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1

 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  
 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 
 

2 ซูริค-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ชเตเคิลแบรก์-น่ังเคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน 

 
01.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 

เที่ยวบินที่ TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บริการอาหาร
และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  ***ใหท้่านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกั 1คืน เพ่ือพกับนโรงแรมที่เมอร์เรน 

หมู่บา้นบนเทือกเขาแอลป์ เพื่อความสะดวกในการถือขึ้นเคเบิล้คาร์ (มีกระเป๋าเดินทางแจก ขนาด 20 นิว้)*** 
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นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์( Luzern) เมืองพักตากอากาศท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวมากท่ีสดุในสวิส แต่ยงั
รกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เมืองท่ีไดช่ื้อว่านกัทอ่งเท่ียวบนัทกึภาพไวม้ากท่ีสดุ มีทะเลสาบ  
ภูเขา ท่ีสวยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ  ลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆ  ลู
เซิรน์ เป็นอาคาร  บา้นเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด  ระยะทางริมทะเลสาบ
จดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านา  พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เชน่กุหลาบและทิวลิปอากาศริม
ทะเลสาบเย็นสบาย นาํทา่นถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรียส์ิงโต( Lion Monument) ซึง่แกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา
ของภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึง่ทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระ
เจา้หลยุสท่ี์ 16 แหง่ฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพาน ไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแม่นํา้รอยซ(์ Reuss 
River) เป็นสะพานไมท่ี้เก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวัติศาสตรข์องสวิส 
สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลาง
นํา้ ท่ีจั่วแต่ละชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้ ใหท้า่นอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้น
ตัวแทนจาํหนา่ยนาฬิกาช่ือดัง อาทิ บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลกึ  รา้นช็อคโก
แล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํทา่นเดินทางสู่ ชเตเคิลแบรก์( Stechelberg) เพ่ือนั่งเคเบิล้คารไ์ปยงั เมืองเมอรเ์รน( Murren) ใน
ตาํนานท่ีไดข้ึน้ช่ือว่างดงามท่ีสดุแหง่หนึง่ของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยูส่งูกว่าระดับนํา้ทะเลกว่า 1,650 เมตร 
เมืองนีข้ึน้ช่ือว่า เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต์  ท่ีอยูใ่นออ้มกอดของขนุเขาท่ีรายลอ้มดว้ยทิวทศันอ์ัน
ตระการตาของยอดเขาสามแหง่ ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ ์( Monch) และ ไอเก ( Eiger) ใหไ้ด้
ช่ืนชม ท่ีดึงดูดใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต นาํทา่นขึน้กระเช้าสู่ยอด
เขาชิลธอรน์(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึง่มีความสงูกว่า 2,973 เมตร  จงึทาํให้
สามารถมองเห็นทิวทศันอ์ันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเล่ืองช่ือ ไดอ้ยา่งใกลชิ้ดยิ่งขึน้ 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 พักที่  Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนลา้นทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์) 
 

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

นาํทา่นขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์( Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึง่มีความสงู
กว่า 2,973 เมตร จงึทาํใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์ันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเล่ืองช่ือ ทัง้ จงุเฟรา 
ไอเก และมองซ ์ไดอ้ยา่งใกลชิ้ดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยงัเคยเป็นท่ีถ่ายทาํภาพยนตรช่ื์อดังอยา่ง 
James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆร์าชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น 
ทา่มกลางหิมะ ซึง่สวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จงึทาํใหบ้นนีมี้พิพิธภัณฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ 
Bond World 007 ท่ีจดัแสดงเรื่องราวนา่รูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คุณไดส้วมบทบาทบอนดห์รือสาว
บอนดก์ันไดอ้ยา่งสนกุสนาน  อิสระ ให้ทา่นไดด่ื้มดํ่าไปกับทศันียภาพอันสวยงามของยอดเขา พรอ้ม
ออกไปสมัผสัความหนาวเย็นไดท่ี้ Skyline View Platform ไดเ้วลาพอสมควรนาํทา่นนั่งเคเบิล้คารก์ลบั
สูเ่มอรเ์รน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอรน์ 

จากนัน้นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แหง่กลางเมืองทา่มกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหนึง่ในเมืองทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามและนา่คน้หาเมืองหนึง่
ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์  นาํทา่นถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเบรียนซ(์ Brienz Lake) วิวสวยอี กแหง่ของ
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทางกันบา้ง หมู่บา้น และ เมืองนา่รกั หลายท่ีตั้งอยูติ่ด
กับริมทะเลสาบ  จากนัน้ ตามรอยซีรี่ยด์ัง Crash Landing On You ท่ีสะพาน อิเซลท์วาลด์ (Iseltwald 

Bridge) ซึง่ตั้งอยูท่างฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ(์ Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสดุเรียกว่าหนั
หนา้ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขาใหท้า่นเก็บภาพอยา่งจใุจ 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาติของสวิส 

พักที่ Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

4 อินเทอรล์าเคน-เฟียช-์อเล็ตชอ์ารีนา-เซอรแ์มท 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นาํทา่นเดินทางสูเ่ฟียช(์Fiesch) หมู่บา้นท่ีมีสถานีรถไฟเพ่ือต่อเคเบิล้คารไ์ปชมธารนํา้แข็งเอ็กกิสฮอรน์ 
(Eggishorn) ท่ีระดับความสงู 2,869 เมตร  นั่งเคเบิล้คารไ์ปยงั อเล็ตชอ์ารีนา( Aletsch Arena) ธาร
นํา้แข็งท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2001 อเล็ตชอ์ารีนาท่ีจดุชม
วิวธารนํา้แข็งเอ็กกิสฮอรน์ อิสระใหท้า่นเก็บภาพอันสวยงามธารนํา้แข็งบนเทือกเขาแอลป์ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน อเล็ตซอ์ารีนา 

นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองแทสซ(์Tasch) เพ่ือต่อรถไฟเขา้สูเ่มืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรีสอร ์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มีรถยนต์
ท่ีใชน้ํา้มันเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่  จกัรยาน และเมืองเดินเทา่นัน้  นาํทา่นเดินสูจ่ดุชมวิว
ของเมืองเซอรแ์มทท่ีเห็นทัง้ตัวเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขา แมทเทอรฮ์อรน์( Matterhorn) 
อิสระทกุทา่นเดินเลน่ชมเมืองสดูบรรยากาศอันแสนบริสทุธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็
แสนจะโรแมนติก 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Mirabeau Residence, Zermatt หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

5 เซอรแ์มท-สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-กอรน์าแกรท-ชมยอดแมทเทอรฮ์อรน์-ชาโมนิกซ ์
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นสูส่ถานีรถไฟกอรน์าแกรท(Gornergrat Bahn) ใหท้า่นไดต่ื้นตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟฟันเฟือง
สูก่อรน์าแกรท(Gornergrat) ซึง่มีความสงูกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขา
แมทเทอรฮ์อรน์ซึง่ทา่นสามารถเห็นอยูแ่ค่เอือ้มช่ืนชมกับทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทศัน์
อันงดงามของหิมะซึง่ปกคลมุยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า นาํทา่นสูล่านหิมะอันกวา้งใหญ่ 
สนกุสนานกับการเลน่หิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิร ะ
มิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอลท์ดีสนียน์าํไปเป็นแบบเครื่องเลน่บิ๊กธัน
เดอร ์ Big Thunder ในสวนสนกุดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบท่ีสวยงาม  จากนัน้ พาทา่นนั่ง
รถไฟลงไปท่ีสถานี Rotenboden ทา่นเดินเทา้สู ่ทะเลสาบริฟเฟล (Riffelsee) หนึง่จดุหมายท่ีชม ยอด

เขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klein Matterhorn) ไดส้วยท่ีสดุ ดา้นหนา้เป็นทุง่หญา้ทุง่ดอกไม ้ดา้นลา่ง
เป็นทะเลสาบใสๆ ดา้นหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ชดัๆ สวยสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกัน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) มีช่ือยอ่ท่ีใครๆเรียกกันว่า "ชาโมนิกซ"์ มีช่ือเลน่ว่า " The 
White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลมุอยูต่ลอดทัง้ปี 
เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละ
ประเทศอิตาลี พาทา่นชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีนา่อยูแ่ละมีความนา่รกัในตัวเอง มีทศันียภาพท่ีงดงามต่อการ
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ถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บา้นมีการผสมผสานท่ีอยูอ่าศัยของผูค้นใน
พืน้ท่ีเขา้กับรา้นคา้ รา้นอาหาร และท่ีพักสาํหรบันกัทอ่งเท่ียวไดอ้ยา่งลงตัว 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

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

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นสู่สถานี ไอ กุย ดู มิดิ ( Aiguille du Midi Station) ท่ีความสงู 3,777 เมตร ใหท้า่นไดต่ื้นเตน้
หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหนา้ผาท่ีสงูกว่า 1,000 เมตร  (A Step Into The 
Void) ขึน้ลิฟตไ์ปยงับนจดุสงูสดุของยอดเขามองบลังค(์ Mont Blanc) ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดนระหว่าง
ประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ มีความสงู 4,807 เมตร ทัง้ 
"มองบลงัค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภูเขาสีขาว" สภาพทั่วไปของยอดเขามี 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํทา่นเดินทางสู่ เจนีวา เพ่ือน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส  เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส( France) 
เมืองท่ีมีมนตเ์สนห่อ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ 
ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นาํทา่นล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่นํา้แซนน ์ผา่นชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอเฟล 

พิพิธภัณฑล์ูฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ลา่งจะมี
กระจกโดยรอบ สาํหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการลอ่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  

 
พักที่ Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสหา่งจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
 

7 ปารีส-พระราชวังแวรช์าย-พิพิธภัณฑลู์ฟว-์พิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล
 ชองป์เอลิเซ่ ประตูชัย-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต-์ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัทอ่งเท่ียวไปเยือนมากท่ีสดุแหง่
หนึง่ในฝรั่งเศส และมีช่ือเสียงโด่งดังทัง้แงมุ่มของประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม พระราชวังแหง่นีอ้าจ
นบัว่าเป็นพระราชวังท่ีหรูหราอลงัการท่ีสดุในโลก ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกจาก UNESCO 
ภายในมีส่ิงก่อสรา้งช่ือกอ้งโลกอยา่งเชน่ หอ้งกระจก ( Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง ( Royal 
Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 

จากนัน้นาํทา่นเท่ียวชม กรุงปารีส( Paris)  ใหท้า่นไดถ้่ายรูปดา้นหนา้ พิพิธภัณฑล์ูฟว(์ Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวังหลวง แต่ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดับโลก
เป็นจาํนวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เชน่ ภาพวาดโมนาลิซา ( Mona lisa),The Virgin and Child with St. 
Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนารโ์ด ดาวินชี ทา่นชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า 
(La Samaritaine) เป็นหา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของปารีส ท่ีน่ีมีเสนห่ข์องอาคารแบบดั้งเดิม 
นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึง่ถือว่าเป็นเอกลกัษณอ์ันโดดเด่นของ
หา้งสรรพสินคา้แหง่นี ้จนไดถ้กูขึน้ทะเบียนเป็นอนสุรณส์ถานทางประวัติศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวง
วัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหม่ท่ีเนน้ยํา้ถึงเสนห่ข์องชมุชนชาวปารีส ไม่
ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท้า่นไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจใุจ และมี
การจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี จนถึงเวลาอันสมควร  นาํชม พิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ 
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(Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับท่ี 10 
ของโลก ตั้งอยูร่ิมแม่นํา้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนีก้ลายเป็นพิพิธภัณฑท่ี์รวบรวมงาน
ศิลปะทางประวัติศาสตรข์องฝรั่งเศสไว ้ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชวไ์วท่ี้น่ี มากกว่า 
2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมต่างๆดว้ย 

 
นาํทา่นสู่จัตุรัสทรอคาเดโร( Trocadero) มุมสวยสดุฮิตท่ีมี หอไอเฟล( Eiffel Tower) เป็นฉากหลงั
สามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมุม ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยูด่า้นหลงั แต่เดินลง
บนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมนํา้พุกับสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั  นาํทา่นเดิน
ทางผา่นชมถนนสายโรแมนติก  ชองป์เอลิเซ่( Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของ
ปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชดาํเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย( ARC De 

Triumph) อนสุรณส์ถานท่ีสาํคัญของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตูชยัท่ียิ่งใหญ่เป็นอันดับสอง
ของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก 
โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยท่ีนบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เยี่ยม  นาํทา่นชอ้ปป้ิง ห้างแกลเลอร่ี 

ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของปารีส ภายในอาคารท่ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีมี้เอกลกัษณท่ี์มีความโดดเด่นอยา่งมาก โดยเฉพาะ
หลงัคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอยา่งสวยงาม ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็ก
ประดับกระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นโูว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึง่เป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกันมาก
ในฝรั่งเศสชว่งปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราว
ระเบียงโคง้ อันเป็นทศัยนีภาพท่ีงดงามต่อเมืองทอ่งเท่ียวอยา่งปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีมี้ลกูคา้ท่ีเป็น
นกัทอ่งเท่ียวชาวต่างชาติมารวมกันอยูเ่ยอะมาก มีสินคา้ต่างๆท่ีทนัสมัยใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ยา่งจใุจ ไม่ตกเท
รนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น 
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ นํา้หอม มีครบทกุยี่หอ้ 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พักที่ Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสหา่งจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 

 

8 สนามบินกรุงปารีส-กรุงเทพ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ไดเ้วลาพอสมควร นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินกรุงปารีส เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลบั 

13.40 น. ออกเดินทางจาก กรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เท่ียวบินท่ี TG931 

(13.40-05.55(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง 

 

9 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใชจ้า่ย สว่นนีไ้ม่รวมอยูใ่นค่าทวั 
 (อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าท่ีพักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใชจ้า่ยไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร ์ 
ดูรายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว 

เสาร-์อาทิตย ์ 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.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  

 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ชาํระเงินมัดจาํทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมัดจาํแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วันนบัจากวันจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอัตโนมัติ 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวัด) ใหท้า่นติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซา่ไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก , ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

7. ค่านํา้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสาย 
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