
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินโอมาน แอร(์WY) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวก 

20.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินโอมานแอร์ (WY) 

เที่ยวบินที่ WY816 (20.40-23.35) // WY115 (02.00-07.05(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 17 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

 2 แฟรงคเ์ฟิรต์-ไฮเดลเบริก์-ปราสาทไฮเดลเบริก์-สตารสบู์รก์-มหาวิหารนอรทเธอดาม 

ตลาดคริสมาสตย์ามเย็น 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เดินทางสู ่เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. เมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ตัง้อยู่ในรฐับาเดน-เวิรท์เทมแบรก์ บริเวณฝ่ังแม่นํา้เน็ก

คาร ์ซึ่งเป็นรฐัทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี โดยท่ีเมืองหลวงของรฐันีคื้อเมืองสตุ๊ดการท์ 



เมืองไฮเดลเบิรก์มีความน่าสนใจมากทัง้ประวัติศาสตรข์องเมือง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งใน

อดีตเมืองแห่งนีเ้คยเป้นศูนยก์ลางการศึกษาท่ีสาํคัญของเยอรมัน เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเด

ลเบิรก์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้าํใหม้ีนกัท่องเท่ียว

นบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งนีเ้ดินทางถึง เมืองไฮเดลเบิรก์ (HELDELBERG) 

นําท่านชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็นปราสาทเก่าในเมืองไฮเดิลแบรค์ 

ประเทศเยอรมนี เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสรา้งจากยุคเรอแนซ็องสท่ี์สาํคญัที่สุดในตอนเหนือของเทือกเขา

แอลป์ ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าปราสาทแห่งนีส้รา้งขึน้เมื่อใด แต่ปราสาทหลงันีไ้ดร้บัการกล่าวถึงครัง้

แรกในปีค.ศ. 1214 เมื่อจกัรพรรดิฟรีดริชท่ี 2 แห่งโรมนัอนัศักดิ์สิทธิ์ ไดพ้ระราชทานปราสาทหลงันี้

ใหแ้ก่ลดุวิจท่ี 1 ดยุกแห่งบาวาเรีย ตัง้แต่นัน้มา ปราสาทหลงันีก็้อยู่ในการครอบครองโดยตระกูลวิท

เทลสบ์คั จากการท่ีปราสาทขนาดนีม้ีขนาดใหญ่และตัง้อยู่บนเชิงเขา หนา้ปราสาทมีแม่นํา้เนคคาร์

ไหลผ่าน ปราสาทหลงันีจ้ึงเป็นปอ้มปราการอย่างดีในการปอ้งกนัขา้ศึก 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู ่เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. เป็น

เมืองหลวงของแควน้อลัซาส ตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่นํา้ไรน ์บนพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีไดช้ื่อว่า

เป็นหวัใจของยุโรป เดินทางถึง สตราสบรูก์ จากนัน้นาํท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ที่เรียกว่า LE 

PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดาม (Strasbourg Cathedral) ไดร้บัการยกย่องให้

เป็นมหาวิหารท่ีดีท่ีสดุแห่งหน่ึงของยุโรป ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สรา้งดว้ยหินทราย

สีชมพทูัง้หลงัโดยสรา้งขึน้ในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานกว่า 260 ปี 

อิสระใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Mercure Strasbourg Center, Strasbourg หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



หลงัอาหารเย็นนาํท่าน เดินเที่ยวชมตลาดคริสตม์าสสตารสบ์ูรก์ ตัง้ขึน้ครัง้แรกเมื่อปี 1570 หรือ

เกือบ 450 ปีท่ีแลว้ ไดช้ื่อว่าเป็นตลาดคริสตม์าสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได ้และยงั

ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของคริสตม์าส หรือ “Christmas Capital” อีกดว้ย ในช่วงนี ้

ตลาดคริสตม์าสจะกระจายตัวอยู่ทั่วเมือง ทัง้ขนมนมเนยและขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆถูกนาํมาเรียง

ขายโดยพ่อคา้แม่คา้กว่า 300 แผง 

 

3 กอลมาร-์อองกิเซ็ม-ซารฟ์เฮาเซน-นํ้าตกไรน-์ลูเซิรน์-อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไม้ชาเปล 

อินเทอรล์าเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางต่อสู ่เมืองกอลมาร ์(Colmar) เมืองเล็กๆอนัเป็นเมืองบา้นเกิดของ จิตรกร และช่าง

แกะพิมพม์ารติ์น โชนเกาเออร ์และประติมากรเฟรเดริก โอกสุต ์บารต์อลดี ผูอ้อกแบบอนสุาวรียเ์ทพี

เสรีภาพ เป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก เมืองหน่ึงของฝรั่งเศส และเป็นสถานท่ีท่ีคู่รกัมัก จะใหค้าํ

สญัญาในความรกัระหว่างกนัและกนั ดว้ยบรรยากาศท่ีสวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือน

เก่าแก่ จึงทาํใหเ้มืองกอลมาร ์เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน นาํท่าน ชม



เมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ท่ีมีตึกราบ้านช่องสวยงาม มีจุดเด่นอยู่ท่ีความงามของ

ดอกไมท่ี้มีอยู่ทั่วเมือง จดัเป็นอีกเมืองที่ถกูจดัใหเ้ป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก จนไดร้บัการขนานนาม

ว่า ลิตเติล้เวนิซปัจจุบนัเมืองเก่าแก่แห่งนีไ้ดก้ลายเป็นเมืองท่ีน่ามาเยือนเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ

ฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบา้นเรือนท่ีสวยงาม 

และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี้ เรียกว่า Colombage (ฝรั่งเศส) หรือ 

Fachwerkhaus (เยอรมัน) เป็นบา้นครึ่งไมซุ้งซึ่งเป็นแบบบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ละเห็นไดท้ั่วไปใน

แควน้อลัซาส ลกัษณะพิเศษของบา้นจะขึน้โครงบา้นดว้ยไมท้ัง้หลงัรวมทัง้หลงัคาก่อน 

ระหว่างทาง นาํท่านผ่านชม เมืองอองกิเซ็ม (Eguisheim) หมู่บา้นน่ารกัในแควน้ Alsace ท่ีชื่อว่า 

เอกีเชม (Eguisheim) ขนาดเล็กกะทัดรดั ผังเมืองเป็นตรอกซอกซอย คนไม่เยอะ มีมุมน่ารกัๆ ให้

ถ่ายรูปตลอดทาง  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ฟเฮาเซน (Schaffhausen) เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นเมืองหลวงของรฐัชฟัเฮาเซิน มีประชากรราว 34,587 คน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 

2008 มีอาคารเก่าในสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยาหลายแห่ง ประดบัประดาภายนอกดว้ยศิลปะเฟรสโกและ

ประติมากรรม มีนํา้ตกไรน ์เป็นแหลง่ท่องเท่ียว นาํท่านเท่ียวชม น้ําตกไรน ์(Rhinefall) เป็นนํา้ตกที่

ใหญ่ท่ีสดุในยุโรป ดว้ยความสงูของนํา้ตก 23 เมตร และกวา้งกว่า 150 เมตร นํา้ตกไรนน์ี ้เป็นนํา้ตก

โบราณ มีอายุเก่าแก่มากประมาณ 14,000 - 17,000 ปี และ เป็นนํา้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในยุโรปและเป็น



นํา้ตกที่เกิดจากแม่นํา้ ไรน ์อยู่ระหว่างเมืองเล็ก ๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall กบั เมือง Laufen-

Uhwiesen ใกล้ๆ เมือง  เมืองซาร์ฟ เฮา เซ น  (Schaffhausen) ทางตอนเห นือของ ปร ะ เ ทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู ่เมืองลูเซิรน์(Luzern) ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 34 นาที เมืองพกั

ตากอากาศท่ีไดช้ื่อว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสดุ มีทะเลสาบ ภเูขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหุบ

เขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตัวแทน

จาํหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของท่ีระลึก รา้นช็อคโกแล็ต

และชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 



นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียสิ์งโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมือง

เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท่ี์ 

16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่นํา้รอยซ(์Reuss River) 

เป็นสะพานไมท่ี้เก่าที่สดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพาน

ไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางนํา้ ที่

จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 

แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์  

อิสระใหท้่านเดินเลน่พกัผ่อน หรือไดม้ีเวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกา

ย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 

Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มือ้พิเศษ ฟองดู 

พักที ่Hotel Krebs, Interlaken หรือเทยีบเท่า 

(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดินชมเมืองไดส้ะดวก) 

 

 4 กรนิเดลวัลด-์ยอดเขาจุงเฟรา-เจนีวา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด(์Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ในหุบ

เขารายล้อมด้วยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ

เทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก  



นาํท่านนั่งรถไฟขึน้สู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแลว้ท่านจะได้

สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถํา้น้ําแข็ง 1,000 ปี และ

งาน แกะสลกันํา้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารนํา้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและย่ิงใหญ่ของ

ของธารนํา้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป จากนัน้อิสระใหท่้านไดส้มัผสัและเล่นสนุกกบั

การเล่นหิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกว้างท่ีเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้

สนกุสนานอย่างเต็ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุนบนยอดเขา 

  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางลงสู ่เลาเทอบรุนเนน  



นาํท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) นัน้เป็นเมืองใหญ่อนัดับสองของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(รอง

จากซูริค) โดยถือว่าเป็นเมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรูจ้ักของคนทั่วโลกมากมายเช่น ทะเลสาบ

เจนีวา นํา้พเุจ็ทโด ้เป็นตน้ เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุในภาครอม็องดีอนั เป็นภมูิภาคท่ีใชภ้าษา

ฝรั่งเศสเป็นหลกัในสวิตเซอรแ์ลนด ์นครเจนีวาตัง้อยู่บริเวณตน้แม่นํา้โรนซึ่งไหลออกจากทะเลสาบ

เจนีวา ณ ปัจจุบนั เจนีวามีสถานะเป็นเมืองหลวงของสาธารณรฐัแห่งรฐัเจนีวา ในอดีตเมืองเจนีวา

เคยอยู่ภายใตก้ารปกครองของโรมัน และฝรั่งเศส แต่เมื่อไดร้บัอิสรภาพจึงรีบหาพันธมิตรเพราะไม่

อยากโดนรุกรานอีก โดยการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกพนัธรฐัสวิส จากนัน้เจนีวาก็รูจ้กัอย่างกวา้งขวางใน

นาม "เมืองแห่งองคก์รนานาชาติ" 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Warwick Geneva, Ganeva หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 5 เจนีวา-น่ังรถไฟ TGV เข้าสู่ปารีส-ปารีส-มหาวิหารนอรท์เทอดาม-จัตุรัสทรอคาเดโร 

หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

08.29 น. นาํท่านเดินทางสู ่เจนีวา เพ่ือน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส  ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 13 นาที 

เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก

ที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหน่ึงในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

11.44 น. เดินทางถึง กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



จากนั้นนาํท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris) นาํท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารนอร์ทเทอดาม 

(Notre Dame Cathedral) เป็นอาสนวิหารประจาํอัครมุขมณฑลปารีส ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของ

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คาํว่า Notre Dame แปลว่า แม่พระ (Our Lady) ซึ่งเป็นคาํท่ีชาวคาทอลิก

ใชเ้รียกพระนางมารียพ์รหมจารี เริ่มก่อสรา้งครัง้แรกในปี 1163 (856 ปีมาแลว้) ปัจจุบนัอาสนวิหาร

ก็ยังใชเ้ป็นโบสถโ์รมันคาทอลิกและเป็นท่ีตัง้คาเทดราของอารช์บิชอปแห่งปารีส การก่อสรา้งเป็น

แบบกอทิก นับเป็นอาสนวิหารแรกท่ีสรา้งในลกัษณะดงักล่าว ความย่ิงใหญ่ของอาสนวิหารแห่งนี ้

สะท้อนให้เห็นถึงความย่ิงใหญ่ของฝรั่งเศสในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี ทั้งในเร่ืองศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งท่ีตัง้ของน็อทร-์ดามในทุกวันนี ้ เคยเป็นเมืองเก่าของอาณาจักรโรมัน

โบราณมาก่อน (ลเูทเชีย) 



นาํท่านเดินทางสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวยสดุฮิตท่ีมีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็น

ฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่

ดา้นหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุนํา้พกุับสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟล

เป็นฉากหลงั นาํท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสาย

ยาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสดุของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชดาํเนิน พรอ้มชมความย่ิงใหญ่ของประตูชัย



(ARC DeTriumph) อนสุรณส์ถานที่สาํคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัที่ย่ิงใหญ่เป็น

อนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 

พักที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนดม์าร์กหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 

 

      6 พระราชวังแวรซ์าย-พพิธิภัณฑลู์ฟว-์พพิธิภัณฑอ์อรแ์ซ-Duty Free-ล่องเรือบาโตมูซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสดุ

แห่งหน่ึงในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดงัทัง้แง่มมุของประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้

อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 

UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา

หลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 



นาํท่านผ่านชมพิพิธภัณฑลู์ฟว(์Louvre Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะท่ีมีชื่อเสียง เก่าแก่ท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บ

รกัษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิ

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

ของลีโอนารโ์ด ดาวินชี ผ่านชม พิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) 

ใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับท่ี 10 ของโลก ตัง้อยู่ริมแม่นํา้เซน เคยเป็นสถานี

รถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตรข์องฝรั่งเศส

ไว ้ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท้ี่นี่ มากกว่า 2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมต่างๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านชอ้ปป้ิง Duty Free สินคา้ปลอดภาษีแห่งกรุงปารีส ใหท้่านไดอิ้สระช็อปป้ิงกนัอย่างเต็มท่ี 

นาํท่าน ล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่นํา้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอ

เฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้

ล่างจะมีกระจกโดยรอบ สาํหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 

ชั่วโมง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนดม์าร์กหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 

 



      7 ย่านมงตม์าตร-์ซาเคร-เกอร ์บาซิลิก้า-La Sa Maritaine-Galleries Lafayette-สนามบินปารีส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ย่านมงตม์าตร ์(Montmartre) ย่านสาํคญัอีกแห่งของเมืองปารีส เป็นท่ีพาํนกัของ

ชมุชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยงัเป็นจดุกาํเนิดผลงานดา้นศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของ

เมืองปารีสในอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมายในปัจจุบนันี ้เพราะถนนหลายสายไดถู้กเปลี่ยนเป็น

ย่านไนตค์ลบั, แหลง่จดัแสดงโชวก์ลางคืน, ระบาํแคนเตะขาสงู ซงึประดบัประดาดว้ยแสงสีที่ฉูดฉาด 

รวมถึงการคา้ประเวณีท่ียังไม่เลือนหายไปจากเมืองนี ้ซึ่งมีโรงละครกลางคืนท่ีมีชื่อเสียงจากบท

ประพันธ์จนนาํไปสรา้งเป็นภาพยนตร ์Hollywood นั่นก็คือ โรงละครโมแลงรูจ(moulin rouge) นาํ

ท่านแวะถ่ายภาพท่ีดา้นหนา้ของ ซาเคร-เกอร ์บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of 

Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานท่ีที่ถกูขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ิทธิ์ของปารีส” 

นาํท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหน่ึงของ

ปารีส ท่ีน่ีมีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ

ว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทาง

ประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง

ใหม่ท่ีเนน้ยํา้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 



600 แบรนด ์ใหท่้านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการท่ีจะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้ม

ตลอดปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูท่ีมีชื่อเสียงมากที่สดุแห่ง

หน่ึงของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ีเอกลกัษณท์ี่มี

ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง

สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art 

Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 การตกแต่งของ

อาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบี ยงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพท่ีงดงามต่อเมืองท่องเท่ียว

อย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลกูคา้ท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มี

สินค้าต่างๆท่ีทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries 

Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ นํา้หอม มีครบทกุ

ย่ีหอ้ ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู ่สนามบินกรุงปารีส 

21.35 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร(์WY) เที่ยวบินท่ี WY132 

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

ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 



กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

03-10 ธันวาคม 65 (วันพ่อแห่งชาติ) 105,999.- 105,999.- 27,999.- 

24-31 ธันวาคม 65 (คริสมาสต)์ 109,999.- 109,999.- 27,999.- 

26 ธันวาคม 65-02 มกราคม 66 (ปีใหม่) 109,999.- 109,999.- 27,999.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวย่ืนวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ

ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง

เจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

7. ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)  

 อัตราไม่รวม 
1. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 



2.  



3.  



4.  



5.  


