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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 

เมอืงซรูคิ – ยา่นเมอืงเกา่ซรูคิ – โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์– 
โบสถเ์ซนต ์ปีเตอรโ์บสถฟ์รอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลนิเดน
ฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนน
ออกสัตอนเนอรก์าส – เมอืงลเูซริน์ - อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลัก 
สะพานไมช้าเปล 

   

Hotel Holiday Inn 
Express Lucerne 

Kriens 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
น่ังกระเชา้ขึน้สู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองบาเซลิ – พิพิธภัณฑ์ 
Kunstmuseum – เมอืงเก่าบาเซลิ – บาเซลิมนิสเตอร ์– ศาลา
กลางบาเซลิ – จัตรัุส Martkplatz 

   

Hotel Ibis Styles  
Basel City 

หรอืเทยีบเทา่  

4 
เมอืงเอชเีกม – เมอืงกอลมาร ์– เมอืงรคีเวยีร ์– เมอืงสตราสบรูก์ 
อาสนวหิารสตราสบรูก์    

Hotel Holiday Inn 
Express Strasbourg  
หรอืเทยีบเทา่  

5 เมอืงแร็ง – ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ทเ์ล็ท    

Hotel Ibis Paris 
Bercy 

หรอืเทยีบเทา่  

6 
ปลัสเดอลากงกอรด์ – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูป
กับพพิธิภัณฑล์ูฟวร ์ถ่ายรูปประตูชยัฝร่ังเศส – ชอ้ปป้ิงถนนช็อง
เซลเิซ ่– ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์ 

   

Hotel Ibis Paris 
Bercy 

หรอืเทยีบเทา่  
7 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบนิอาบดูาบ ี     
8 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

    



 

 

 

 

 

 

 

Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี
 

 

16.30  นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อย
ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

19.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิ
ที ่EY 407 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

23.10  เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และรอตอ่เครือ่ง  
 

Day2 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิซูรคิ – เมอืงซูรคิ – ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ – โบสถห์อคอยกรอ
สมนุเตอร ์– โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์– โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์– ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ    
เขตนเีดอรด์อรฟ์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกสัตนิเนอรก์าส – เมอืงลูเซริน์  
อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล 

 

 

03.15  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่ 
EY 073 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 6 ชัว่โมง 40 นาท ี

07.15 เดนิทางถงึ สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผ่านการตรวจคน
เขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคัดกรองตามระเบยีบการของสนามบนิ 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของ
สวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงซรูคิขึน้ชือ่เรือ่งมนตเ์สน่หข์องเมอืงยโุรปโบราณ
ทีม่งีานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ในขณะเดียวกันก็เป็นเมอืงที่มคีวาม
เจรญิทางเทคโนโลยสีมยัใหมแ่ละถกูยกใหเ้ป็นหนึง่ในล าดับตน้ๆของ
เมอืงทีม่คีณุภาพชวีติดทีีส่ดุในโลก  
น าท่านเยีย่มชมบรรยากาศ ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถห์อคอยกรอสมุน
เตอร ์(Grossmunster Church) โบสถห์อคอยคู่สูงระฟ้าทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1100 ภายในมี
งานประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม ผ่านชม โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(St. Peter’s 
Chruch) หอนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดนาฬกิาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป โดยมเีสน้ผ่านศูนยก์ลางทีย่าวถงึ 8.7 
เมตร และระฆงัทัง้ 5 ใบทีต่บีอกเวลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท ามาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนัน้โบสถแ์ห่งนี้ยังเป็นโบสถท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง ผ่านชม โบสถฟ์
รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหนา้ต่างกระจกสีอัน
สวยงามโดดเด่น น าท่านเดนิทางสู ่ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมันโบราณ
บนเนนิเขาใจกลางเมอืงบรเิวณรมิแมน่ ้าลมิมัท (Limmat River) ปัจจุบันเป็นทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจ จดุนัดพบ 
และจดุชมววิเมอืงชัน้เยีย่มจดุหนึง่ของชาวเมอืง  
น าท่านเดนิทางสู ่เขตนเีดอรด์อรฟ์ (Niederdorf) เขตหมูบ่า้นโบราณอกีแห่งของเมอืงซรูคิ เป็นเขต
ปลอดรถ เหมาะแก่การเดนิชมอาคารบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปโบราณ นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งของเก่าชัน้
เยีย่ม มรีา้นคา้จ าพวกงานฝีมอืและงานศลิปะอยูเ่ป็นจ านวนมาก  
 
 
 



 
 
น าท่านเดนิทางสู ่ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นยา่นธุรกจิการคา้ส าคัญของเมอืง 
มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดับนานาชาตวิ่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้
ราคาแพงทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญ
มณี รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสั
ตนิเนอรก์าส (Augustinergasse) ถนนเกา่แกส่ายเล็กๆ ทีม่มีาตัง้แต่สมัยยคุกลาง ตลอดสองขา้งทาง
เป็นที่ตัง้ของอาคารบา้นเรือนที่มีหนา้ต่างไมแ้กะสลัก สรา้งขึน้จาก
ชา่งฝีมอืในยคุกลาง 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง น าท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 
40 นาที )  เ มือ งท่ อ ง เที่ ย วยอดนิยมอันดั บหนึ่ ง ของ  ประ เทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  
น าท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument 
of Lucerne) แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการ
สละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิจากการปฏวิัตใิน
ประเทศฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  
น าท่านเดนิสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 
204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ ้ารอยส ์อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์
ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปียโุรป อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศัย 

ค า่         อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั  HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LUCERNE KRIENS ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

Day3 เมอืงเอนเกลเบริก์ – น ัง่กระเชา้ข ึน้สูย่อดเขาทสิลติ – ถ า้ธารน า้แข็ง – สะพานแขวนทอด
ยาว – เมอืงเกา่บาเซลิ – บาเซลิมนิสเตอร ์– ศาลากลางบาเซลิ – จตัรุสั Marktplatz 

 

 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอนเกลเบริก์ (Engelberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงเอนเก
ลเบริก์ เป็นเมอืงทีต่ัง้ของยอดเขาทติลสิ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเขตภาคเหนือ สงูเหนือระดับน ้าทะเลที ่
10,623 ฟตุ น าทา่นขึน้กระเชา้ ทีท่ติลสิ เราจะไดข้ึน้กระเชา้ลอยฟ้าทีห่มนุได ้360 องศาตลอดการเดนิทาง 
5 นาที เจา้แรกของโลก ทีเ่รยีกว่า TItlis Rotair จากสถานีกลางไปยังสถานียอดเขามคีวามสูงที่ 
3,020 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ท าใหค้ณุไดช้มววิแบบพาโนรามาอนังดงามของหนา้ผาหนิสงูชนั และยอด
เขาทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะทีอ่ยูห่า่งไกลออกไป   
น าทา่นชม ถ า้ธารน า้แข็ง (Glacier Cave) อาบดว้ยแสงสฟ้ีาเทอรค์วอยซส์ลวั เป็นน ้าแข็งทีม่อีายมุาก
ถงึ5,000 ปี มทีางเดนิยาว 150 เมตรลกึลงไปใตพ้ืน้ผวิธารน ้าแข็ง 10 เมตร ผา่นอโุมงค ์และไปยงัจดุชมววิ  
น าทา่นเดนิชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ทีส่งูจากระดบัน ้าทะเล 3,041 เมตร สงูจาก
พืน้ 500 เมตร สะพานแขวนอนัตระการตาบนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถอืเป็นสะพานแขวนทีส่งูทีส่ดุใน
ยโุรปอกีดว้ย อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและพักผอ่นบนยอดเขาตามอธัยาศัย 

เทีย่ง          บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ใชเ้วลาในการเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) บาเซลิเป็นเมอืงพรมแดนสวสิ เยอรมัน ฝร่ังเศส 
มาบรรจบกัน บาเซลิมักถูกมองว่าเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของ
สวติเซอร์แลนด ์มชีือ่เสยีงในดา้นพพิธิภัณฑห์ลายแห่ง น าท่านผ่านชม 
พพิธิภณัฑ  ์Kunstmuseum เป็นที่รวมผลงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดใน
สวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่ดา้นในมผีลงานของนักจติรกรชือ่ดังระดับโลก ไม่ว่า
จะเป็น Van Gogh , Monet, Picasso 
น าท่านชม เมอืงเก่าบาเซลิ (Basel Old Town) หรอื Altstadt Altstadt เป็นภาษาเยอรมันแปลว่า
เมอืงเกา่ หรอืหมายถงึเมอืงประวัตศิาสตรห์รอืใจกลางเมอืงภายในเมอืงเกา่หรอืก าแพงเมอืง อาคารที ่
เก่าแก่ที่สุดของเมอืงเก่าสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 ถ่ายรูปดา้นนอกกับ บาเซลิมนิสเตอร ์(Basel 
Minster) เป็นอาคารทางศาสนาในเมืองบาเซลิของสวสิเดมิเป็นมหาวหิารคาทอลกิและปัจจุบันเป็น
ครสิตจักรโปรเตสแตนตท์ีไ่ดรั้บการปฏริปู มหาวหิารเดมิถกูสรา้งขึน้ระหวา่ง 1019 และ 1500 ในโรมนัและ 
 



 
 
โกธคิรปูแบบ ปลายโรมนัอาคารถกูท าลายโดยแผน่ดนิไหวทีเ่กดิทีเ่มอืงบาเซลิ เมือ่ปี1356 และไดรั้บการ 
สรา้งขึน้มาใหม ่เป็นอาคารทีส่วยงามตระการตาดว้ยผนังหนิทรายสแีดงอมชมพแูละหลังคาทีม่ลีวดลายเป็น
กระจก ผา่นชม ศาลากลางบาเซลิ (City Hall of Basel) มอีายมุากกวา่ 500 ปี ทีต่ัง้อยูใ่จกลางจตัรุสั 
Marktplatz อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงย่านจัตุรัส Marktplatz ถนนสายหลักของบาเซลิที่
ขนาดไมใ่หญม่ากนักแตม่รีา้นคา้มากมาย 

ค า่            อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั          HOTEL IBIS STYLES BASEL CITY ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

Day4 เมอืงเอกเีชม – เมอืงกอลมาร ์– เมอืงรคีเวยีร ์– เมอืงสตราสบูรก์ – อาสนวหิารสต
ราสบรูก์ 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิสู ่เมอืงเอกเีชม (Eguisheim) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี หมูบ่า้นเล็กๆใน
แควน้อัลซาส (Alsace) เป็นหมู่บา้นทีผ่ลติไวน์คุณภาพสูงในแควน้นี้ ในปี 2013 ไดรั้บการโหวตใหเ้ป็น 
Village prefere des Francais คอื หมู่บา้นทีช่ ืน่ชอบของฝร่ังเศส อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของ
เมอืงตามอธัยาศัย 
น าท่านเดนิสู่ เมอืงกอลมาร  ์(Colmar) เมืองกอลมาร์เป็นเมืองหลวงในแควน้อัลซาส (Alsace) ใน
ประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่บน “เสน้ทางไวน์ของอาลซัส” และไดช้ือ่ว่าเป็น “Capitale des vins d'Alsace” 
(เมอืงหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซสั)กอลมารเ์ป็นบา้นเกดิของจติรกรและชา่งแกะพมิพม์ารต์นิ โชนเกาเออร ์
และประตมิากรเฟรเดรกิ โอกสุต ์บารต์อลดผีูอ้อกแบบอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพในสหรัฐอเมรกิา กอลมารม์ี
ชือ่เสยีงในการอนุรักษ์เมอืงใหย้งัคงเป็นเมอืงทีม่ลีักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมอืงโบราณ  
กอลมารม์ชี ือ่เสยีงในการอนุรักษ์เมอืงใหย้ังคงเป็นเมอืงทีม่ลีักษณะ
สถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณในตัวเมืองเก่าก็มี
พพิธิภัณฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยู่อาศัยทีค่งสภาพ
เหมอืนเมอืงในยุคกลาง กอลมาร์ยังไดรั้บขนานนามว่าเป็น Little 
Venice หรอื เวนสิแห่งฝร ัง่เศส เพราะมคีลองพาดผ่านตัวเมอืง 
อสิระใหท้่านเดนิชืน่ชมความสวยงามของบา้นหลากสสีันน่ารักรมิ
คลองตามอธัยาศัย 
น าท่านชม เมอืงเกา่กอลมาร ์(Colmar Old Town) ย่านเก่าแก่
ของกอลมารท์ีม่คีวามสมบรูณ์และสวยงามดว้ยบา้นไมท้ีม่หีลังคาโคง้
และพระราชวังยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาอนัวจิติรทีป่ระดับประดาดว้ยดอกไม ้

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงรคีเวยีร  ์(Riquewihr) เมืองในแควน้อาลซัส (Alsace) อยู่ไม่ไกลจากเมือง
กอลมาร ์เป็นเมอืงเล็กๆน่ารัก สสีันของอาคารสวยงามเหมอืนสลีูกกวาดเรยีงตดิๆกัน อสิระใหท้่านเดนิชม
เมอืงตามอธัยาศัย 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสตราสบรูก์(Strasbourg) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงใน
แควน้อาลซสั (Alsace) เป็นเมอืงทีส่ าคัญตัง้แตส่มยัโบราณ เนือ่งจากเป็นทีต่ัง้ยทุธศาสตร ์มกีารตัง้ถิน่ฐาน
ของพวกเคลต ์เคยตกเป็นของโรมนัใน ค.ศ. 1697 ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของเยอรมัน เป็นเมอืงทีเ่ป็น
หัวขอ้พพิาทระหว่างเยอรมันกับฝร่ังเศสมาหลายศตวรรษ ป้อมปราการในเมอืงนี้ถูกสรา้งโดยชาวเยอรมัน 
บา้นเมอืงจงึเป็นการผสมผสานของทัง้สองประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นชม อาสนวหิารสตราสบรูก์(Cathédrale de Strasbourg) หรอื อาสนวหิารแมพ่ระแหง่ 
 



 
 
สตราสบรูก์ เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลกิทีม่ฐีานะเป็นอาสนวหิาร ตัง้อยูท่ีเ่มอืงสตราสบรูก์ แควน้กร็องแต็สต ์ 
ประเทศฝร่ังเศส อันเป็นทีต่ัง้ของอัครมขุมณฑลสทราซบรู ์สว่นหลักของสถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์
แตย่งัมสีว่นประกอบทีส่ าคัญของสถาปัตยกรรมแบบกอทกิตอนปลายทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนี่งอาสนวหิารสต
ราสบูรก์เคยไดรั้บการบันทกึเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่คีวามสูงทีสุ่ดในโลก ในชว่งปี ค.ศ. 1647 จนถงึปี ค.ศ. 
1874 ดว้ยความสงูถงึ 142 เมตร ซึง่ในปัจจบุนั ถอืเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุอนัดับทีห่กของโลก และสงูทีส่ดุเป็น 
อันดับสองรองจากอาสนวหิารรูอ็อง และยังถอืเป็นวหิารทีสู่งทีส่ดุทีส่รา้งในยุคกลาง ทีย่ังคงสภาพอยูใ่น
ปัจจบุนัอาสนวหิารไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก อกีดว้ย  
น าท่านชมยา่น  La Petite France หรอื Little France ในภาษาอังกฤษ ยา่นประวัตศิาสตรข์องเมอืง
สตราสบรูก์ เป็นยา่นทีม่แีมน่ ้าไหลออกหลายชอ่งทาง ลอ้มรอบดว้ยแมน่ ้าอลี (River ill)ชาวบา้นสมยักอ่น
นยิมท าการฟอกหนัง ท าใหน้ ้าเน่าเสยีมกีลิน่เหม็นเต็มไปดว้ยบา้นเรือนครึง่ไม ้โคลัมเบจ สดี าและขาว 
โครงสรา้งเก่าแก่ที่แปลกตาเหล่านี้มาจากทศวรรษที่ 1500 -1600 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของสต
ราสบรูก์ และ ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์รยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ปัจจบุนัในยา่นนีเ้ป็นมรีา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ รา้นคา้ตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่            อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั          HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS STRASBOURG CENTRE ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

Day5  เมอืงแร็งส ์– อาสนวหิารแร็งส ์– มหาวหิารแซงตเ์รม ี– ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ทเ์ล็ท  
  เมอืงปารสี 
 

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิสู ่เมอืงแร็งส ์(Reims) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงในจังหวัดมารน์ 
ในแควน้ช็องปาญาร์แดนในประเทศฝร่ังเศส เมอืงแร็งสก์่อตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมาเป็นเมอืงส าคัญ
ระหว่างสมัยจักรวรรดโิรมัน ต่อมาแร็งสก์็มามบีทบาทส าคัญต่อราชบัลลังกฝ์ร่ังเศสในการเป็นสถานที่
ส าหรับการท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกพระมหากษัตรยิฝ์ร่ังเศสทีม่หาวหิารนอเทรอดามแหง่แร็งส ์

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
น าทา่นชม อาสนวหิารแร็งส ์(Reims cathedral) สถานทีจั่ดพธิบีรมราชาภเิษกซึง่มอีายมุากกวา่ 900 
ปี อาสนวหิารทีเ่ห็นในปัจจบุนัสรา้งบนฐานของวหิารเดมิทีถ่กูเพลงิไหมไ้ปเมือ่ ค.ศ. 1211  
น าท่านชม มหาวหิารแซงตเ์รม ี(Saint Remi Basilica) โบสถ์แห่งนี้ ไดร้บัการชึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก และไดรั้บการยกย่องว่าเป็นผลงานชิน้เอกสไตล์โกธกิในดา้นงาน
ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรม บางสว่นของอาคารมอีายเุกา่แกก่วา่ยคุโกธกิมาก เนื่องจากทางเดนิกลาง
แบบโรมาเนสกแ์ละปีกนกมาจากชว่งทศวรรษที ่1000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่(La Valley Village Outlet) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 
1.15 ชั่วโมง) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติ
อย่างนอ้ย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 
เปอรเ์ซน็ตห์รอืมากกวา่ ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการ 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ปารสีเป็นเมอืงหลวง
และเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศฝร่ังเศสตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ตัง้ถิน่ฐานมามากกวา่ 2,000 ปี ปัจจบุนัปารสี
เป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมยัแหง่หนึง่ของโลก และเป็นสถานททีอ่งเทีย่วที่
โดง่ดังแหง่หนึง่ 

ค า่            อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั         HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่     
 

Day6 เมอืงปารสี – ปลสัเดอลากงกอรต์ – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์ 
ประตชูยัฝร ัง่เศส – ถนนช็องเซลเิซ ่– หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์

 

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นผา่นชม ปลสัเดอลากงกอรด์ (Place de la Concorde) เป็นหนึง่ในสีเ่หลีย่มสาธารณะทีส่ าคัญ 
ในปารสี เป็นจัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุในปารสี ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรปูแปด 
 



 
 
 
เหลีย่มทีม่คีูน ้าลอ้มรอบ ในชว่งการปฏวิัตฝิร่ังเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของพระเจา้หลุยสท์ี ่15 แห่ง
ฝร่ังเศสถฏูรือ้ถอนและบรเิวณนัน้เปลีย่นชือ่เป็น  Place de la Revolution รัฐบาลปฏวิัตใิหมไ่ดส้รา้งกโิยตนิ
ขึน้ทีจั่ตรัุส และทีน่ีเ่ป็นทีท่ีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 ถกูประหารชวีติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใตไ้ด
เร็กทอรจีัตุรัสไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Place de la Concorde  เพือ่เป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความ
วุ่นวายของปฏวิัต ิหลังจากการปฏวิัตใินปี พ.ศ. 2373 ชือ่ก็กลับไปเป็น Place de la Concorde ละยังคง
เป็นเชน่นัน้ตัง้แตนั่น้มา  
น าทา่นเดนิทางสู ่ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝ่ังของแมน่ ้า
แซน ตัง้อยูบ่นทีต่ัง้เดมิของ ปาแลดวูท์รอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เรยีกสัน้ๆขอ
สถานทีน่ีว้า่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่จัดงานนทิรรศการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรา้งในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ตอ่มาไดม้กีารรือ้ถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบใหมโ่ดยใช ้

ชือ่ว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมลีักษณะทีค่ลา้ยคลงึกับอาหารเดมิ คอื มตีัวอาคารยืน่
ออกเป็นปีกทัง้สองขา้ง โดยลักษณะโคง้ โดยสรา้งบนรากฐานของอาคารเดมิทัง้หมด เวน้เพยีงแต่ว่า ปีก
โคง้ทัง้สองอาคารนัน้เป็นอาคารแยกกนั โดยไมม่อีาคารเชือ่มตรงกลาง แตเ่วน้เป็นลานจัตรัุส 
เปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของหอไอเฟลไดจ้ากจัตุรัสทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งนี้ 
ทีน่ี่จงึถอืเป็นแลนดม์ารค์ทีนั่กท่องเทีย่วทีม่าเยอืนปารสีตอ้งมาถ่ายรปูววิหอไอเฟล ณ ลานแหง่นี ้อสิระให ้
ทา่นถา่ยรปูคูก่บัหอไอเฟลอยา่งจใุจ 
น าทา่นถา่ยรปูดา้นนนอกของ พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Louver Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยูใ่น
กรงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ และใหญท่ีส่ดุแหง่
หนึง่ของโลก ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มปีระวัตคิวามเป็นมา
ยาวนานตัง้แต่สมัยราชวงศก์าเปเซยีง ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึง่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ีจั่ด
แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมากกว่า 35,000 ช ิน้ จากตัง้แต่
สมัยกอ่นประวัตศิาสตรจ์นถงึศตวรรษที ่19 อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัพรีะมดิแกว้ของพพิธิภณัฑล์ูฟวร ์
ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนกิชาวจนี-อเมรกินั กอ่สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึง่ใน
โครงการทีร่เิร ิม่ของประธานาธบิดฟีร็องซวั มแีตร็อง เพือ่ใชส้อยเป็นทางเขา้หลักของพพิธิภณัฑ ์
น าท่านถ่ายรูปกับ ประตูชยัฝร ัง่เศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานที่ส าคัญของกรุงปารีส 
ตัง้อยู่กลางจัตุรัส ชารล์ เดอโกล ประตูชัยแห่ง    นี้สรา้งขึน้เพือ่เป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้่วมรบ
เพือ่ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลยีน  
น าทา่นสู ่ถนนช็องเซลเิซ ่(Champs Elysees) เป็นยา่นการคา้ของฝร่ังเศส ไมว่า่จะเป็น โรงละคร รา้น
กาแฟ และรา้นคา้หรูหรา แบรนดเ์นมต่างๆ สองขา้งทางมตีน้เกาลัดทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามปลูก
เรยีงราย ชือ่ ชอ็งเซลเีซ มาจากค าวา่ ทุง่เอลเิซยีม จากเทพปกรฌมักรกีในภาษาฝร่ังเศส ชอ็งเซลเีซไดรั้บ
การขนานนามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก  
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
น าท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ตั ้งอยู่บน 
Boulevard Haussmann ในเขตที ่9 ของกรุงปารสีใกลก้ับ Opera Garnier มแีบรนดห์ลากหลายใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆทีร่า้นเพือ่ใหเ้หมาะกับทุกงบประมาณ ตัง้แต่เสือ้ผา้ส าเร็จรูปไปจนถงึแฟชัน่ชัน้สูง 
สถาปัตยกรรมของรา้นเป็นแบบอารต์นูโว มโีดมทีโ่ดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารสี ท าให ้
เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วของเมอืงหลวงของฝร่ังเศส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมน ูEscargot & Duck Confit 
ทีพ่กั   HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่                 
 
 
 

 

 

 



 

 

Day7  สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบนิอาบดูาบ ี
 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 
  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล ประเทศฝร่ังเศส 
10.30 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD 

AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่EY 032 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 
ชัว่โมง 30 นาท ี

19.00  เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 
22.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่

EY 402 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี
 

Day8  สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 

08.05  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก 
ไมม่เีตยีง/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่
รวม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

10 – 17 กนัยายน 2565 49,990 46,990 30,990 13,000 

09 – 16 ตลุาคม 2565 59,990 56,990 39,990 13,000 

22 – 29 ตลุาคม 2565 59,990 56,990 39,990 13,000 

20 – 27 พฤศจกิายน 2565 49,990 46,990 29,990 12,000 

05 – 12 ธันวาคม 2565 65,990 62,990 46,990 23,000 

27 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 69,990 66,990 49,990 23,000 

28 ธันวาคม 2565 – 04 มกราคม 2566 69,990 66,990 49,990 23,000 

29 ธันวาคม 2565 – 05 มกราคม 2566 69,990 66,990 49,990 23,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 
อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวัน) 
 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น และช าระ
สว่นทีเ่หลอื 30 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 
เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น
ท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง
อย่างนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่
ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

 

 



 



 



 



 



  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


