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วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินอาบูดาบ ี     

2 

เมืองซูริค – ยานเมืองเกาซูริค – โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร – โบสถเซนต ปเตอร
โบสถฟรอมุนสเตอร – ปอมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอรดอรฟ  
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตอนเนอรกาส – เมืองลูเซิรน  
อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลกั – สะพานไมชาเปล 

   

Hotel Holiday Inn Express 
Lucerne Kriens 

หรือเทียบเทา  

3 
นั่งกระเชาขึ้นสูยอดเขาทิตลิส – เมืองบาเซิล – พิพิธภัณฑ Kunstmuseum  
เมืองเกาบาเซลิ – บาเซิลมินสเตอร – ศาลากลางบาเซิล – จตัุรัส 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 – ชอปปงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต     

Hotel Ibis Paris Bercy 
หรือเทียบเทา  

7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบ ี     

8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูม ิ     
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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 ม.ิย. 2566 59,990 59,990 44,990 10,000 

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

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

 

อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท 
ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวีซาเชงเกน ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามคาเงินในแตละวัน) 

นักทองเที่ยวจายตามจริงกับศูนยย่ืน โดยเจาหนาท่ีของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และใหคำแนะนำแกทาน 
 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 20,000 บาท/ทาน และชำระสวนท่ีเหลือ 30 วนั กอนการเดินทาง กรณี

วนัเดินทางนอยกวา 21 วนั ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 

2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทวัร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบิน

อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนำเทานั้น 

4. นักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางโปรแกรมขางตนควรทำการจอง และ สงเอกสารเพื่อขอวีซาหมูคณะกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ 60 วัน 

หากระยะเวลานอยกวาท่ีระบุไวขางตน ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซาประเภทอื่นซ่ึงอาจมีคาใชจายเพิ่ม หรือมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 

 

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

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 
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Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี 
 

 

16.30 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย   พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอมอำนวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 
19.30 ออกเดินทางสู สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินท่ี EY 407 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง) ใชเวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 
23.10 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และรอตอเครื่อง  
 
Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซริูค – เมืองซูริค – ยานเมืองเกาซูริค – โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร – โบสถเซนต ปเตอร 
             โบสถฟรอมุนสเตอร – ปอมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอรดอรฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอรกาส 
             เมืองลูเซิรน – อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล 
 

 
03.15 ออกเดินทางสู สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด  

โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY 073 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที 
07.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 

นำทานเดินทางสู เมืองซูริค (Zurich) เมืองที ่มีขนาดใหญที ่สุดของสวิตเซอรแลนด 
เมืองซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนตเสนหของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปตยกรรมแบบเกา ใน
ขณะเดียวกันก็เปนเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหมและถูกยกใหเปนหนึ่งใน
ลำดับตนๆของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก  
นำทานเยี่ยมชมบรรยากาศ ยานเมืองเกาซูริค (Zurich Old Town) ผานชม โบสถ
หอคอยกรอสมุนเตอร (Grossmunster Church) โบสถหอคอยคูสูงระฟาที่ถูกสราง
ขึ้นในชวงป ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปตยกรรมการตกแตงที่
สวยงาม ผานชม โบสถเซนต ปเตอร (St. Peter’s Chruch) หอนาิกาที่มีหนาปด
นาิกาที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเสนผานศูนยกลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 
5 ใบท่ีตีบอกเวลา  
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ทำมาตั้งแตป ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถแหงนี้ยังเปนโบสถที่เกาแกที่สุดของเมือง ผานชม โบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster Abbey) ช่ือ
เรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหนาตางกระจกสีอันสวยงามโดดเดน นำทานเดินทางสู ปอมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ปอมปราการ
โรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแมน้ำลิมมัท (Limmat River) ปจจุบันเปนท่ีพักผอนหยอนใจ จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองช้ันเย่ียมจุด
หนึ่งของชาวเมือง  
นำทานเดินทางสู เขตนีเดอรดอรฟ (Niederdorf) เขตหมูบานโบราณอีกแหงของเมืองซรูิค เปนเขตปลอดรถ เหมาะแกการเดินชมอาคารบานเรือน
สไตลยุโรปโบราณ นอกจากนั้นยังเปนแหลงของเกาชั้นเย่ียม มีรานคาจำพวกงานฝมือและงานศิลปะอยูเปนจำนวนมาก  
นำทานเดินทางสู ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เปนยานธุรกิจการคาสำคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่
เปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติวาเปน ถนนชอปปงท่ีมีสินคาราคาแพงที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา 
ร านคาอ ัญมณี ร านเคร ื ่องประด ับ ร านนาิกาและโรงแรมระดับหรู  ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ ค ือ ถนนออกัสต ินเนอรกาส 
(Augustinergasse) ถนนเกาแกสายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแตสมัยยุคกลาง ตลอดสองขางทางเปนที่ตั้งของอาคารบานเรือนที่มีหนาตางไมแกะสลัก สราง
ข้ึนจากชางฝมือในยุคกลาง 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 
นำทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ  
ประเทศสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา  
นำทานถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลัก
บนผาหินธรรมชาติ เพ ื ่อเป นอนุสรณรำล ึกถ ึงการสละชีพอย างกลาหาญของทหาร
สวิตเซอรแลนดท่ีเกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ. 1792  
นำทานเดินสู สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมคีวามยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผาน
แมน้ำรอยส อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่
เกาแกที่สุดในทวีปยุโรป อิสระใหทานเดินชมเมืองและชอปปงตามอัธยาศัย 

 ค่ำ        อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LUCERNE KRIENS ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
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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 จากสถานีกลางไปยังสถานียอดเขามีความสูงท่ี 3,020 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล ทำใหคุณไดชมวิวแบบพาโนรามาอันงดงามของหนาผาหินสูงชัน และยอดเขาที่ปกคลุมไปดวยหิมะที่อยูหางไกลออกไป   
นำทานชม ถ้ำธารน้ำแข็ง (Glacier Cave) อาบดวยแสงสีฟาเทอรควอยซสลัว เปนน้ำแข็งท่ีมีอายุมากถึง 5,000 ป มีทางเดินยาว 150 เมตรลึก
ลงไปใตพื้นผิวธารน้ำแข็ง 10 เมตร ผานอุโมงค และไปยังจุดชมวิว  
นำทานเดินชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,041 เมตร สูงจากพื้น 500 เมตร สะพานแขวนอันตระการตา
บนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเปนสะพานแขวนที่สูงท่ีสดุในยุโรปอีกดวย อิสระใหทานถายรูปและพกัผอนบนยอดเขาตามอัธยาศยั 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
นำทานเดินทางสู เมืองบาเซิล (Basel) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) บาเซิลเปน
เมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน ฝรั ่งเศส มาบรรจบกัน บาเซิลมักถูกมองวาเปนเมืองหลวงทาง
วัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนด มีชื่อเสียงในดานพิพิธภัณฑหลายแหง นำทานผานชม พิพิธภัณฑ 
Kunstmuseum เปนที่รวมผลงานศิลปะที่ใหญที่สุดในสวิตเซอรแลนด ซึ่งดานในมีผลงานของนัก
จิตรกรชื่อดังระดับโลก ไมวาจะเปน Van Gogh , Monet, Picasso 
นำทานชม เมืองเกาบาเซิล (Basel Old Town) หรือ Altstadt Altstadt เปนภาษาเยอรมัน
แปลวาเมืองเกา หรือหมายถึงเมืองประวัติศาสตรหรือใจกลางเมืองภายในเมืองเกาหรือกำแพงเมือง 
อาคารที่เกาแกที่สุดของเมืองเกาสรางข้ึนตั้งแตศตวรรษที่ 14 ถายรูปดานนอกกับ บาเซิลมินสเตอร 
(Basel Minster) เปนอาคารทางศาสนาในเมืองบาเซิลของสวิสเดิมเปนมหาวิหารคาทอลิกและปจจุบันเปนคริสตจักรโปรเตสแตนตที่ไดรับการ
ปฏิรูป มหาวิหารเดิมถูกสรางข้ึนระหวาง 1019 และ 1500 ในโรมันและโกธิครูปแบบ ปลายโรมันอาคารถูกทำลายโดยแผนดินไหวที่เกิดที่เมืองบา
เซิล เมื่อป1356 และไดรับการสรางข้ึนมาใหม เปนอาคารที่สวยงามตระการตาดวยผนงัหินทรายสีแดงอมชมพูและหลังคาที่มีลวดลายเปนกระจก 
ผานชม ศาลากลางบาเซิล (City Hall of Basel) มีอายุมากกวา 500 ป ที่ตั้งอยูใจกลางจัตุรัส Marktplatz อิสระใหทานเดินชมเมืองและชอป
ปงยานจัตุรัส Marktplatz ถนนสายหลักของบาเซิลที่ขนาดไมใหญมากนักแตมีรานคามากมาย 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก         HOTEL IBIS STYLES BASEL CITY ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเทา 
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Day4 เมืองเอกีเชม – เมืองกอลมาร – เมืองรีคเวียร – เมืองสตราสบูรก – อาสนวิหารสตราสบูรก 
 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินสู เมืองเอกีเชม (Eguisheim) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) หมูบานเล็กๆในแควนอัลซาส (Alsace) เปนหมูบานที่ผลิต
ไวนคุณภาพสูงในแควนน้ี ในป 2013 ไดรับการโหวตใหเปน Village prefere des Francais คือ หมูบานที่ช่ืนชอบของฝรั่งเศส อิสระใหทานเดิน
ชมความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย 
นำทานเดินสู เมืองกอลมาร (Colmar) เมืองกอลมารเปนเมืองหลวงในแควนอัลซาส (Alsace) ในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูบน “เสนทางไวนของ
อาลซสั” และไดช่ือวาเปน “Capitale des vins d'Alsace” (เมืองหลวงแหงไวนแหงอาลซสั)กอลมารเปนบานเกิดของจิตรกรและชางแกะพิมพ
มารติน โชนเกาเออร และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต บารตอลดีผูออกแบบอนุสาวรียเทพีเสรภีาพในสหรัฐอเมริกา กอลมารมีช่ือเสียงในการ
อนุรักษเมืองใหยังคงเปนเมืองที่มลีักษณะสถาปตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ  
กอลมารมีช่ือเสียงในการอนุรักษเมืองใหยังคงเปนเมืองท่ีมีลักษณะสถาปตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณในตัวเมืองเกาก็มีพิพิธภัณฑ คริสต
ศาสนสถาน และรานคาและที่อยูอาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง กอลมารยังไดรับขนานนามวาเปน  
Little Venice หรือ เวนิสแหงฝรั่งเศส เพราะมีคลองพาดผานตัวเมือง อิสระใหทานเดินชื่นชมความสวยงามของบานหลากสีสันนารักริมคลอง
ตามอัธยาศัย 
นำทานชม เมืองเกากอลมาร (Colmar Old Town) ยานเกาแกของกอลมารที ่มีความสมบูรณและสวยงามดวยบานไมที่มีหลังคาโคงและ
พระราชวังยุคฟนฟูศิลปวิทยาอันวิจิตรที่ประดับประดาดวยดอกไม 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นำทานเดินทางสู เมืองรีคเวียร (Riquewihr) เมืองในแควนอาลซสั (Alsace) อยูไมไกล
จากเมืองกอลมาร เปนเมืองเล็กๆนารัก สีสันของอาคารสวยงามเหมอืนสีลูกกวาดเรียง
ติดๆกัน อิสระใหทานเดินชมเมืองตามอัธยาศัย 
นำทานเดินทางสู  เมืองสตราสบูรก(Strasbourg) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) เมืองในแควนอาลซัส (Alsace) เปนเมืองที่สำคัญตั้งแตสมัยโบราณ เนื่องจากเปน
ที่ตั้งยุทธศาสตร มีการตั้งถิ่นฐานของพวกเคลต เคยตกเปนของโรมันใน ค.ศ. 1697 ตกอยู
ภายใตการปกครองของเยอรมัน  
เปนเมืองที่เปนหัวขอพิพาทระหวางเยอรมันกับฝรั่งเศสมาหลายศตวรรษ ปอมปราการใน
เมืองนี้ถูกสรางโดยชาวเยอรมัน บานเมืองจึงเปนการผสมผสานของทั้งสองประเทศ 
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นำทานชม อาสนวิหารสตราสบูรก(Cathédrale de Strasbourg) หรือ อาสนวิหารแมพระแหงสตราสบูรก เปนโบสถโรมันคาทอลิกที่มีฐานะ
เปนอาสนวิหาร ตั้งอยูที่เมืองสตราสบูรก แควนกร็องแต็สต ประเทศฝรั่งเศส อันเปนท่ีตั้งของอัครมุขมณฑลสทราซบูร สวนหลักของสถาปตยกรรม
เปนแบบโรมาเนสก แตยังมีสวนประกอบท่ีสำคัญของสถาปตยกรรมแบบกอทิกตอนปลายท่ีงดงามที่สุดแหงหนี่ง  
อาสนวิหารสตราสบูรกเคยไดรับการบันทึกเปนสิ่งกอสรางที่มีความสูงที่สุดในโลก ในชวงป ค.ศ. 1647 จนถึงป ค.ศ. 1874 ดวยความสูงถึง 142 
เมตร ซึ่งในปจจุบัน ถือเปนวิหารที่สูงท่ีสุดอันดับท่ีหกของโลก และสูงที่สุดเปนอันดับสองรองจากอาสนวิหารรูอ็อง และยังถือเปนวิหารที่สูงที่สุดท่ี
สรางในยุคกลาง ที่ยังคงสภาพอยูในปจจุบันอาสนวิหารไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโก อีกดวย  
นำทานชมยาน  La Petite France หรือ Little France ในภาษาอังกฤษ ยานประวัติศาสตรของเมืองสตราสบูรก เปนยานที่มีแมน้ำไหลออก
หลายชองทาง ลอมรอบดวยแมน้ำอีล (River ill)ชาวบานสมัยกอนนิยมทำการฟอกหนัง ทำใหน้ำเนาเสียมีกลิ่นเหม็นเต็มไปดวยบานเรือนครึ่งไม 
โคลมัเบจ สีดำและขาว โครงสรางเกาแกที่แปลกตาเหลานี้มาจากทศวรรษที่ 1500 -1600 เปนสถานที่ทองเท่ียวหลักของสตราสบูรก และ  
ไดรับการยกยองจากองคกรยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ปจจุบันในยานนี้เปนมีรานอาหาร รานกาแฟ รานคาตางๆมากมาย อิสระใหทานเดินชม
เมืองและชอปปงตามอัธยาศัย 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก         HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS STRASBOURG CENTRE ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา 
 

Day5 เมืองแร็งส – อาสนวิหารแร็งส – มหาวิหารแซงตเรมี – ชอปปงลาวาเล เอาทเล็ท – เมืองปารีส 
 

 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
              นำทานเดินสู เมืองแร็งส (Reims) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เปนเมืองในจังหวัดมารน ในแควนช็องปาญารแดนในประเทศ

ฝรั่งเศส เมืองแร็งสกอตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเปนเมืองสำคัญระหวางสมัยจักรวรรดิโรมัน ตอมาแร็งสก็มามีบทบาทสำคัญตอราชบัลลังก
ฝรั่งเศสในการเปนสถานที่สำหรับการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริยฝรั่งเศสที่มหาวิหารนอเทรอดามแหงแร็งส 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
               นำทานชม อาสนวิหารแร็งส (Reims cathedral) สถานที่จัดพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งมีอายุมากกวา 900 ป อาสนวิหารที่เห็นในปจจุบันสรางบน

ฐานของวิหารเดิมที่ถูกเพลิงไหมไปเมื่อ ค.ศ. 1211  
              นำทานชม มหาวิหารแซงตเรมี (Saint Remi Basilica) โบสถแหงนี้ ไดรับการชึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก และไดรับการยก

ยองวาเปนผลงานชิ้นเอกสไตลโกธิกในดานงานประติมากรรมและสถาปตยกรรม บางสวนของอาคารมีอายุเกาแกกวายุคโกธิกมาก เนื่องจาก
ทางเดินกลางแบบโรมาเนสกและปกนกมาจากชวงทศวรรษที่ 1000  
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นำทานเดินทางสู เอาทเล็ท ลาวาเล (La Valley Village Outlet) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เปนเอาทเล็ทจำหนายสินคา
แบรดเนมช่ือดังตางๆ โดยจำหนายในราคาถูกกวาราคาปกติอยางนอย 30 เปอรเซ็นต และมี 
บางชวงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลตางๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอรเซ็นตหรือมากกวา 
ทำใหเปนสถานที่ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากจากนักทองเที่ยวท่ีชื่นชอบการช็อปปง
สินคาแบรนดเนม 
นำทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) 
ปารสีเปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศฝร่ังเศสตั้งอยูบนแมน้ำแซน ต้ัง
ถ่ินฐานมามากกวา 2,000 ป ปจจุบันปารสีเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแหงหนึ่งของโลก และเปนสถานทีทองเที่ยวท่ีโดงดงัแหงหนึ่ง 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก        HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา     
 

Day6 เมืองปารีส – ปลสัเดอลากงกอรต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑลูฟวร – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลเิซ   
            หางสรรพสนิคาแกลลอรี่ ลาฟาแยตต 
 

 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานผานชม ปลัสเดอลากงกอรด (Place de la Concorde) เปนหนึ่งในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่สำคัญในปารีส เปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดในปารีส 
ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในป 1755 เปนรูปแปดเหลี่ยมที่มีคูน้ำลอมรอบ ในชวงการปฏิวัติฝร่ังเศส ในป พ.ศ. 2332 รูปปนของพระ
เจาหลุยสที่ 15 แหงฝรั่งเศสถูฏร้ือถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนช่ือเปน  Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหมไดสรางกโิยตินข้ึนที่จัตุรัส และ
ที่นี ่เปนที ่ที ่พระเจาหลุยสที่ 16 ถูกประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2336 ในป พ.ศ.2338 ภายใตไดเร็กทอรีจัตุรัสไดเปลี่ยนชื ่อเปน Place de la 
Concorde  เพื่อเปนการแสดงความปรองดองหลังจากความวุนวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในป พ.ศ. 2373 ชื่อกก็ลับไปเปน Place de la 
Concorde ละยังคงเปนเชนนั้นตั้งแตนั้นมา  

นำทานเดินทางสู ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ต้ังอยูฝงตรงขามหอไอเฟลคนละฝงของแมนำ้แซน ตั้งอยู
บนท่ีตั้งเดิมของ ปาแลดูวทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเปนที่มาของช่ือเรียกสั้นๆขอสถานที่นี้วา 

ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหงนี้ถูกสรางข้ึนเพื่อจัดงานนิทรรศการ  
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สรางในสถาปตยกรรมแบบ Neo Classic ตอมาไดมีการรื้อถอนอาคารเดมิและสรางอาคารแบบใหมโดยใชชื่อวา ปาแลเดอชาโย (Palais de 
Chaillot) โดยมลีักษณะที่คลายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยืน่ออกเปนปกทั้งสองขาง โดยลักษณะโคง โดยสรางบนรากฐานของอาคารเดิม
ทั้งหมด เวนเพียงแตวา ปกโคงท้ังสองอาคารนั้นเปนอาคารแยกกัน โดยไมมีอาคารเชื่อมตรงกลาง แตเวนเปนลานจัตุรัส 
เปดโลงแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศนของหอไอเฟลไดจากจัตุรสัทรอกาเดโรผานจากลานวางแหงนี ้ที่นี่จึงถือเปนแลนดมารคที่นกัทองเท่ียว
ที่มาเยือนปารสีตองมาถายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแหงนี้ อิสระใหทานถายรูปคูกับหอไอเฟลอยางจุใจ 
นำทานถายรปูดานนนอกของ พิพิธภัณฑลูฟวร (Louver Museum) เปนพิพิธภัณฑทางศลิปะตั้งอยูในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พพิิธภัณฑ
ลูฟวรเปนพิพิธภัณฑที่มีช่ือเสียงที่สุด เกาแกที่สดุ และใหญที่สดุแหงหนึ่งของโลก ซึ่งไดเปดใหสาธารณชนเขาชมไดเมื่อป พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) 
มีประวัตคิวามเปนมายาวนานตั้งแตสมยัราชวงศกาเปเซยีง ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง ซึ่งปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดบัโลกเปนจำนวนมากกวา 35,000 ช้ิน จากตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระใหทานได
ถายรูปกับพีระมิดแกวของพิพิธภัณฑลูฟวร ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน กอสรางเสร็จสมบรูณเมื่อปค.ศ.1988 โดยเปน
หนึ่งในโครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซวั มีแตร็อง เพื่อใชสอยเปนทางเขาหลักของพิพิธภัณฑ 

นำทานถายรูปกับ ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) เปนอนสุรณสถานทีส่ำคัญของกรุงปารสี ตั้งอยูกลาง
จัตุรสั ชารล เดอโกล ประตูชัยแหง    นี้สรางขึ้นเพ่ือเปนการสดดุีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศ

ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิงในสงครามนโปเลียน  
นำทานสู ถนนช็องเซลิเซ (Champs Elysees) เปนยานการคาของฝรั่งเศส ไมวาจะเปน โรงละคร 

รานกาแฟ และรานคาหรูหรา แบรนดเนมตางๆ สองขางทางมีตนเกาลัดที่ไดรับการตกแตงอยาง
สวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคำวา ทุงเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีกในภาษา

ฝรั่งเศส ช็องเซลเีซไดรับการขนานนามวาเปนถนนที่สวยที่สุดในโลก  
อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก  
นำทานเดินทางสู หางสรรพสินคาแกลลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) 

ตั ้งอยู บน Boulevard Haussmann ในเขตที ่ 9 ของกรุงปารีสใกลกับ Opera 
Garnier มีแบรนดหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆที ่รานเพื่อให

เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั ้งแตเส ื ้อผ าสำเร ็จรูปไปจนถึงแฟชั ่นชั ้นสูง 
สถาปตยกรรมของรานเปนแบบอารตนูโว มีโดมที่โดดเดนและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส 

ทำใหเปนแหลงทองเท่ียวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระใหทานชอปปงไดตามอัธยาศัย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารทองถิ่น พิเศษเมนู Escargot & Duck Confit 

ที่พัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา                 
 

 



2305-2601-ZGZRH2301EY                                                              www.smileytour.com                                                                             Page 11 of 18 
 

 
Day7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี 
 

 

เชา บริการอาหารเชา แบบกลอง 
 นำทานเดินทางสู สนามบินปารีส ชารล เดอโกล ประเทศฝรั่งเศส 
10.30 นำทานเดินทางสู สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบินที่ EY 032  

(บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที 
19.00 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ือรอการเปลีย่นเครื่องกลบัสูกรุงเทพฯ 
22.35 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบินท่ี EY 402 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 
 

Day8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 

08.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 
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