
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

 

 
 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี     

2 

เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ  
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตอนเนอร์กาส – เมืองลูเซิร์น  
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมช้าเปล 

   

Hotel Holiday Inn Express 
Lucerne Kriens 

หรือเทียบเท่า  

3 
น่ังกระเช้าข้ึนสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองบาเซิล – พิพิธภัณฑ์ Kunstmuseum  
เมืองเก่าบาเซิล – บาเซิลมินสเตอร์ – ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Martkplatz    

Hotel Ibis Styles  
Basel City 

หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองเอชีเกม – เมืองกอลมาร์ – เมืองรีคเวียร์ – เมืองสตราสบูร์ก 
อาสนวิหารสตราสบูร์ก    

Hotel Holiday Inn 
Express Strasbourg  

หรือเทียบเท่า  

5 เมืองแร็ง – ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท    
Hotel Ibis Paris Bercy 

หรือเทียบเท่า  

6 
ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 
ถ่ายรูปประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์     

Hotel Ibis Paris Bercy 
หรือเทียบเท่า  

7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี     

8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ     



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบ ี
 

 

16.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก
เช็คอินให้แก่ท่าน 

19.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินที ่EY 407 (บริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 

23.10 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง  
 
Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ 
             โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส 
             เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล 
 

 
03.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินที่ EY 073 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที 
07.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ 
เมืองซูริคข้ึนชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็นหน่ึงใน
ล าดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก  
น าท่านเย่ียมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์
หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้าง
ข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่
สวยงาม  



 

ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ (St. Peter’s Chruch) หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดนาฬิกาท่ีใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 
เมตร และระฆังทั้ง 5 ใบที่ตีบอกเวลา  

 
ท ามาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากน้ันโบสถ์แห่งน้ียังเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) ชื่อ
เรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการ
โรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแม่น้ าลิมมัท (Limmat River) ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองชั้นเย่ียมจุด
หน่ึงของชาวเมือง  
น าท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคารบ้านเรือน
สไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากน้ันยังเป็นแหล่งของเก่าชั้นเย่ียม มีร้านค้าจ าพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่เป็นจ านวนมาก  
น าท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าส าคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ต้ังของห้างสรรพสินค้า 
ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโ ฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส 
(Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาต้ังแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ต้ังของอาคารบ้านเรือนที่มีหน้าต่างไม้แกะสลัก สร้าง
ข้ึนจากช่างฝีมือในยุคกลาง 
 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ  
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา  
น าท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลัก
บนผาหินธรรมชาติ เ พ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึก ถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหาร
สวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792  
น าท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน
แม่น้ ารอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่
เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
 

ค่ า ค่่า        อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
 

ที่พัก HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LUCERNE KRIENS ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Day3 เมืองเอนเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิสลิต – ถ่้าธารน้่าแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองเก่าบาเซิล – บาเซิลมินสเตอร์  
            ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz 
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอนเกลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเอนเกลเบิร์ก เป็นเมืองที่ต้ังของยอดเขาทิตลิส เป็น
ยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตภาคเหนือ สูงเหนือระดับน้ าทะเลที่ 10 ,623 ฟุต น าท่านข้ึนกระเช้า ที่ทิตลิส เราจะได้ข้ึนกระเช้าลอยฟ้าที่หมุนได้ 360  
องศาตลอดการเดินทาง 5 นาที เจ้าแรกของโลก ที่เรียกว่า TItlis Rotair จากสถานีกลางไปยังสถานียอดเขามีความสูงที่ 3,020 เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเล ท าให้คุณได้ชมวิวแบบพาโนรามาอันงดงามของหน้าผาหินสูงชัน และยอดเขาท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะที่อยู่ห่างไกลออกไป   
น าท่านชม ถ่้าธารน่้าแข็ง (Glacier Cave) อาบด้วยแสงสีฟ้าเทอร์ควอยซ์สลัว เป็นน้ าแข็งที่มีอายุมากถึง 5,000 ปี มีทางเดินยาว 150 เมตรลึก
ลงไปใต้พ้ืนผิวธารน้ าแข็ง 10 เมตร ผ่านอุโมงค์ และไปยังจุดชมวิว  
น าท่านเดินชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ที่สูงจากระดับน้ าทะเล 3,041 เมตร สูงจากพ้ืน 500 เมตร สะพานแขวนอันตระการตา
บนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรปอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบนยอดเขาตามอัธยาศัย 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) บาเซิลเป็น
เมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน ฝรั่งเศส มาบรรจบกัน บาเซิลมักถูกมองว่าเป็นเมืองหลวงทาง
วัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงในด้านพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง  น าท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์ 
Kunstmuseum เป็นที่รวมผลงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งด้านในมีผลงานของนัก
จิตรกรชื่อดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Van Gogh , Monet, Picasso 
น าท่านชม เมืองเก่าบาเซิล (Basel Old Town) หรือ Altstadt Altstadt เป็นภาษาเยอรมัน
แปลว่าเมืองเก่า หรือหมายถึงเมืองประวัติศาสตร์หรือใจกลางเมืองภายในเมืองเก่าหรือก าแพงเมือง 
อาคารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าสร้างข้ึนต้ังแต่ศตวรรษที่ 14 ถ่ายรูปด้านนอกกับ บาเซิลมินสเตอร์ (Basel Minster) เป็นอาคารทางศาสนาใน
เมืองบาเซิลของสวิสเดิมเป็นมหาวิหารคาทอลิกและปัจจุบันเป็นคริสตจักรโปรเตสแตนต์ที่ได้รับการปฏิรูป มหาวิหารเดิมถูกสร้างข้ึนระหว่าง 1019 



 

และ 1500 ในโรมันและโกธิครูปแบบ ปลายโรมันอาคารถูกท าลายโดยแผ่นดินไหวที่เกิดที่เมืองบาเซิล เมื่อปี1356 และได้รับการสร้างข้ึนมาใหม่ 
เป็นอาคารที่สวยงามตระการตาด้วยผนังหินทรายสีแดงอมชมพูและหลังคาที่มีลวดลายเป็นกระจก ผ่านชม ศาลากลางบาเซิล (City Hall of 
Basel) มีอายุมากกว่า 500 ปี ที่ต้ังอยู่ใจกลางจัตุรัส Marktplatz อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งย่านจัตุรัส Marktplatz ถนนสายหลักของ
บาเซิลที่ขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่มีร้านค้ามากมาย 

ค่่า           อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก         HOTEL IBIS STYLES BASEL CITY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
Day4 เมืองเอกีเชม – เมืองกอลมาร์ – เมืองรีคเวียร์ – เมืองสตราสบูร์ก – อาสนวิหารสตราสบูร์ก 
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินสู่ เมืองเอกีเชม (Eguisheim) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) หมู่บ้านเล็กๆในแคว้นอัลซาส (Alsace) เป็นหมู่บ้านที่ผลิต
ไวน์คุณภาพสูงในแคว้นน้ี ในปี 2013 ได้รับการโหวตให้เป็น Village prefere des Francais คือ หมู่บ้านที่ชื่นชอบของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเดิน
ชมความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย 
น าท่านเดินสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองกอลมาร์เปน็เมืองหลวงในแคว้นอัลซาส (Alsace) ในประเทศฝรั่งเศส ต้ังอยู่บน “เส้นทางไวน์ของ
อาลซัส” และได้ชื่อว่าเป็น “Capitale des vins d'Alsace” (เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส)กอลมาร์เป็นบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์
มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดีผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในสหรัฐอเมริกา กอลมาร์มีชื่อเสียงในการ
อนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ  
กอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณในตัวเมืองเก่าก็มีพิพิธภัณฑ์ คริสต์
ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง กอลมาร์ยังได้รับขนานนามว่าเป็น  
Little Venice หรือ เวนิสแห่งฝรั่งเศส เพราะมีคลองพาดผ่านตัวเมือง อิสระให้ท่านเดินชื่นชมความสวยงามของบ้านหลากสีสันน่ารักริมคลอง
ตามอัธยาศัย 



 

น าท่านชม เมืองเก่ากอลมาร์ (Colmar Old Town) ย่านเก่าแก่ของกอลมาร์ที่มีความสมบูรณ์และสวยงามด้วยบ้านไม้ที่มีหลังคาโค้งและ
พระราชวังยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาอันวิจิตรที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองรีคเวียร์ (Riquewihr) เมืองในแคว้นอาลซัส (Alsace) อยู่ไม่ไกล
จากเมืองกอลมาร์ เป็นเมืองเล็กๆน่ารัก สีสันของอาคารสวยงามเหมือนสีลูกกวาดเรียง
ติดๆกัน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก(Strasbourg) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) เมืองในแคว้นอาลซัส (Alsace) เป็นเมืองที่ส าคัญต้ังแต่สมัยโบราณ เน่ืองจากเป็น
ที่ต้ังยุทธศาสตร์ มีการต้ังถ่ินฐานของพวกเคลต์ เคยตกเป็นของโรมันใน ค.ศ. 1697  ตกอยู่
ภายใต้การปกครองของเยอรมัน  
เป็นเมืองที่เป็นหัวข้อพิพาทระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสมาหลายศตวรรษ ป้อมปราการในเมืองน้ีถูกสร้างโดยชาวเยอรมัน บ้านเมืองจึงเป็นกา ร
ผสมผสานของทั้งสองประเทศ 

 
น าท่านชม อาสนวิหารสตราสบูร์ก(Cathédrale de Strasbourg) หรือ อาสนวิหารแม่พระแห่งสตราสบูร์ก เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่มีฐานะ
เป็นอาสนวิหาร ต้ังอยู่ที่เมืองสตราสบูร์ก แคว้นกร็องแต็สต์ ประเทศฝรั่งเศส อันเป็นที่ต้ังของอัครมุขมณฑลสทราซบูร์ ส่วนหลักของสถาปัตยกรรม
เปน็แบบโรมาเนสก์ แต่ยังมีส่วนประกอบที่ส าคัญของสถาปัตยกรรมแบบกอทิกตอนปลายที่งดงามท่ีสุดแห่งหน่ีง  
อาสนวิหารสตราสบูร์กเคยได้รับการบันทึกเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลก ในช่วงปี ค.ศ. 1647 จนถึงปี ค.ศ. 1874 ด้วยความสูงถึง 142 
เมตร ซึ่งในปัจจุบัน ถือเป็นวิหารที่สูงที่สุดอันดับที่หกของโลก และสูงที่สุดเป็นอันดับสองรองจากอาสนวิหารรูอ็อง และยังถือเป็นวิหารที่สูงที่สุดที่
สร้างในยุคกลาง ท่ียังคงสภาพอยู่ในปัจจุบันอาสนวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก อีกด้วย  
น าท่านชมย่าน  La Petite France หรือ Little France ในภาษาอังกฤษ ย่านประวัติศาสตร์ของเมืองสตราสบูร์ก เป็นย่านที่มีแม่น้ าไหลออก
หลายช่องทาง ล้อมรอบด้วยแม่น้ าอีล (River ill)ชาวบ้านสมัยก่อนนิยมท าการฟอกหนัง ท าให้น้ าเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยบ้านเรือนครึ่งไม้ 
โคลัมเบจ สีด าและขาว โครงสร้างเก่าแก่ที่แปลกตาเหล่าน้ีมาจากทศวรรษที่ 1500 -1600 เป็นสถานที่ท่องเท่ียวหลักของสตราสบูร์ก และ  
ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ปัจจุบันในย่านน้ีเป็นมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านเดินชม
เมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 



 

ค่่า           อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก         HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS STRASBOURG CENTRE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day5 เมืองแร็งส์ – อาสนวิหารแร็งส์ – มหาวิหารแซงต์เรมี – ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท – เมืองปารีส 
 

 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
              น าท่านเดินสู่ เมืองแร็งส์ (Reims) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองในจังหวัดมาร์น ในแคว้นช็องปาญาร์แดนในประเทศ

ฝรั่งเศส เมืองแร็งส์ก่อต้ังข้ึนโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน ต่อมาแร็งส์ก็มามีบทบาทส าคัญต่อราชบัลลัง ก์
ฝรั่งเศสในการเป็นสถานที่ส าหรับการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสที่มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแร็งส์ 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
               น าท่านชม อาสนวิหารแร็งส์ (Reims cathedral) สถานที่จัดพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งมีอายุมากกว่า 900 ปี อาสนวิหารที่เห็นในปัจจุบันสร้างบน

ฐานของวิหารเดิมที่ถูกเพลิงไหม้ไปเมื่อ ค.ศ. 1211  
              น าท่านชม มหาวิหารแซงต์เรมี (Saint Remi Basilica) โบสถ์แห่งน้ี ได้รับการชึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และได้รับการยก

ย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกสไตล์โกธิกในด้านงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรม บางส่วนของอาคารมีอายุ เก่าแก่กว่ายุคโกธิกมาก เน่ืองจาก
ทางเดินกลางแบบโรมาเนสก์และปีกนกมาจากช่วงทศวรรษที่ 1000  

 

 



 

น าท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสินค้า
แบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมี 
บางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า 
ท าให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อป
ปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) 
ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศฝรั่งเศสต้ังอยู่บนแม่น้ าแซน ต้ัง
ถ่ินฐานมามากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่ล้ าสมัยแห่งหน่ึงของโลก และเป็นสถานทีท่องเท่ียวที่โด่งดังแห่งหน่ึง 

ค่่า           อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก        HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า     
 
Day6 เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่   
            ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ 
 

 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านชม ปลัสเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหน่ึงในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่ส าคัญในปารีส เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในปารีส 
ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูปแปดเหลี่ยมที่มีคูน้ าล้อมรอบ ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศสถูฏรื้อถอนและบริเวณน้ันเปลี่ยนชื่อเป็น  Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหม่ได้สร้างกิโยตินข้ึนที่จัตุรัส และ
ที่น่ีเป็นที่ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ถูกประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจัตุรัสได้เปลี่ ยนชื่อเป็น Place de la 
Concorde  เพ่ือเป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุ่นวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลับไปเป็น Place de la 

Concorde ละยังคงเป็นเช่นน้ันต้ังแต่น้ันมา  
น าท่านเดินทางสู่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ต้ังอยู่ฝั่งตรงข้ามหอไอเฟลคนละฝั่งของแม่น้ าแซน 

ต้ังอยู่บนที่ต้ังเดิมของ ปาแลดูว์ทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกสั้นๆขอ
สถานที่น้ีว่า ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือจัดงานนิทรรศการ  



 

 
สร้างในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใชช้ื่อว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de 
Chaillot) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารย่ืนออกเป็นปีกทั้งสองข้าง โดยลักษณะโคง้ โดยสร้างบนรากฐานของอาคารเดิม
ทั้งหมด เว้นเพียงแต่ว่า ปีกโค้งทั้งสองอาคารน้ันเป็นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลานจัตุรัส 
เปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรัสทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งน้ี ท่ีน่ีจึงถือเป็นแลนด์มาร์คที่นัก่ทองเท่ียว
ที่มาเยือนปารีสต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งน้ี อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟลอย่างจุใจ 
น าท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะต้ังอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส พิพิธภัณฑ์
ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) 
มีประวัติความเป็นมายาวนานต้ังแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศลิปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ.1988 โดยเป็น
หน่ึงในโครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพ่ือใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ 

น าท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานที่ส าคัญของกรุงปารีส ต้ังอยู่กลาง
จัตุรัส ชารล์ เดอโกล ประตูชัยแห่ง    น้ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าท่ีได้ร่วมรบเพ่ือประเทศ

ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสงครามนโปเลียน  
น าท่านสู ่ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร 

ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่าง
สวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากค าว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีกในภาษา

ฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก  
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 
 
 
 



 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
น าท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ต้ังอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีส
ใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ร้านเพ่ือให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ต้ังแต่เสื้อผ้าส าเร็จรูปไปจนถึง
แฟชั่นชั้นสูง สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ท าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวของเมือง
หลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตคารอาหารท้องถ่ิน พิเศษเมนู Escargot & Duck Confit 
ที่พัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า                 
 
 

 



 

Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี 
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง 
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล ประเทศฝรัง่เศส 
10.30 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เท่ียวบินที ่EY 032  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 
19.00 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ เพ่ือรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ 
22.35 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เท่ียวบินที่ EY 402 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 
 

Day8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 

08.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
....................................................................................................  

 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทวัร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไม่มีเตียง/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัร์ไม่รวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

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

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

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

20 – 27 พฤศจิกายน 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 

 
อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป ีณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 
 โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อ านวยความสะดวกในการย่ืน และให้ค าแนะน าแก่ท่าน 

 



 
ส าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทาง
น้อยกว่า 21 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง 
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน าเท่านั้น 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลา
น้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 


