฮเดลิแบร์ค 

ประเทศเยอรมนี เป็นหนึ่งในสิง่ก่อสรา้งจากยุคเรอแนซ็องสท์ีส่ าคัญที่สุดในตอนเหนือของเทือกเขา

แอลป์ ไมป่รากฏหลักฐานว่าปราสาทแห่งนี้สรา้งขึน้เมือ่ใด แต่ปราสาทหลังนี้ไดรั้บการกล่าวถงึครัง้แรก

ในปี ค.ศ. 1214 เมือ่จักรพรรดฟิรดีรชิที ่2 แห่งโรมันอันศักดิส์ทิธิ ์ไดพ้ระราชทานปราสาทหลังนี้ใหแ้ก่

ลุดวจิที ่1 ดยกุแห่งบาวาเรยี ตัง้แต่นัน้มา ปราสาทหลังนี้ก็อยูใ่นการครอบครองโดยตระกลูวทิเทลสบ์ัค 

จากการที่ปราสาทขนาดนี้มีขนาดใหญ่และตัง้อยู่บนเชงิเขา หนา้ปราสาทมีแม่น ้าเนคคาร์ไหลผ่าน 

ปราสาทหลังนีจ้งึเป็นป้อมปราการอยา่งดใีนการป้องกนัขา้ศกึ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสตราสบรูก์ (Strasbourg) ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม. เป็นเมอืง

หลวงของแควน้อลัซาส ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แมน่ ้าไรน์ บนพรมแดนตดิกบัประเทศเยอรมนีไดช้ือ่ว่าเป็นหัวใจ

ของยโุรป เดนิทางถงึ สตราสบรูก์  

 

จากนัน้น าทา่น เดนิเลน่ชมยา่นเมอืงเกา่ ทีเ่รยีกวา่ LE PETITE FRANCE ผา่นชมมหาวหิารนอทเทรอ

ดาม (Strasbourg Cathedral) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมหาวหิารที่ดทีี่สุดแห่งหนึง่ของยุโรป 

ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูทัง้หลังโดยสรา้งขึน้ในช่วงกลางถงึ

ปลายศตวรรษที ่12 ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานกว่า 260 ปี อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทับใจตาม

อธัยาศัย จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Mercure Strasbourg Center, Strasbourg หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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หลังอาหารเย็นน าท่าน เดนิเทีย่วชมตลาดครสิตม์าสสตารสบ์ูรก์ ตัง้ขึน้ครัง้แรกเมือ่ปี 1570 หรือ

เกอืบ 450 ปีทีแ่ลว้ ไดช้ือ่วา่เป็นตลาดครสิตม์าสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเทศฝร่ังเศสเลยก็วา่ได ้และยงัไดรั้บ

การขนานนามว่าเป็นเมอืงหลวงของครสิตม์าส หรอื “Christmas Capital” อกีดว้ย ในชว่งนี้ ตลาด

ครสิตม์าสจะกระจายตัวอยู่ทั่วเมอืง ทัง้ขนมนมเนยและขา้วของเครือ่งใชต้่างๆถูกน ามาเรียงขายโดย

พอ่คา้แมค่า้กวา่ 300 แผง 

 

3 กอลมาร-์อองกเิซ็ม-ซารฟ์เฮาเซน-น า้ตกไรน-์ลเูซริน์-อนสุาวรยีส์งิโต-สะพานไมช้าเปล 

อนิเทอรล์าเคน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงกอลมาร ์(Colmar) เมอืงเล็กๆอันเป็นเมอืงบา้นเกดิของ จติรกร และชา่ง

แกะพมิพม์ารต์นิ โชนเกาเออร์ และประตมิากรเฟรเดรกิ โอกุสต ์บารต์อลด ีผูอ้อกแบบอนุสาวรยีเ์ทพี

เสรภีาพ เป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิ เมอืงหนึง่ของฝร่ังเศส และเป็นสถานทีท่ีคู่รั่กมกั จะใหค้ าสญัญาใน

ความรักระหวา่งกนัและกนั ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรอืนเกา่แก่ จงึท าให ้

เมอืงกอลมาร ์เป็นอกีหนึง่ในสถานทีโ่รแมนตกิในฝันของใครอกีหลายคน  

 

น าทา่น ชมเมอืงกอลมาร ์ดนิแดนแหง่ความงาม ทีม่ตีกึราบา้นชอ่งสวยงาม มจีดุเดน่อยูท่ีค่วามงามของ

ดอกไมท้ีม่อียูท่ั่วเมอืง จัดเป็นอกีเมอืงทีถู่กจัดใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิ จนไดรั้บการขนานนามว่า 

ลติเติล้เวนซิปัจจบุนัเมอืงเกา่แกแ่หง่นีไ้ดก้ลายเป็นเมอืงทีน่่ามาเยอืนเป็นอนัดับตน้ๆของประเทศฝร่ังเศส 

เป็นเมอืงทีม่ลีักษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมอืงโบราณมบีา้นเรอืนทีส่วยงาม และไดรั้บการ

ดูแลรักษาไวเ้ป็นอย่างดี บา้นเรือนแบบนี้ เรียกว่า Colombage (ฝร่ังเศส) หรือ Fachwerkhaus 

(เยอรมนั) เป็นบา้นครึง่ไมซ้งุซึง่เป็นแบบบา้นทีเ่ป็นเอกลักษณ์และเห็นไดท้ั่วไปในแควน้อลัซาส ลักษณะ

พเิศษของบา้นจะขึน้โครงบา้นดว้ยไมท้ัง้หลังรวมทัง้หลังคากอ่น 

 

ระหวา่งทาง น าทา่นผา่นชม เมอืงอองกเิซ็ม (Eguisheim) หมูบ่า้นน่ารักในแควน้ Alsace ทีช่ ือ่วา่ เอกี

เชม (Eguisheim) ขนาดเล็กกะทัดรัด ผังเมอืงเป็นตรอกซอกซอย คนไมเ่ยอะ มมีุมน่ารักๆ ใหถ้่ายรูป

ตลอดทาง  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซารฟ์เฮาเซน (Schaffhausen) เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด์ เป็นเมอืงหลวงของรัฐชัฟเฮาเซนิ มปีระชากรราว 34,587 คน ในเดอืนธันวาคม ค.ศ. 

2008 มอีาคารเก่าในสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาหลายแห่ง ประดับประดาภายนอกดว้ยศลิปะเฟรสโกและ

ประตมิากรรม มนี ้าตกไรน ์เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว  

 

น าท่านเทีย่วชม น า้ตกไรน ์(Rhinefall) เป็นน ้าตกทีใ่หญ่ที่สุดในยุโรป ดว้ยความสูงของน ้าตก 23 

เมตร และกวา้งกว่า 150 เมตร น ้าตกไรน์นี้ เป็นน ้าตกโบราณ มีอายุเก่าแก่มากประมาณ 14,000 - 

17,000 ปี และ เป็นน ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปและเป็นน ้าตกทีเ่กดิจากแมน่ ้า ไรน์ อยูร่ะหว่างเมอืงเล็ก ๆ

ชือ่ Neuhausen am Rheinfall กับ เมอืง Laufen-Uhwiesen ใกล ้ๆ เมอืง เมอืงซาร์ฟเฮาเซน 

(Schaffhausen) ทางตอนเหนอืของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (Luzern) ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 34 นาท ี เมอืงพัก

ตากอากาศทีไ่ดช้ ือ่วา่นักทอ่งเทีย่วบนัทกึภาพไวม้ากทีส่ดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา 

มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตัวแทนจ าหน่าย

นาฬกิาชือ่ดัง อาท ิบคุเคอเรอร ์กอืเบอลนิ เอ็มบาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิง

สนิคา้ชัน้ด ีทีม่ชี ือ่เสยีงตามอธัยาศัย 
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น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั อนสุาวรยีส์งิโต (Lion Monument) ซึง่แกะสลักอยูบ่นหนา้ผาของภเูขาในเมอืง

เป็นสัญลักษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรับจา้งชาวสวสิ ซึง่ท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี ่16 

แหง่ฝร่ังเศส  

 

จากนัน้ชม สะพานไมช้าเปล (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์(Reuss River) เป็นสะพานไมท้ี่

เกา่ทีส่ดุในโลกมอีายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องสวสิ สะพานไมช้าเปลเป็นสะพาน

ทีแ่ข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ เชือ่มตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า ทีจ่ั่วแต่ละชอ่งของสะพาน

จะมภีาพเขยีนเป็นเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายกุว่า 

400 ปีแลว้  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 

แหง่ ทีล่อ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทอืกเขาสวติแอลป์  

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่พักผอ่น หรอืไดม้เีวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกซือ้นาฬกิา

ยีห่อ้ดังหลากหลายทีผ่ลติในสวสิ ไมว่า่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 

Philippe, Longines และอืน่ๆ อกีมากมาย ทะเลสาบ  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร มือ้พเิศษ ฟองด ู

พกัที ่Hotel Krebs, Interlaken หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมใจกลางเมอืงตดิยา่นชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมอืงไดส้ะดวก) 

 

 4 กรนิเดลวลัด-์ยอดเขาจงุเฟรา-เจนวีา 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกรนิเดลวลัด ์(Grindelwald) เมอืงสกรีสีอรท์ทีส่วยทีสุ่ดในโลกตัง้อยูใ่นหุบ

เขารายลอ้มดว้ยภเูขาทีส่วยงามเป็นสถานทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ เมอืงเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทอืกเขา

แอลป์ทีแ่สนโรแมนตกิ  

 

น าท่านน่ังรถไฟขึน้สูย่อดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) TOP OF EUROPE เมือ่ถงึยอดเขาแลว้ท่านจะได ้

สมัผัสกบัทัศนยีภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลุมดว้ยหมิะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี และงาน 

แกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงามอยู่ใตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิง่ใหญ่ของของธาร

น ้าแข็ง Aletsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป  
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จากนัน้อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสและเลน่สนุกกบัการเล่นหมิะอยา่งเต็มทีเ่ก็บภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ต็ม

ไปดว้ยหมิะขาวโพลนใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็ม 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหมนุบนยอดเขา 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางลงสู ่เลาเทอบรนุเนน  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เจนวีา (Geneva) เมอืงใหญ่อันดับสองของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ (รองจากซรูคิ) 

โดยถอืวา่เป็นเมอืงทีม่แีหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีรู่จั้กของคนทั่วโลกมากมายเชน่ ทะเลสาบเจนวีา น ้าพุเจ็ท

โด ้เป็นตน้ เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในภาครอม็องดอีนั เป็นภมูภิาคทีใ่ชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นหลักใน

สวติเซอรแ์ลนด ์นครเจนวีาตัง้อยูบ่รเิวณตน้แมน่ ้าโรนซึง่ไหลออกจากทะเลสาบเจนวีา  

ปัจจบุนั เจนวีามสีถานะเป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐแหง่รัฐเจนวีา ในอดตีเมอืงเจนวีาเคยอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของโรมนั และฝร่ังเศส แตเ่มือ่ไดรั้บอสิรภาพจงึรบีหาพันธมติรเพราะไมอ่ยากโดนรกุรานอกี โดย

การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิพันธรัฐสวสิ จากนั้นเจนีวาก็รูจั้กอย่างกวา้งขวางในนาม "เมืองแห่งองค์กร

นานาชาต"ิ 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Warwick Geneva, Ganeva หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 5 เจนวีา-น ัง่รถไฟ TGV เขา้สูป่ารสี-ปารสี-มหาวหิารนอรท์เทอดาม-จตัรุสัทรอคาเดโรหอไอเฟล-

ชองป์เอลเิซ-่ประตชูยั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

08.29 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เจนวีา เพือ่น ัง่รถไฟ TGV สู ่กรงุปารสี  ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 13 นาท ี

เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส(France) เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่

นักทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจบุนัเมอืงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ 

11.44 น. เดนิทางถงึ กรงุปารสี ประเทศฝร ัง่เศส 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมกรงุปารสี(Paris)  

น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารนอรท์เทอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็นอาสนวหิารประจ า

อคัรมขุมณฑลปารสี ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวันออกของกรุงปารสี ประเทศฝร่ังเศส ค าว่า Notre Dame แปลว่า 

แมพ่ระ (Our Lady) ซึง่เป็นค าทีช่าวคาทอลกิใชเ้รยีกพระนางมารยีพ์รหมจาร ีเริม่กอ่สรา้งครัง้แรกในปี 

1163 (856 ปีมาแลว้) ปัจจุบันอาสนวหิารก็ยังใชเ้ป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิและเป็นทีต่ัง้คาเทดราของ

อารช์บชิอปแห่งปารีส การก่อสรา้งเป็นแบบกอทกิ นับเป็นอาสนวหิารแรกทีส่รา้งในลักษณะดังกล่าว 
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ความยิง่ใหญ่ของอาสนวหิารแห่งนี้ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญ่ของฝร่ังเศสในยุคนัน้ไดเ้ป็นอย่างด ี

ทัง้ในเรือ่งศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรม ซึง่ทีต่ัง้ของน็อทร-์ดามในทุกวันนี้ เคยเป็นเมอืงเก่า

ของอาณาจักรโรมนัโบราณมากอ่น (ลเูทเชยี) 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวยสดุฮติทีม่หีอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็น

ฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมุม ทัง้ววิขัน้บันไดทอดยาวทีม่หีอไอเฟลอยูด่า้นหลัง 

แตเ่ดนิลงบนัไดสวยๆ หรอืจะเป็นมมุน ้าพกุบัสวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศสดา้นหนา้ มหีอไอเฟลเป็นฉากหลัง  
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น าท่านเดนิทางผ่านชมถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มี

ชือ่เสยีงที่สุดของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิง่ใหญ่ของประตูชยั(ARC 

DeTriumph) อนุสรณ์สถานที่ส าคัญของปารสี ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นประตูชัยทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดับ

สองของโลก รวมทัง้ยงัมคีวามละเอยีดออ่นในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูหอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 

พกัที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรงุปารสีหา่งจากแลนดม์ารก์หอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 

 

      6  พระราชวงัแวรซ์าย-พพิธิภณัฑล์ฟูว-์พพิธิภณัฑอ์อรแ์ซ-Duty Free-ลอ่งเรอืบาโตมซู 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัแวรซ์าย (Palace of Versailles) สถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วไปเยอืนมากทีส่ดุ

แหง่หนึง่ในฝร่ังเศส และมชีือ่เสยีงโดง่ดังทัง้แงม่มุของประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจ

นับวา่เป็นพระราชวังทีห่รหูราอลังการทีส่ดุในโลก ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกจาก UNESCO 

ภายในมสีิง่กอ่สรา้งชือ่กอ้งโลกอยา่งเชน่ หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอปุราหลวง (Royal 

Opera) ทีแ่สนวจิติรงดงาม 
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น าท่านผ่านชมพพิธิภณัฑล์ูฟว ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีสุ่ด

แหง่หนึง่ของโลก ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานทีท่ีจ่ัดแสดงและเก็บรักษา

ผลงานทางศลิปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลซิา 

(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลี

โอนารโ์ด ดาวนิช ี 

 

ผ่านชม พพิธิภณัฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรอื The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที ่3 

ของประเทศ และ เป็นอนัดับที ่10 ของโลก ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าเซน เคยเป็นสถานรีถไฟเกา่มากอ่น แต่ตอนนี้

กลายเป็นพิพธิภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝร่ังเศสไว ้ภายในมีผลงานศิลปะ

หลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท้ีน่ี ่มากกวา่ 2,000 ชิน้ รวมประตมิากรรมตา่งๆ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

น าทา่นชอ้ปป้ิง Duty Free สนิคา้ปลอดภาษีแหง่กรงุปารสี ใหท้า่นไดอ้สิระชอ็ปป้ิงกนัอยา่งเต็มที ่

 

น าท่าน ลอ่งเรอืบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แมน่ ้าแซนน์ ผ่านชมหลายสถานทีส่วยงาม หอไอ

เฟล พพิธิภณัฑล์ฟูว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 เรอืสองชัน้ โดยชัน้ลา่งจะ

มกีระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการลอ่งเรอืประมาณ 1 ชัว่โมง  
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรงุปารสีหา่งจากแลนดม์ารก์หอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 

 

      7  ยา่นมงตม์าตร-์ซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้-La Sa Maritaine-Galleries Lafayette-สนามบนิ

ปารสี– มสักตั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสูย่า่นมงตม์าตร ์(Montmartre) ยา่นส าคัญอกีแห่งของเมอืงปารสี เป็นทีพ่ านักของ

ชมุชนชาวปารเีซยีมายาวนาน รวมถงึยงัเป็นจดุก าเนดิผลงานดา้นศลิปะของศลิปินมากมายแหง่ของเมอืง

ปารสีในอดตีซึง่เปลีย่นแปลงไปมากมายในปัจจบุนันี ้เพราะถนนหลายสายไดถ้กูเปลีย่นเป็นยา่นไนตค์ลบั

, แหล่งจัดแสดงโชวก์ลางคนื, ระบ าแคนเตะขาสงู ซงึประดับประดาดว้ยแสงสทีีฉู่ดฉาด รวมถงึการคา้

ประเวณีทีย่งัไมเ่ลอืนหายไปจากเมอืงนี ้ซ ึง่มโีรงละครกลางคนืทีม่ชี ือ่เสยีงจากบทประพันธจ์นน าไปสรา้ง

เป็นภาพยนตร ์Hollywood น่ันก็คอื โรงละครโมแลงรจู(moulin rouge)  

 

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

of Paris) หรอื บาซลิกิา้ สถานทีท่ีถ่กูขนานนามวา่เป็น “หัวใจอนัศักดิส์ทิธิข์องปารสี” 
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น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้ La Samaritaine เป็นหา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของ

ปารสี ทีน่ี่มเีสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดมิ น่ันคอืการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึง่ถอืว่า

เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของหา้งสรรพสนิคา้แห่งนี้ จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวัตศิาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศส  เป็นหา้งสรรพสนิคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหมท่ี่

เนน้ย ้าถงึเสน่หข์องชมุชนชาวปารสี ไมว่า่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศลิปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ็ปป้ิงแบบจใุจ และมกีารจัดนทิรรศการทีจ่ะสลับหมนุเวยีนใหไ้ดช้มตลอดปี 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

น าทา่นชอ้ปป้ิงหา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่

หนึง่ของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้เีอกลักษณ์ทีม่คีวาม

โดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มกีารตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม 

ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกส ีมลีวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึง่

เป็นแนวศลิปะทีน่ยิมกันมากในฝร่ังเศสชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช ้

ลวดลายปูนปั้นและราวระเบี ยงโคง้ อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมอืงท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็น

หา้งสรรพสนิคา้นีม้ลีกูคา้ทีเ่ป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิารวมกนัอยูเ่ยอะมาก มสีนิคา้ตา่งๆทีท่ันสมยัให ้

เลอืกซือ้ไดอ้ยา่งจุใจ ไมต่กเทรนด ์เรยีกไดว้่าอะไรใหม่ๆ มา Galleries Lafayette นัน้จะมขีายกอ่นกอ่น

หา้งอืน่เสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น ้าหอม มคีรบทกุยีห่อ้  

 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิกรงุปารสี 
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21.35 น. ออกเดนิทางจากกรงุปารสี กลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิโอมาน แอร(์WY) เทีย่วบนิที ่WY132 

(21.35 – 06.40(+1)) // WY815 (08.50 – 18.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 14.35 

ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 8 มสักตั-กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

18.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

03-10 ธนัวาคม 65 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 105,999.- 105,999.- 27,999.- 

24-31 ธนัวาคม 65 (ครสิมาสต)์ 109,999.- 109,999.- 27,999.- 

26 ธนัวาคม 65-02 มกราคม 66 (ปีใหม)่ 109,999.- 109,999.- 27,999.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

   เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 50,000 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

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 30 กโิลกรมั)  
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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 

 


