
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมู ิ– สนามบินอาบูดาบ ี     

2 
เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแหงเมืองมิลาน  

เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม    
HOTEL CRUISE COMO 

หรือเทียบเทา  

3 
เมืองลูเซิรน – อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล – เมืองอิเซลทวาลด  

ทะเลสาบเบรียนซ – เมืองอินเทอรลาเกน    
HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN 

หรือเทียบเทา  

4 

เมืองกรินเดลวลัท – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด เทอรมินอล  

สถานีเคเบิ้ลคาร Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอรเกล็ทเซอร – ธารน้ำแข็ง 

ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันป – ลานสฟงซ – เมืองดีจอง 
   

HOTEL HOLIDAY INN 

EXPRESS DIJON  

หรือเทียบเทา  

5 

เมืองปารีส – ลองเรือบาโตมูช ชมแมน้ำแซนด – ปลัสเดอลากงกอรด   

ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑลูฟวร  

พีระมิดแกวของพิพิธภัณฑลูฟวร – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ 
   

HOTEL IBIS PARIS PORTE DE 

BERCY หรือเทียบเทา  

6 เอาทเล็ท ลาวาเล – ชอปปงแกลลอรี่ ลาฟาแยตต     
HOTEL IBIS PARIS PORTE DE 

BERCY หรือเทียบเทา  

7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี     

8 สนามบินอาบูดาบี– สนามบินสุวรรณภูม ิ     

    



 
 

 

 

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 

21 – 28 กุมภาพันธ 2566 59,990 59,990 44,990 10,000 

05 – 12 มีนาคม 2566 59,990 59,990 44,990 10,000 

19 – 26 พฤษภาคม 2566 59,990 59,990 44,990 10,000 

30 พ.ค. – 06 มิ.ย. 2566 63,990 63,990 48,990 10,000 

05 – 12 มิถุนายน 2566 63,990 63,990 48,990 10,000 

16 – 23 มิถุนายน 2566 61,990 61,990 46,990 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 

 

สาํคญัโปรดอ่าน 

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

กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องชาํระค่าทวัรเ์ตม็จํานวน 100% เท่านัน 

2. อตัราค่าบรกิารนี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทกีําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ

ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

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

การบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทเีป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน 

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

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 

4. นักท่องเทยีวทตี้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพอืขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย  วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทรีะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธใินการขอวซ่ีาประเภทอนืซงึอาจมคี่าใชจ้่ายเพมิ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินอาบูดาบ ี

 

 

16.30 นัดหมายพรอ้มกนัท ีสนามบินสุวรรณภมิู โปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หน้าทคีอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอํานวยความสะดวกเชค็อนิ

ใหแ้ก่ท่าน 

19.30 ออกเดนิทางสู่ สนามบินอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airline เทยีวบนิท ีEY 407  

(บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง 30 นาท ี

23.10 เดนิทางถงึ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์และรอต่อเครอืง  

 

Day2 สนามบินอาบูดาบ ี– สนามบินมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแหงมิลาน – โคโม – ทะเลสาบโคโม 

 

 

03.25 ออกเดนิทางสู่ สนามบินมิลาน ประเทศสอติาล ี

โดยสายการบนิ Etihad Airways เทยีวบนิท ีEY 081 (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง 55 นาท ี

07.55 เดินทางถึง สนามบินมิลาน ประเทศอิตาล ีผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 

      นำทานเดินทางสู เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เปนเมืองหลัก

ของแควนลอมบารเดีย และปนเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู

บริเวณที่ราบลอม บารดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต คำวา “Mid-

lan” ซึ่งหมายถึง อยูกลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซึ่ง มิ

ลานถูกจัดใหเปนเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยิรก ปารีส ลอนดอน และโรม  

      นำทานเดินทางสู แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario Emanuele 

II) ที่นับเปนศูนยการคาที่สวยงามหรูหราและเกาแกที่สุดใน เมืองมิลาน อนุสาวรีย 

 



 
 

      ของกษัติยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆ ในอิตาลี และอนุเสาวรียของศิลปน

ชื่อดังในยุคเรอเนสซองซอีก 1 ทาน คือ ลิโอนาร โด ดารวินซี่ ที่อยูบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา   

      นำทานถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เปนมหาวิหารทีม่ีสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญดวยความสูง 

157 เมตร และกวางถึง 92 เมตร ตั้งอยูที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเปนสัญลักษณของเมืองมิลานเปนมหาวิหารท่ีใหญเปนอันดับสองใน 

ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนตปเตอรที่ตั้งอยูที่เมืองวาติกัน **คาบัตรเขาชมดานในของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน ทานละ ประมาณ 10 ยูโร 

(EUR) หรือ คำนวณ เปนเงนิไทย ทานละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 

 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

               นำทานเดินทางสู เมืองโคโม (Como) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยูบริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอรแลนด เปนเมืองท่ีอยูติดกับ

ทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลปทำใหโคโมเปนเมืองทองเที่ยวอีกเมืองนึงท่ีนักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาทองเที่ยวกัน  

               ถายรูปกับ ทะเลสาบโคโม (Como Lake) 

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 

ที่พัก  HOTEL CRUISE COMO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day3 เมืองลูเซิรน – อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล – เมืองอิเซลทวาลด – ทะเลสาบเบรียนซ – เมืองอินเทอลาเกน 

 

 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

              นำทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองทองเที่ยวยอด

นิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา  

               นำทานถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหิน

ธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรำลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิตเซอรแลนดท่ีเกิดจากการปฏวิตัใิน

ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปค.ศ. 1792  

               นำทานเดินสู สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ำรอยส 

อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในทวีปยุโรป อิสระ

ใหทานเดินชอมเมืองและชอปปงตามอัธยาศัย 

 



 
 

เท่ียง   อิสระอาหารกลางวนั ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

นำทานสู เมืองอิเซลทวาลด (Iseltwald) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พาทานถายรูปกับ 

ทะเลสาบเบรียนซ Lake Brienz เปนทะเลสาบสีมรกตที่เงียบสงบ อยูทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป 

หนึ่งในฉากซีรียเกาหลีใตเรื่อง Crash Landing on You  

นำทานสู เมืองอินเทอลาเกน (Interlaken) ความหมายตรงตัวที่แปลวา “เมืองระหวางสองทะเลสาบ” 

เปนเมืองที ่ตั ้งอยู ระหวาง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ (Brienz Lake) 

ทะเลสาบสีฟาสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบดานหนาหลังดวยเทือกเขาเขียวชะอุม  

 

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน  

ที่พัก  HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day4 เมืองกรินเดลวัลท – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด เทอรมินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอรเกล็ทเชอร 

            ธารน้ำแข็งขนาดใหญ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันป – ลานสฟงซ – ธารน้ำแข็ง – เมืองดิจอง 

 

 

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู เมืองกรินเดลวัลท (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอรแลนด เปนที่ตั้งของ สถานีรถไฟกริน

เดลวัลด เทอรมินอล (Grindelwald Terminal Station) นำทาน ขึ้นเคเบิ้ลคาร Eiger Express  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เปลี่ยนขบวนรถไฟท่ี 

สถานีรถไฟไอเกอรเกล็ทเชอร  มีความสูงกวาระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางทางขึ้นสูยอดเขา ทานจะไดผานชมความ

สวยงามที่ธรรมชาติสรรคสราง คือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ บริเวณเชิงเขากอนถึงสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอรค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดใน

ทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน

มรดกโลกโดยยูเนสโก นำทานเขาชม ถ้ำน้ำแข็งพันป (Ice Palace) เปนถ้ำน้ำแข็งพันปที่ไมมีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใตธารน้ำแข็ง Glacier 

ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเปนน้ำแข็งแกะสลักอยูตามจุดตางๆ และ ลานสฟงซ จุดชมวิวท่ีสูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอรแลนด สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดใน

เทือกเขาแอลป มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดเพลดิเพลินกับการถายรปูและกิจกรรมบนยอด

เขา ที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดย ที่ทำการไปรษณียที่สูงท่ีสุดในยุโรป ไปหาบุคคลที่ทานนึกถึงในชวงเวลาที่ดีที่สุด  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 



 
 

** กรณีรานอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไมสามารถรองรับคณะได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำทานรับประทานอาหารที่ภัตตาคารใน

เมืองใกลเคียงเปนการทดแทน และไมสามารถคืนคาใชจายใหทานไดไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทั้งน้ีทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสำคัญ  

นั่งรถไฟไตเขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู สถานีรถไฟไอเกอรเกล็ทเชอร  โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร Eiger Express เพื่อมายัน 

สถานีรถไฟกรินเดลวัลด เทอรมินอล (Grindelwald Terminal Station) ** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยูกับสถานการณ และ 

สภาพภูมิอากาศเปนสำคัญ กรณีคณะไมสามารถขึ้นชมยอดเขาจุงเฟราได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวา

สวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชำระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชนของลูกคา 

เปนสำคัญ  

นำทานเดินทางสู เมืองดจีอง  (Dijon) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองดีจองเปนอดีตเมืองของจังหวัดเบอรกันดี ประวัติศาสตร

ของดีจองเริ่มจากการตั้งรกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยช่ือเมืองวา ดีวีโอ (Divio) ตั้งอยูระหวางเสนทางไปเมืองลียง และปารีส นอกจากนั้นยังเปน

ที่ตั้งสำคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแหงเบอรกันดีในระหวางชวงคริสตศตวรรษที่ 11 จนถึงชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 15 โดยในชวงนั้นมี

ความเจริญรุงเรืองถึงขีดสุด และเปนอาณาจักรที่มั่งคั่งทาง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู และวิทยาศาสตร 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก     HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON ระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเทา                  

 

Day5 เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอรด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – ถายรูปกับพพิิธภัณฑลูฟวร – ประตูชัย – ถนนชองเซลิเซ  

 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

               นำทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ปารีสเปนเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสดุของประเทศฝรั่งเศส

ตั้งอยูบนแมน้ำแซน ตั้งถิ่นฐานมามากกวา 2,000 ป ปจจุบันปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแหงหนึ่งของโลก 

และเปนสถานทีทองเที่ยวที่โดงดังแหงหนึ่งของโลก 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น พิเศษเมน ูEscargot & Duck Confit 

               นำทาน ลองเรือชมแมน้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เปนหนึ่งในผูใหบริการเรือนำเที่ยวในแมน้ำ

แซนยอดนิยมเจาหนึ่ง อีกทั้งยังเปนบริษัททัวรที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เกาแกที่สุดในกรุงปารีสดวย ใชเวลา

ลองประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สำคัญที่แมน้ำทอดผานอยางเชน หอไอเฟล พิพิธภัณฑลูฟ สะพานอเล็ก

ซานเดอรที่สามเปนกิจกรรมที่นิยมกันอยางมากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกไดวาเปนไฮไลทสำคัญถาหาก

ใครไดมาเมืองปารีสตองไมพลาดกิจกรรมลองเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอยางแนนอน 



 
 

               ทานผานชม ปลัสเดอลากงกอรด (Place de la Concorde) เปนหนึ่งในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่สำคัญในปารีส เปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดในปารีส 

ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในป 1755 เปนรูปแปดเหลี่ยมที่มีคูน้ำลอมรอบ ในชวงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในป พ.ศ. 2332 รูปปนของพระ

เจาหลุยสที่ 15 แหงฝรั่งเศสถกูรื้อถอนและบริเวณนัน้เปลี่ยนชื่อเปน Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหมไดสรางกิโยตินขึ้นที่จัตุรัส และ

ที ่นี ่เปนที่ที ่พระเจาหลุยสที ่ 16 ถูกประหารชีวิต เมื ่อ พ.ศ. 2336 ในป พ.ศ.2338 ภายใตไดเร็กทอรีจัตุรัสไดเปลี่ยนชื่อเปน Place de la 

Concorde  เพื่อเปนการแสดงความปรองดองหลังจากความวุนวายของปฏิวตัิ หลังจากการปฏิวตัิในป พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลับไปเปน Place de la 

Concorde และยังคงเปนเชนนั้นตั้งแตนั้นมา 

นำทานเดินทางสู ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั้งอยูฝงตรงขามหอไอเฟลคนละฝงของแมน้ำแซน ตั้งอยู

บนที่ตั้งเดิมของ ปาแลดูวทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเปนที่มาของช่ือเรียกสั้นๆขอสถานที่นี้วา 

ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหงน้ีถูกสรางข้ึนเพ่ือจัดงานนิทรรศการ สรางในสถาปตยกรรมแบบ 

Neo Classic ตอมาไดมีการรื้อถอนอาคารเดมิและสรางอาคารแบบใหมโดยใชชื่อวา ปาแลเดอชาโย  

(Palais de Chaillot) โดยมลีักษณะที่คลายคลึงกับอาหารเดมิ คือ มีตัวอาคารยื่นออกเปนปกทั้ง

สองขาง โดยลักษณะโคง โดยสรางบนรากฐานของอาคารเดมิทั้งหมด เวนเพียงแตวา ปกโคงท้ัง

สองอาคารนัน้เปนอาคารแยกกัน โดยไมมีอาคารเชื่อมตรงกลาง แตเวนเปนลานจตุัรสัเปดโลงแทน 

เราสามารถมองเห็นทิวทัศนของหอไอเฟลไดจากจตุัรสัทรอกาเดโรผานจากลานวางแหงนี้ ที่นี่จึงถือเปน

แลนดมารคที่นักทองเท่ียวที่มาเยอืนปารีสตองมาถายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแหงนี้ อิสระใหทานถายรปูคูกับหอ

ไอเฟลอยางจุใจ 

 

นำทานถายรูปดานนนอกของ พิพธิภัณฑลูฟวร (Louver Museum) เปนพิพิธภัณฑทางศิลปะตั้งอยูในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  

พิพิธภัณฑลูฟวรเปนพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียงที่สุด เกาแกที่สุด และใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ซึ่งไดเปดใหสาธารณชนเขาชมไดเมื่อป พ.ศ. 2336 

(ค.ศ. 1793) มีประวัติความเปนมายาวนานตั้งแตสมัยราชวงศกาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง ซึ่งปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดง

และเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจำนวนมากกวา 35,000  ชิ้น จากตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงศตวรรษที่ 19 

อิสระใหทานไดถายรูปกับพีระมิดแกวของพิพิธภัณฑลูฟวร ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน กอสรางเสร็จสมบูรณเมื่อปค.ศ.

1988 โดยเปนหนึ่งในโครงการท่ีริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพ่ือใชสอยเปนทางเขาหลักของพิพิธภัณฑ 

 

 

 

 

 



 
 

      นำทานถายรูปกับ ประตชูัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) เปนอนุสรณสถานที่สำคัญของกรุงปารีส ตั้งอยู

กลางจัตุรัส ชารล เดอโกล ประตูชัยแหง นี้สรางขึ้นเพ่ือเปนการสดุดีวรีชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศ

ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งในสงครามนโปเลียน  

   นำทานสู ถนนช็องเซลิเซ (Champs Elysees) เปนยานการคาของฝรั่งเศส ไมวาจะเปน โรง

ละคร รานกาแฟ และรานคาหรูหรา แบรนดเนมตางๆ สองขางทางมีตนเกาลัดที่ไดรับการตกแตง

อยางสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคำวา ทุงเอลิเซียม จากเทพปกรฌัม 

   กรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซไดรับการขนานนามวาเปนถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

ที่พัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา                  

 

 

 

Day6 ชอปปงลาวาเล เอาทเล็ท – หางสรรพสินคาแกลลอรี่ ลาฟาแยตต 

 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

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

แบรดเนมชื่อดังตางๆ โดยจำหนายในราคาถูกกวาราคาปกติอยางนอย 30 เปอรเซ็นต และม ี

บางชวงโปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลตางๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอรเซ็นตหรือมากกวา 

ทำใหเปนสถานที่ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากจากนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อป

ปงสินคาแบรนดเนม 

เท่ียง         อิสระอาหารกลางวนั ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

 

 

 

 

 

 



 
 

นำทานเดินทางสู ห้างสรรพสินค้าแกลลอร ีลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) ตั้งอยูบน Boulevard 

Haussmann ในเขตท่ี 9 ของกรุงปารีสใกลกับ Opera Garnier มีแบรนดหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อ

สินคาตางๆ 

ที่รานเพื่อใหเหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแตเสื้อผาสำเร็จรปูไปจนถึงแฟชั่นช้ันสูง สถาปตยกรรม

ของรานเปนแบบอารตนโูว มีโดมที่โดดเดนและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทำใหเปน

แหลงทองเที่ยวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระใหทานชอปปงไดตามอัธยาศัย 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

ที่พัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา                 

 

 

Day7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี 

 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู สนามบินปารีส ชารล เดอโกล ประเทศฝรั่งเศส (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

10.30 นำทานเดินทางสู สนามบินอาบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน Etihad Airline  เท่ียวบินที่  

EY 032 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาท ี

19.00 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ือรอการเปลีย่นเครื่องกลบัสูกรุงเทพฯ 

22.35 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airline เท่ียวบินที่ EY 402 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาท ี

 

Day8 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 
 

 

08.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ...พรอมความประทับใจ 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 
 
 

 


