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Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี 
16.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

เช็คอินให้แก่ท่าน 
19.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 
23.10 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง  
Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งมิลาน – โคโม – ทะเลสาบโคโม 
03.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี 

โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY 081 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที 
07.55 เดินทางถึง สนามบินมิลาน ประเทศอิตาล ีผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 

      นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอม บาร์ดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ คำว่า “Mid-lan” ซ่ึงหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิ
ลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึง มิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยิร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม  

      นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario Emanuele II) ที่นับเป็นศูนย์การค้าที่สวยงามหรูหราและเก่าแก่ที่สุดใน 
เมืองมิลาน อนุเสาวรีย์ของกษัตรยิ์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และ
อนุเสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์ โด ดาร์วินซ่ี ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า   

      นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 
157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลานเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน 

      ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่เมืองวาติกัน **ค่าบัตรเข้าชมด้านในของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร 
(EUR) หรือ คำนวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 

  
 
 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี     

2 
สนามบินอาบูดาบี – เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล  
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม    

HOTEL CRUISE COMO 
หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองเอนเกิลเบิร์ก – น่ังกระเช้าข้ึนสู่ยอดเขาทิตลิส – ธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนเมืองลู
เซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล     

HOTEL IBIS STYLES 
LUCERNE CITY 

หรือเทียบเท่า  

4 เมืองกอลมาร์ – เมืองเก่ากอลมาร์ – เมืองดีจอง    

HOTEL HOLIDAY INN 
EXPRESS DIJON 
หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – 
พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝร่ังเศส-ถนนช็องเซลิเซ่    

HOTEL IBIS PARIS PORT 
DE BERCY 

หรือเทียบเท่า  

6 เอาท์เล็ท ลาวาเล่ – ช้อปป้ิงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์     

HOTEL IBIS PARIS PORT 
DE BERCY 

หรือเทียบเท่า  
7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี     

8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ     
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เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
               นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่อยู่ติดกับ

ทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ทำให้โคโมเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองนึงที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกัน  ถ่ายรูปกับ ทะเลสาบโคโม 
(Como Lake)  

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก  HOTEL CRUISE COMO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
Day3 เมืองเอนเกลเบิร์ก– น่ังกระเช้าข้ึนสู่ยอดเขาทิตลิส– ถ้ำธารน้ำแข็ง– สะพานแขวนทอดยาว– เมืองลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก 

– สะพานไม้ชาเปล  
เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอนเกลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเอนเกลเบิร์ก เป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาทิตลิส เป็น
ยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตภาคเหนือ สูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 10 ,623 ฟุต นำท่านขึ้นกระเช้า ที่ทิตลิส เราจะได้ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่หมุนได้ 360 
องศาตลอดการเดินทาง 5 นาที เจ ้าแรกของโลก ที ่ เร ียกว่า  TItlis Rotair จาก
สถานีกลางไปยังสถานียอดเขามีความสูงที่ 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้คุณได้
ชมวิวแบบพาโนรามาอันงดงามของหน้าผาหินสูงชัน และยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่
อยู่ห่างไกลออกไป   
นำท่านชม ถ้ำธารน้ำแข็ง (Glacier Cave) อาบด้วยแสงสีฟ้าเทอร์ควอยซ์สลัว เป็น
น้ำแข็งที่มีอายุมากถึง 5,000 ปี มีทางเดินยาว 150 เมตรลึกลงไปใต้พื้นผิวธารน้ำแข็ง 10 
เมตร ผ่านอุโมงค์ และไปยังจุดชมวิว  
นำท่านเดินชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,041 เมตร สูงจากพื้น 500 เมตร สะพานแขวนอันตระการตา
บนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรปอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบนยอดเขาตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
               นำท่านเดินทางสู ่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา  
               นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการ

สละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1792  
                
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BCG-ITALY SWISS FRANCE 8D5N_EY_SEP-DEC22 

นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ
เมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ำ       อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก        HOTEL IBIS STYLE LUCERNE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
Day4 เมืองกอลมาร์ – เมืองเก่ากอลมาร์ – เมืองดิจอง 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองกอลมาร์เป็นเมืองหลวงในแคว้นอัลซาส (Alsace) ใน
ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บน “เส้นทางไวน์ของอาลซัส” และได้ชื่อว่าเป็น “Capitale des vins d'Alsace” (เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส)กอลมาร์
เป็นบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดีผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพใน
สหรัฐอเมริกา กอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ  
กอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณในตัวเมืองเก่าก็มีพิพิธภัณฑ์ คริสต์
ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง กอลมาร์ยังได้รับขนานนามว่าเป็น  
Little Venice หรือ เวนิสแห่งฝรั่งเศส เพราะมีคลองพาดผ่านตัวเมือง อิสระให้ท่านเดินชื่นชมความสวยงามของบ้านหลากสีสันน่ารักริมคลอง
ตามอัธยาศัย 
นำท่านชม เมืองเก่ากอลมาร์ (Colmar Old Town) ย่านเก่าแก่ของกอลมาร์ที่มีความสมบูรณ์และสวยงามด้วยบ้านไม้ที่มีหลังคาโค้งและ
พระราชวังยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอันวิจิตรที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ 

เท่ียง    อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง  (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองดีจองเป็นอดีตเมืองของจังหวัดเบอร์กันดี ประวัติศาสตร์
ของดีจองเริ่มจากการตั้งรกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยชื่อเมืองว่า ดีวีโอ (Divio) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางไปเมืองลียง และปารีส นอกจากน้ันยัง
เป็นที่ตั้งสำคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดีในระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึงช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยในช่วงนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด และเป็นอาณาจักรที่มั่งคั ่งทาง เศรษฐกิจ 
ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ และวิทยาศาสตร์ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษเมน ูEscargot 
ที่พัก     HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า                  
Day5 เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัย – ถนนช่องเซลิเซ่  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
               นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศส

ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน ตั้งถิ่นฐานมามากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันปารีส
เป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหน่ึง
ของโลก และเป็นสถานทีท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหน่ึงของโลก 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารไทย 
               นำท่านผ่านชม ปลัสเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) 

เป็นหน่ึงในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่สำคัญในปารีส เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุด
ในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูป
แปดเหลี่ยมที่มีคูน้ำล้อมรอบ ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 
2332 รูปปั้นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศสถูกรื้อถอนและบริเวณน้ันเปลี่ยนชื่อเป็น Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหม่ได้สร้างกิ
โยตินขึ้นที่จัตุรัส และที่น่ีเป็นที่ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ถูกประหารชีวิต เม่ือ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจัตุรัสได้เปลี่ยนชื่อเป็น  
Place de la Concorde  เพื่อเป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุ่นวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลับไปเป็น  
Place de la Concorde และยังคงเป็นเช่นน้ันตั้งแต่น้ันมา 
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นำท่านเดินทางสู่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหอไอเฟลคนละฝั่งของแม่น้ำแซน ตั้งอยู่บนที่ตั้งเดิมของ ปาแลดูว์ทรอ
กาเดโร (Palais du Trocadero) ซ่ึงเป็นที่มาของชื่อเรียกสั้นๆของสถานที่น้ีว่า ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดงาน
นิทรรศการ สร้างในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า ปาแลเดอชาโย  
(Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเป็นปีกทั้งสองข้าง โดยลักษณะโค้ง โดยสร้างบนรากฐาน
ของอาคารเดิมทั้งหมด เว้นเพียงแต่ว่า ปีกโค้งทั้งสองอาคารน้ันเป็นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลานจัตุรัสเปิดโล่งแทน 
เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรัสทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งน้ี ที่น่ีจึงถือเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนปารีส
ต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งน้ี อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟลอย่างจุใจ 
นำท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด 
และใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชม
ได้เมื ่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมา
ยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บ
รักษาผลงานทางศิลปะที ่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวน
มากกว่า 35,000  ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง

ศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จ

สมบูรณ์เม่ือปีค.ศ.1988 โดยเป็นหน่ึงในโครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใช้สอยเป็น
ทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ 

      นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของ
กรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัส ชาร์ล เดอโกล ประตูชัยแห่ง น้ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหาร

กล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน  
   นำท่านสู ่ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร 

ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม
ปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคำว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัม 

   กรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า                  
Day6 ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์
เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมี 
บางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจาก
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 

เท่ียง         อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ตั้งอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุง
ปารีสใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าต่างๆ 
ที่ร้านเพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแต่เสื้อผ้าสำเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและ
ทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า                 
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Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง 
 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล ประเทศฝรั่งเศส 
10.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบินที่ EY 032  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 
19.00 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ 
22.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบินที่ EY 402 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 
Day8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
08.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
 

       Flight Detail 
ราคาทัวร์/ท่าน 
พักห้องละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 
ไม่มีเตียง/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

11 – 18 กันยายน 2565 
 

EY 407 / BKK – AUH / 19.30 – 23.10 
EY 081 / AUH – MXP / 03.25 – 07.55 
EY 032 / CDG – AUH / 10.30 – 19.00 
EY 402 / AUH – BKK / 22.35 – 08.05 

59,990 56,990  39,990 10,900 

24 – 31 ตุลาคม 2565 
 

EY 407 / BKK – AUH / 19.30 – 23.10 
EY 081 / AUH – MXP / 03.25 – 07.55 
EY 032 / CDG – AUH / 09.30 – 18.55 
EY 402 / AUH – BKK / 21.45 – 07.20 

65,990 62,990 42,990 12,000 

28 ธ.ค.65  – 04 ม.ค. 66 
 

EY 407 / BKK – AUH / 21.05 – 00.30 
EY 081 / AUH – MXP / 02.55 – 06.10 
EY 032 / CDG – AUH / 09.30 – 18.55 
EY 402 / AUH – BKK / 21.45 – 07.20 

73,990 70990 48,990 16,900 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามค่าเงินในแต่ละวนั) 

 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

ส ำคญัโปรดอ่ำน 
1. กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท/ท่ำน และช ำระส่วนที่เหลอื 30 วนั ก่อนกำรเดนิทำง กรณีวนั

เดนิทำงน้อยกว่ำ 21 วนั ต้องช ำระค่ำทวัร์เต็มจ ำนวน 100% เท่ำนัน้ 
2. อตัรำค่ำบรกิำรน้ี จ ำเป็นต้องมผูีเ้ดนิทำง จ ำนวน 10 ท่ำน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผูีเ้ดนิทำงไม่ถงึตำมจ ำนวนที่ก ำหนด ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อน

กำรเดนิทำง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัรำค่ำบรกิำร (ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะได้ออกเดนิทำง ตำมควำมต้องกำร) 
3. ท่ำนที่ต้องออกบตัรโดยสำรภำยในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครัง้ก่อนท ำกำรออกบตัรโดยสำร เน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจ

มกีำรปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลำบนิ โดยไม่แจ้งใหท้รำบล่วงหน้ำ และกำรแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นเพยีงกำรแนะน ำเท่ำนัน้ 
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4. นักท่องเที่ยวที่ต้องกำรเดินทำงโปรแกรมขำ้งต้นควรท ำกำรจอง และ ส่งเอกสำรเพื่อขอวซ่ีำหมู่คณะก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หำก

ระยะเวลำน้อยกว่ำที่ระบุไวข้ำ้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขอวซ่ีำประเภทอื่นซึ่งอำจมคี่ำใช้จ่ำยเพิม่ หรอืมผีลต่อกำรพจิำรณำวซ่ีำของท่ำน 
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