
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมู ิ– สนามบินอาบูดาบ ี     

2 

เมืองซูริค – ยานเมืองเกาซูริค – โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร – โบสถเซนต ปเตอร

โบสถฟรอมุนสเตอร – ปอมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอรดอรฟ  

ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตอนเนอรกาส – เมืองลูเซิรน  

อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล 

   

Hotel Holiday Inn Express 

Lucerne Kriens 

หรือเทียบเทา  

3 
นั่งกระเชาขึ้นสูยอดเขาทิตลิส – เมืองบาเซิล – พิพิธภัณฑ Kunstmuseum  

เมืองเกาบาเซิล – บาเซิลมินสเตอร – ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Martkplatz    

Hotel Ibis Styles  

Basel City 

หรือเทียบเทา  

4 
เมืองเอชีเกม – เมืองกอลมาร – เมืองรีคเวียร – เมืองสตราสบูรก 

อาสนวิหารสตราสบูรก    

Hotel Holiday Inn 

Express Strasbourg  

หรือเทียบเทา  

5 เมืองแร็ง – ชอปปงลาวาเล เอาทเล็ท    
Hotel Ibis Paris Bercy 

หรือเทียบเทา  

6 
ปลัสเดอลากงกอรด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถายรูปกับพิพิธภัณฑลูฟวร 

ถายรูปประตูชัยฝรั่งเศส – ชอปปงถนนช็องเซลิเซ – ชอปปงแกลลอรี่ ลาฟาแยตต     
Hotel Ibis Paris Bercy 

หรือเทียบเทา  

7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี     

    



 

 

 

BKK       AUH AUH       MXP 

  
EY 407 19.10 23.15 EY 81 03.35 07.15 

      

CDG       AUH AUH       BKK 

  
EY 32 09.40 19.20 EY 402 22.50 07.55 +1 

      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

23 ก.พ. – 02 มี.ค. 2566 59,990 59,990 44,990 10,000 

14 – 21 มีนาคม 2566 59,990 59,990 44,990 10,000 

04 – 11 เมษายน 2566 61,990 61,990 48,990 10,000 

09 – 16 พฤษภาคม 2566 59,990 59,990 44,990 10,000 

16 – 23 พฤษภาคม 2566 59,990 59,990 44,990 10,000 

29 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2566 59,990 59,990 44,990 10,000 

31 พ.ค. – 06 มิ.ย. 2566 59,990 59,990 44,990 10,000 

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 

 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ มัคคเุทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวีซาเชงเกน ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามคาเงินในแตละวัน) 

นักทองเท่ียวจายตามจริงกับศูนยยื่น โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และใหคำแนะนำแกทาน 

 

 

 

 

8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ     

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) 

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 0,000 บาท/ท่าน และชาํระส่วนทเีหลอื  วนั ก่อนการเดนิทาง 

กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องชาํระค่าทวัรเ์ตม็จํานวน 100% เท่านัน 

2. อตัราค่าบรกิารนี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 10 ท่าน ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทกีําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ

ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวัเครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หน้าททีุกครงัก่อนทําการออกบตัรโดยสาร เนืองจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทเีป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน 

4. นักท่องเทยีวทตี้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพอืขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย  วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทรีะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธใินการขอวซ่ีาประเภทอนืซงึอาจมคี่าใชจ้่ายเพมิ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินอาบูดาบ ี

 

 

16.30 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอมอำนวยความสะดวก

เช็คอินใหแกทาน 

19.30 ออกเดินทางสู สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินที่ EY 407 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง) ใชเวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 

23.10 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และรอตอเครื่อง  

 

Day2 สนามบินอาบูดาบ ี– สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ยานเมืองเกาซูริค – โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร – โบสถเซนต ปเตอร 

             โบสถฟรอมุนสเตอร – ปอมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอรดอรฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอรกาส 

             เมืองลูเซิรน – อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล 

 

 

03.15 ออกเดินทางสู สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด  

โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินที่ EY 073 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที 

07.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 



 
 

นำทานเดินทางสู เมืองซูริค (Zurich) เมืองที ่มีขนาดใหญที่สุดของสวิตเซอรแลนด 

เมืองซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนตเสนหของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปตยกรรมแบบเกา ใน

ขณะเดียวกันก็เปนเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหมและถูกยกใหเปนหนึ่งใน

ลำดับตนๆของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวติดีที่สุดในโลก  

นำทานเยี่ยมชมบรรยากาศ ยานเมืองเกาซูริค (Zurich Old Town) ผานชม โบสถ

หอคอยกรอสมุนเตอร (Grossmunster Church) โบสถหอคอยคูสูงระฟาที่ถูกสราง

ขึ ้นในชวงป ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปตยกรรมการตกแตงท่ี

สวยงาม ผานชม โบสถเซนต ปเตอร (St. Peter’s Chruch) หอนาิกาที่มีหนาปด

นาิกาที่ใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป โดยมีเสนผานศูนยกลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 

5 ใบท่ีตีบอกเวลา  

 

ทำมาตั้งแตป ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถแหงนี้ยังเปนโบสถที่เกาแกที่สุดของเมือง ผานชม โบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster Abbey) ชื่อ

เรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหนาตางกระจกสีอันสวยงามโดดเดน นำทานเดินทางสู ปอมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ปอมปราการ

โรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแมน้ำลิมมัท (Limmat River) ปจจุบันเปนที่พักผอนหยอนใจ จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองช้ันเยี่ยมจุด

หนึ่งของชาวเมือง  

นำทานเดินทางสู เขตนีเดอรดอรฟ (Niederdorf) เขตหมูบานโบราณอีกแหงของเมืองซูริค เปนเขตปลอดรถ เหมาะแกการเดินชมอาคารบานเรือน

สไตลยุโรปโบราณ นอกจากนั้นยังเปนแหลงของเกาชั้นเยี่ยม มีรานคาจำพวกงานฝมือและงานศิลปะอยูเปนจำนวนมาก  

นำทานเดินทางสู ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เปนยานธุรกิจการคาสำคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่

เปนที่รูจักในระดับนานาชาติวาเปน ถนนชอปปงที่มีสินคาราคาแพงท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนท่ีตั้งของหางสรรพสินคา 

ร านค าอัญมณี ร านเครื ่องประดับ ร านนาิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ ค ือ ถนนออกัสตินเนอรกาส 

(Augustinergasse) ถนนเกาแกสายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแตสมัยยุคกลาง ตลอดสองขางทางเปนที่ตั้งของอาคารบานเรือนที่มีหนาตางไมแกะสลัก สราง

ขึ้นจากชางฝมือในยุคกลาง 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

 

 

 

 

 



 
 

นำทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาท)ี เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ  

ประเทศสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา  

นำทานถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลัก

บนผาหินธรรมชาติ เพื ่อเป นอนุสรณรำล ึกถ ึงการสละชีพอย างกล าหาญของทหาร

สวิตเซอรแลนดที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ. 1792  

นำทานเดินสู สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผาน

แมน้ำรอยส อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่

เกาแกที่สุดในทวีปยุโรป อิสระใหทานเดินชมเมืองและชอปปงตามอัธยาศัย 

 ค่ำ        อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

ที่พัก HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LUCERNE KRIENS ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day3 เมืองเอนเกลเบิรก – นั่งกระเชาขึ้นสูยอดเขาทิสลิต – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองเกาบาเซิล – บาเซิลมินสเตอร  

            ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz 

 

 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู เมืองเอนเกลเบิรก (Engelberg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเอนเกลเบิรก เปนเมืองที่ตั้งของยอดเขาทิตลิส เปน

ยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตภาคเหนือ สูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 10,623 ฟุต นำทานขึ้นกระเชา ที่ทิตลิส เราจะไดขึ้นกระเชาลอยฟาที่หมุนได 360 

องศาตลอดการเดินทาง 5 นาที เจาแรกของโลก ที่เรียกวา TItlis Rotair จากสถานีกลางไปยังสถานียอดเขามีความสูงที่ 3,020 เมตรเหนือ

ระดับน้ำทะเล ทำใหคุณไดชมววิแบบพาโนรามาอันงดงามของหนาผาหินสูงชัน และยอดเขาที่ปกคลุมไปดวยหิมะที่อยูหางไกลออกไป   



 
 

นำทานชม ถ้ำธารน้ำแข็ง (Glacier Cave) อาบดวยแสงสีฟาเทอรควอยซสลัว เปนน้ำแข็งที่มีอายุมากถึง 5,000 ป มีทางเดินยาว 150 เมตรลึก

ลงไปใตพ้ืนผิวธารน้ำแข็ง 10 เมตร ผานอุโมงค และไปยังจุดชมวิว  

นำทานเดินชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,041 เมตร สูงจากพื้น 500 เมตร สะพานแขวนอันตระการตา

บนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเปนสะพานแขวนท่ีสูงท่ีสดุในยุโรปอีกดวย อิสระใหทานถายรูปและพกัผอนบนยอดเขาตามอัธยาศยั 

เท่ียง         บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

นำทานเดินทางสู เมืองบาเซิล (Basel) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) บาเซิลเปน

เมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน ฝรั ่งเศส มาบรรจบกัน บาเซิลมักถูกมองวาเปนเมืองหลวงทาง

วัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนด มีชื่อเสียงในดานพิพิธภัณฑหลายแหง นำทานผานชม พิพิธภัณฑ 

Kunstmuseum เปนที่รวมผลงานศิลปะที่ใหญที่สุดในสวิตเซอรแลนด ซึ่งดานในมีผลงานของนัก

จิตรกรช่ือดังระดับโลก ไมวาจะเปน Van Gogh , Monet, Picasso 

นำทานชม เมืองเกาบาเซิล (Basel Old Town) หรือ Altstadt Altstadt เปนภาษาเยอรมัน

แปลวาเมืองเกา หรือหมายถึงเมืองประวัติศาสตรหรือใจกลางเมืองภายในเมืองเกาหรือกำแพงเมือง 

อาคารที่เกาแกที่สุดของเมืองเกาสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 14 ถายรูปดานนอกกับ บาเซิลมินสเตอร (Basel Minster) เปนอาคารทางศาสนาใน

เมืองบาเซิลของสวิสเดิมเปนมหาวิหารคาทอลิกและปจจุบันเปนคริสตจักรโปรเตสแตนตท่ีไดรบัการปฏิรูป มหาวิหารเดิมถูกสรางขึ้นระหวาง 1019 

และ 1500 ในโรมันและโกธิครูปแบบ ปลายโรมันอาคารถูกทำลายโดยแผนดินไหวที่เกิดที่เมืองบาเซิล เมื่อป1356 และไดรับการสรางขึ้นมาใหม 

เปนอาคารที่สวยงามตระการตาดวยผนังหินทรายสีแดงอมชมพูและหลังคาที่มีลวดลายเปนกระจก ผานชม ศาลากลางบาเซิล (City Hall of 

Basel) มีอายุมากกวา 500 ป ที่ตั้งอยูใจกลางจัตุรัส Marktplatz อิสระใหทานเดินชมเมืองและชอปปงยานจัตุรัส Marktplatz ถนนสายหลักของ

บาเซิลที่ขนาดไมใหญมากนักแตมีรานคามากมาย 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

ที่พัก         HOTEL IBIS STYLES BASEL CITY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day4 เมืองเอกีเชม – เมืองกอลมาร – เมืองรีคเวียร – เมืองสตราสบูรก – อาสนวิหารสตราสบูรก 

 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

 



 
 

นำทานเดินสู เมืองเอกีเชม (Eguisheim) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) หมูบานเล็กๆในแควนอัลซาส (Alsace) เปนหมูบานที่ผลิต

ไวนคุณภาพสูงในแควนนี้ ในป 2013 ไดรับการโหวตใหเปน Village prefere des Francais คือ หมูบานที่ช่ืนชอบของฝรั่งเศส อิสระใหทานเดิน

ชมความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย 

นำทานเดินสู เมืองกอลมาร (Colmar) เมืองกอลมารเปนเมืองหลวงในแควนอัลซาส (Alsace) ในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูบน “เสนทางไวนของ

อาลซัส” และไดช่ือวาเปน “Capitale des vins d'Alsace” (เมืองหลวงแหงไวนแหงอาลซสั)กอลมารเปนบานเกิดของจิตรกรและชางแกะพิมพ

มารติน โชนเกาเออร และประติมากรเฟรเดริก โอกสุต บารตอลดีผูออกแบบอนุสาวรียเทพีเสรภีาพในสหรัฐอเมริกา กอลมารมีชื่อเสียงในการ

อนุรักษเมืองใหยังคงเปนเมืองที่มลัีกษณะสถาปตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ  

กอลมารมีชื่อเสียงในการอนุรักษเมืองใหยังคงเปนเมืองท่ีมีลักษณะสถาปตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณในตัวเมืองเกาก็มีพิพิธภัณฑ คริสต

ศาสนสถาน และรานคาและที่อยูอาศัยท่ีคงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง กอลมารยังไดรับขนานนามวาเปน  

Little Venice หรือ เวนิสแหงฝรั่งเศส เพราะมีคลองพาดผานตัวเมือง อิสระใหทานเดินชื่นชมความสวยงามของบานหลากสีสันนารักริมคลอง

ตามอัธยาศัย 

นำทานชม เมืองเกากอลมาร (Colmar Old Town) ยานเกาแกของกอลมารที่มีความสมบูรณและสวยงามดวยบานไมที่มีหลังคาโคงและ

พระราชวังยคุฟนฟูศิลปวิทยาอันวิจิตรที่ประดับประดาดวยดอกไม 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นำทานเดินทางสู เมืองรีคเวียร (Riquewihr) เมืองในแควนอาลซสั (Alsace) อยูไมไกล

จากเมืองกอลมาร เปนเมืองเล็กๆนารัก สีสันของอาคารสวยงามเหมอืนสีลูกกวาดเรียง

ติดๆกัน อิสระใหทานเดนิชมเมืองตามอัธยาศัย 

นำทานเดินทางสู  เมืองสตราสบูรก(Strasbourg) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) เมืองในแควนอาลซัส (Alsace) เปนเมืองที่สำคัญตั้งแตสมัยโบราณ เนื่องจากเปน

ที่ตั้งยุทธศาสตร มีการตั้งถิ่นฐานของพวกเคลต เคยตกเปนของโรมันใน ค.ศ. 1697 ตกอยู

ภายใตการปกครองของเยอรมัน  

เปนเมืองที่เปนหัวขอพิพาทระหวางเยอรมันกับฝรั่งเศสมาหลายศตวรรษ ปอมปราการในเมืองนี้ถูกสรางโดยชาวเยอรมัน บานเมืองจึงเปนการ

ผสมผสานของท้ังสองประเทศ 

 

 

 



 
 

นำทานชม อาสนวิหารสตราสบูรก(Cathédrale de Strasbourg) หรือ อาสนวิหารแมพระแหงสตราสบูรก เปนโบสถโรมันคาทอลิกที่มีฐานะ

เปนอาสนวิหาร ตั้งอยูที่เมืองสตราสบูรก แควนกร็องแต็สต ประเทศฝรั่งเศส อันเปนที่ตั้งของอัครมุขมณฑลสทราซบูร สวนหลักของสถาปตยกรรม

เปนแบบโรมาเนสก แตยังมีสวนประกอบที่สำคัญของสถาปตยกรรมแบบกอทิกตอนปลายที่งดงามที่สุดแหงหนี่ง  

อาสนวิหารสตราสบูรกเคยไดรับการบันทึกเปนสิ่งกอสรางที่มีความสูงที่สุดในโลก ในชวงป ค.ศ. 1647 จนถึงป ค.ศ. 1874 ดวยความสูงถึง 142 

เมตร ซึ่งในปจจุบัน ถือเปนวิหารที่สูงท่ีสุดอันดับที่หกของโลก และสูงที่สุดเปนอันดับสองรองจากอาสนวิหารรูอ็อง และยังถือเปนวิหารที่สูงที่สุดที่

สรางในยุคกลาง ที่ยังคงสภาพอยูในปจจุบันอาสนวหิารไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโก อีกดวย  

นำทานชมยาน  La Petite France หรือ Little France ในภาษาอังกฤษ ยานประวัติศาสตรของเมืองสตราสบูรก เปนยานที่มีแมน้ำไหลออก

หลายชองทาง ลอมรอบดวยแมน้ำอีล (River ill)ชาวบานสมัยกอนนิยมทำการฟอกหนัง ทำใหน้ำเนาเสียมีกลิ่นเหม็นเต็มไปดวยบานเรือนครึ่งไม 

โคลัมเบจ สีดำและขาว โครงสรางเกาแกที่แปลกตาเหลานี้มาจากทศวรรษที่ 1500 -1600 เปนสถานที่ทองเที่ยวหลักของสตราสบูรก และ  

ไดรับการยกยองจากองคกรยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ปจจุบันในยานนี้เปนมีรานอาหาร รานกาแฟ รานคาตางๆมากมาย อิสระใหทานเดินชม

เมืองและชอปปงตามอัธยาศัย 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

ที่พัก         HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS STRASBOURG CENTRE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day5 เมืองแร็งส – อาสนวิหารแร็งส – มหาวิหารแซงตเรมี – ชอปปงลาวาเล เอาทเล็ท – เมืองปารีส 

 

 

เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

              นำทานเดินสู เมืองแร็งส (Reims) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เปนเมืองในจังหวัดมารน ในแควนช็องปาญารแดนในประเทศ

ฝรั่งเศส เมืองแร็งสกอตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเปนเมืองสำคัญระหวางสมัยจักรวรรดิโรมัน ตอมาแร็งสก็มามีบทบาทสำคัญตอราชบัลลังก

ฝรั่งเศสในการเปนสถานที่สำหรับการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริยฝรั่งเศสที่มหาวิหารนอเทรอดามแหงแร็งส 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

               นำทานชม อาสนวิหารแร็งส (Reims cathedral) สถานที่จัดพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งมีอายุมากกวา 900 ป อาสนวิหารที่เห็นในปจจุบันสรางบน

ฐานของวิหารเดิมที่ถูกเพลิงไหมไปเมื่อ ค.ศ. 1211  

              นำทานชม มหาวิหารแซงตเรมี (Saint Remi Basilica) โบสถแหงน้ี ไดรับการชึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก และไดรับการยก

ยองวาเปนผลงานชิ้นเอกสไตลโกธิกในดานงานประติมากรรมและสถาปตยกรรม บางสวนของอาคารมีอายุเกาแกกวายุคโกธิกมาก เนื่องจาก

ทางเดินกลางแบบโรมาเนสกและปกนกมาจากชวงทศวรรษที่ 1000  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

นำทานเดินทางสู เอาทเล็ท ลาวาเล (La Valley Village Outlet) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เปนเอาทเล็ทจำหนายสินคา

แบรดเนมชื่อดังตางๆ โดยจำหนายในราคาถูกกวาราคาปกติอยางนอย 30 เปอรเซ็นต และม ี

บางชวงโปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลตางๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอรเซ็นตหรือมากกวา 

ทำใหเปนสถานที่ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากจากนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อป

ปงสินคาแบรนดเนม 

นำทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) 

ปารีสเปนเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยูบนแมน้ำแซน ตั้ง

ถิ่นฐานมามากกวา 2,000 ป ปจจุบันปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแหงหนึ่งของโลก และเปนสถานทีทองเที่ยวท่ีโดงดังแหงหนึ่ง 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

ที่พัก        HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา     

 

Day6 เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอรต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑลูฟวร – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ   

            หางสรรพสินคาแกลลอร่ี ลาฟาแยตต 

 

 

เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานผานชม ปลัสเดอลากงกอรด (Place de la Concorde) เปนหนึ่งในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่สำคัญในปารีส เปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดในปารีส 

ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในป 1755 เปนรูปแปดเหลี่ยมที่มีคูน้ำลอมรอบ ในชวงการปฏิวัติฝรั่งเศส 

ในป พ.ศ. 2332 รูปปนของพระเจาหลุยสที่ 15 แหงฝรั่งเศสถูฏรื้อถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนชื่อเปน  Place 

de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหมไดสรางกิโยตินขึ้นที่จัตุรัส และที่นี่เปนที่ที่พระเจาหลุยสที่ 16 ถูก

ประหารชีวติ เมื่อ พ.ศ. 2336 ในป พ.ศ.2338 ภายใตไดเร็กทอรีจัตุรัสไดเปลีย่นชื่อเปน Place de la 

Concorde  เพื ่อเปนการแสดงความปรองดองหลังจากความวุนวายของปฏิวัติ หลังจากการ

ปฏิวัติในป พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลับไปเปน Place de la Concorde ละยังคงเปนเชนนั้นตั้งแตน้ัน

มา  

 



 
 

นำทานเดินทางสู ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั้งอยูฝงตรงขามหอไอเฟลคนละฝงของแมน้ำแซน ตั้งอยูบนที่ตั้งเดิมของ ปาแลดูวทรอ

กาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเปนที่มาของชื่อเรียกสั้นๆขอสถานที่นี้วา ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหงน้ีถูกสรางข้ึนเพ่ือจัดงาน

นิทรรศการ  

 

สรางในสถาปตยกรรมแบบ Neo Classic ตอมาไดมีการรื้อถอนอาคารเดมิและสรางอาคารแบบใหมโดยใชชื่อวา ปาแลเดอชาโย (Palais de 

Chaillot) โดยมลีักษณะที่คลายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยืน่ออกเปนปกทั้งสองขาง โดยลักษณะโคง โดยสรางบนรากฐานของอาคารเดิม

ทั้งหมด เวนเพียงแตวา ปกโคงท้ังสองอาคารนัน้เปนอาคารแยกกัน โดยไมมีอาคารเชื่อมตรงกลาง แตเวนเปนลานจตุัรสั 

เปดโลงแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศนของหอไอเฟลไดจากจัตุรสัทรอกาเดโรผานจากลานวางแหงน้ี ท่ีนี่จึงถือเปนแลนดมารคท่ีนักทองเที่ยว

ที่มาเยือนปารสีตองมาถายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแหงนี้ อิสระใหทานถายรูปคูกับหอไอเฟลอยางจุใจ 

นำทานถายรูปดานนนอกของ พิพธิภัณฑลูฟวร (Louver Museum) เปนพิพิธภัณฑทางศลิปะตั้งอยูในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พพิิธภัณฑ

ลูฟวรเปนพิพิธภณัฑท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกที่สดุ และใหญที่สดุแหงหนึ่งของโลก ซึ่งไดเปดใหสาธารณชนเขาชมไดเมื่อป พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) 

มีประวัตคิวามเปนมายาวนานตั้งแตสมยัราชวงศกาเปเซยีง ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง ซึ่งปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเกบ็รักษา

ผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดบัโลกเปนจำนวนมากกวา 35,000 ชิ้น จากตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระใหทานได

ถายรูปกับพีระมิดแกวของพิพิธภณัฑลูฟวร ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน กอสรางเสร็จสมบรูณเมื่อปค.ศ.1988 โดยเปน

หนึ่งในโครงการท่ีริเริ่มของประธานาธบิดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพ่ือใชสอยเปนทางเขาหลักของพิพิธภัณฑ 

นำทานถายรูปกับ ประตชูัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) เปนอนสุรณสถานทีส่ำคัญของกรุงปารสี ตั้งอยูกลาง

จัตุรสั ชารล เดอโกล ประตูชัยแหง    นี้สรางข้ึนเพ่ือเปนการสดดุีวรีชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพ่ือประเทศ

ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งในสงครามนโปเลียน  

นำทานสู ถนนช็องเซลิเซ (Champs Elysees) เปนยานการคาของฝรั่งเศส ไมวาจะเปน โรงละคร 

รานกาแฟ และรานคาหรูหรา แบรนดเนมตางๆ สองขางทางมีตนเกาลัดที่ไดรับการตกแตงอยาง

สวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคำวา ทุงเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีกในภาษา

ฝรั่งเศส ช็องเซลีเซไดรับการขนานนามวาเปนถนนท่ีสวยที่สุดในโลก  

อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย  

 

 

 

 



 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก  

นำทานเดินทางสู ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ตั้งอยูบน Boulevard 

Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีสใกลกับ Opera Garnier มีแบรนดหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อ

สินคาตางๆที ่รานเพื ่อใหเหมาะกับทุกงบประมาณ ตั ้งแตเสื้อผาสำเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง 

สถาปตยกรรมของรานเปนแบบอารตนูโว มีโดมที่โดดเดนและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส 

ทำใหเปนแหลงทองเท่ียวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระใหทานชอปปงไดตามอัธยาศัย 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

ที่พัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา                 

 

 

 

Day7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี 

 

 

เชา บริการอาหารเชา แบบกลอง 

 นำทานเดินทางสู สนามบินปารีส ชารล เดอโกล ประเทศฝรั่งเศส 

10.30 นำทานเดินทางสู สนามบินอาบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เท่ียวบินที่ EY 032  

(บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที 

19.00 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ือรอการเปลีย่นเครื่องกลบัสูกรุงเทพฯ 

22.35 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เท่ียวบินที่ EY 402 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาท ี

 

Day8 สนามบินอาบูดาบ ี– สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 

08.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

 


