
วันที ่ โปรแกรมทวัร

1 สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินอาบูดาบี 

2 

เมืองซูริค –ยานเมืองเกาซูริค–โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร 
เตอรโบสถฟรอมุนสเตอร – ปอมปราการลินเดนฮอฟ 
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตอนเนอรกาส 
อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล

3 
น่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขาทิตลิส – เมืองบาเซิล 
เมืองเกาบาเซิล – บาเซิลมินสเตอร – ศาลากลางบาเซิล 

4 เมืองเอชีเกม – เมืองกอลมาร – เมืองรีคเวียร 
อาสนวิหารสตราสบูรก 

5 เมืองแร็ง–ชอปปงลาวาเล เอาทเล็ท 

6 
ปลัสเดอลากงกอรด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร 
ลูฟวร ถายรูปประตูชัยฝรั่งเศส – ชอปปงถนนช็องเซลิเซ 
ลาฟาแยตต  

7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี

8 สนามบินอาบูดาบี –สนามบินสุวรรณภูมิ 

โปรแกรมทวัร อาหาร 
เชา เทีย่ง 

  
โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร – โบสถเซนต ป

ปอมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอรดอรฟ  
ถนนออกัสตอนเนอรกาส –เมืองลูเซิรน  

ชาเปล 

  

เมืองบาเซิล – พิพิธภัณฑ Kunstmuseum 
ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Martkplatz   

เมืองรีคเวียร – เมืองสตราสบูรก 
  

  

ทรอกาเดโร – ถายรูปกับพิพิธภัณฑ
ชอปปงถนนช็องเซลิเซ –ชอปปงแกลลอรี่   

สนามบินอาบูดาบี   
  

โรงแรม เย็น 

  

 

Hotel Holiday Inn 
Express Lucerne 

Kriens 
หรือเทียบเทา  

 

Hotel Ibis Styles  
Basel City 

หรือเทียบเทา  

 

Hotel Holiday Inn 
Express Strasbourg  

หรือเทียบเทา  

 
Hotel Ibis Paris Bercy 

หรือเทียบเทา  

 
Hotel Ibis Paris Bercy 

หรือเทียบเทา  

  

  



BKK  AUH

EY 407 19.10 

  
CDG  AUH

EY 32 09.40 

  

วนัเดนิทาง ราคาทวัร
พกัหองละ 

23 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2566 59,990

14 – 21 มนีาคม 2566 59,990

04 – 11 เมษายน 2566 61,990

09 – 16 พฤษภาคม 2566 59,990

16 – 23 พฤษภาคม 2566 59,990

29 พ.ค. – 05 ม.ิย. 2566 59,990

31 พ.ค. – 06 ม.ิย. 2566 59,990

อตัราคาบรกิารสาํหรบัเดก็อายไุมเกนิ 

อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 
ราคาทวัรขางตนไมรวมคาวซีาเชงเกน ราคาประมาณ 
นกัทองเทีย่วจายตามจรงิกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกในการยืน่ และใหคาํแนะนาํแกทา

สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรณุาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 

กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งชําระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 
2. อตัราคา่บรกิารนี' จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 

ในการเลื,อนการเดนิทาง หรอืเปลี,ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร 
3. ท่านที,ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั 2วเครื,องบนิ

การบนิอาจมกีารปรบัเปลี,ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า
4. นกัท่องเที,ยวที,ตอ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ 

60 วนั หากระยะเวลาน้อยกวา่ที,ระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิ :ในการขอวซ่ีาประเภทอื,นซึ,งอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ,ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่

 
 
 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก  

เทีย่วบินที ่  เวลาออก  

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื 

AUH AUH 

 
23.15 EY 81 03.35

  
AUH AUH 

 
19.20 EY 402 22.50

  

ราคาทวัร/ทาน 
พกัหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทวัรเดก็/ทาน 
(อายไุมเกนิ 12 ป) 

ราคาทวัรไมรวม
ตัว๋เครือ่งบนิ

59,990 59,990 44,990

59,990 59,990 44,990

61,990 61,990 48,990

59,990 59,990 44,990

59,990 59,990 44,990

59,990 59,990 44,990

59,990 59,990 44,990

เดก็อายไุมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 

อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 
ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคาเงนิในแตละวนั

นกัทองเทีย่วจายตามจรงิกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกในการยืน่ และใหคาํแนะนาํแกทา
 

กรณุาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที,เหลอื 
วนั ตอ้งชําระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านั 'น 

อตัราคา่บรกิารนี' จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 10 ท่าน ขึ'นไป ในแต่ละคณะ กรณีที,มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที,กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ :
ในการเลื,อนการเดนิทาง หรอืเปลี,ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ,มขึ'น เพื,อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ

ตั 2วเครื,องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที,เจา้หน้าที,ทุกครั 'งก่อนทําการออกบตัรโดยสารเนื,องจากสาย
าจมกีารปรบัเปลี,ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที,เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั 'น

นกัท่องเที,ยวที,ตอ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื,อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 
ากระยะเวลาน้อยกวา่ที,ระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิ :ในการขอวซ่ีาประเภทอื,นซึ,งอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ,ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่

อตัราคาบรกิาร 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก            

เทีย่วบินที ่  เวลาออก            

คนื : โดยสายการบนิ ETIHAD  

 MXP 

 
03.35 07.15 

  

 BKK 

 
22.50 07.55 +1 

  

ราคาทวัรไมรวม 
ตัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หองพกัเดีย่ว 

44,990 10,000 

44,990 10,000 

48,990 10,000 

44,990 10,000 

44,990 10,000 

44,990 10,000 

44,990 10,000 

ทานละ 15,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 2,500 บาท 
ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคาเงนิในแตละวนั) 

นกัทองเทีย่วจายตามจรงิกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกในการยืน่ และใหคาํแนะนาํแกทาน 

และชําระส่วนที,เหลอื 30วนั ก่อนการเดนิทาง 

ท่าน ขึ'นไป ในแต่ละคณะ กรณีที,มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที,กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ :
ปรบัราคาเพิ,มขึ'น เพื,อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

กรณุาสอบถามที,เจา้หน้าที,ทุกครั 'งก่อนทําการออกบตัรโดยสารเนื,องจากสาย
และการแนะนําจากเจา้หน้าที,เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั 'น 

ส่งเอกสารเพื,อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ ์
ากระยะเวลาน้อยกวา่ที,ระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิ :ในการขอวซ่ีาประเภทอื,นซึ,งอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ,ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

เวลาออก             

เวลาออก             



 
 
 
Day1 สนามบนิสวุรรณภมู–ิสนามบนิอาบดูาบ ี
 
 
16.30 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป 

พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 
19.30 ออกเดินทางสู สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เที่ยวบินที่EY 407(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาใน
การเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที 

23.10 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและรอตอเคร่ือง  

 
Day2 สนามบินอาบูดาบี– สนามบินซูริค –เมืองซูริค – ยานเมืองเกาซูริค – โบสถหอคอยกรอสมนุเตอร – โบสถเซนต ป

เตอร โบสถฟรอมุนสเตอร – ปอมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอรดอรฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนน
ออกัสตินเนอรกาส เมืองลูเซิรน – อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล 

 

 
03.15 ออกเดินทางสู สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด 

โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่EY 073(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 
ช่ัวโมง 40 นาที 

07.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนดผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบการ
ของสนามบิน 
นําทานเดินทางสูเมืองซูริค(Zurich)เมืองที่มีขนาดใหญที่สุดของสวิตเซอรแลนด เมืองซูริคขึ้นช่ือเร่ืองมนตเสนหของเมือง
ยุโรปโบราณที่มีงานสถาปตยกรรมแบบเกา ในขณะเดียวกันก็เปนเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหมและถูกยก
ใหเปนหนึ่งในลําดับตนๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก 
นําทานเย่ียมชมบรรยากาศยานเมืองเกาซูริค (Zurich Old Town) ผานชม โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร (Grossmunster 
Church)โบสถหอคอยคูสูงระฟาที่ถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปตยกรรมการ
ตกแตงที่สวยงาม ผานชม โบสถเซนต ปเตอร (St. Peter’s Chruch) หอนาฬิกาที่มีหนาปดนาฬิกาที่ใหญที่สุดในทวีป
ยุโรป โดยมีเสนผานศูนยกลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 5 ใบที่ตีบอกเวลา  

   ทํามาตั้งแตป ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถแหงนี้ยังเปนโบสถที่เกาแกที่สุดของเมือง ผานชม โบสถฟรอมุนสเตอร        
(Fraumunster Abbey) ช่ือเร่ืองงานกระจกสี (Stain Glass) มีหนาตางกระจกสีอันสวยงามโดดเดน นําทานเดินทางสู ปอม
ปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ปอมปราการโรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแมน้ําลิมมัท (Limmat 
River) ปจจุบันเปนที่พักผอนหยอนใจ จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองช้ันเย่ียมจุดหนึ่งของชาวเมือง  

 
นําทานเดินทางสู เขตนีเดอรดอรฟ (Niederdorf) เขตหมูบานโบราณอีกแหงของเมืองซูริค เปนเขตปลอดรถ เหมาะแกการ
เดินชมอาคารบานเรือนสไตลยุโรปโบราณ นอกจากนั้นยังเปนแหลงของเกาช้ันเย่ียม มีรานคาจําพวกงานฝมือและงาน
ศิลปะอยูเปนจํานวนมาก  
นําทานเดินทางสู ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse)เปนยานธุรกิจการคาสําคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 
1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่เปนที่รูจักในระดับนานาชาติวาเปน ถนนชอปปงที่มีสินคาราคาแพงที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตลอด
สองขางทางลวนแลวแตเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา รานคาอัญมณี รานเคร่ืองประดับ รานนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัด
จากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอรกาส (Augustinergasse)ถนนเกาแกสายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแตสมัยยุค
กลาง ตลอดสองขางทางเปนที่ตั้งของอาคารบานเรือนที่มีหนาตางไมแกะสลัก สรางขึ้นจากชางฝมือในยุคกลาง 
 
 



 
 
 
 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 
นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึง่ของ  
ประเทศสวิตเซอรแลนดที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา  
นําทานถายรูปกับอนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) 
แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญ
ของทหารสวิตเซอรแลนดที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ. 1792  
นําทานเดินสู สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge)ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอด
ขามผานแมน้ํารอยส อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปน
สะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในทวีปยุโรป อิสระใหทานเดินชมเมืองและชอป
ปงตามอัธยาศัย 

 ค่ํา        อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LUCERNE KRIENSระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 
Day3 เมืองเอนเกลเบิรก – นั่งกระเชาขึ้นสูยอดเขาทิสลิต –ถ้ําธารน้ําแข็ง –สะพานแขวนทอดยาว –เมืองเกาบาเซิล – 

บาเซิลมินสเตอร ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัสMarktplatz 

 

 
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเอนเกลเบิรก (Engelberg)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเอนเกลเบิรก เปนเมืองที่ตั้ง
ของยอดเขาทิตลิส เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตภาคเหนือ สูงเหนือระดับน้ําทะเลที่ 10,623 ฟุตนําทานขึ้นกระเชา ที่ทิตลิส 
เราจะไดขึ้นกระเชาลอยฟาที่หมุนได 360องศาตลอดการเดินทาง 5 นาที เจาแรกของโลก ที่เรียกวาTItlisRotairจาก
สถานีกลางไปยังสถานียอดเขามีความสูงที่ 3,020 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลทําใหคุณไดชมวิวแบบพาโนรามาอันงดงาม
ของหนาผาหินสูงชัน และยอดเขาที่ปกคลุมไปดวยหิมะที่อยูหางไกลออกไป 
นําทานชม ถ้าํธารน้าํแขง็ (Glacier Cave)อาบดวยแสงสีฟาเทอรควอยซสลัว เปนน้าํแข็งที่มีอายุมากถึง 5,000 ป มี
ทางเดินยาว 150 เมตรลึกลงไปใตพื้นผิวธารน้ําแข็ง 10 เมตร ผานอุโมงค และไปยังจุดชมวิว  
นําทานเดนิชมสะพานแขวนทอดยาวTitlis Cliff Walk ทีสู่งจากระดับน้าํทะเล 3,041 เมตร สูงจากพื้น 500 เมตร สะพาน
แขวนอันตระการตาบนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเปนสะพานแขวนที่สูงทีสุ่ดในยุโรปอีกดวย อิสระใหทานถายรูปและ
พักผอนบนยอดเขาตามอัธยาศัย 

เทีย่งบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานเดินทางสู เมืองบาเซิล (Basel) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)บาเซิลเปนเมืองพรมแดนสวิส 
เยอรมัน ฝร่ังเศส มาบรรจบกัน บาเซิลมักถูกมองวาเปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนด มีช่ือเสียงในดาน
พิพิธภัณฑหลายแหงนําทานผานชม พิพิธภัณฑKunstmuseumเปนที่รวมผลงานศิลปะที่ใหญที่สุดในสวิตเซอรแลนด ซึ่ง
ดานในมีผลงานของนักจิตรกรช่ือดังระดับโลก ไมวาจะเปน Van Gogh , Monet, Picasso 
นําทานชม เมืองเกาบาเซิล (Basel Old Town) หรือ Altstadt Altstadt เปนภาษาเยอรมันแปลวาเมืองเกาหรือหมายถึง
เมืองประวัติศาสตรหรือใจกลางเมืองภายในเมืองเกาหรือกําแพงเมือง อาคารที่เกาแกที่สุดของเมืองเกาสรางขึ้นตั้งแต
ศตวรรษที่ 14 ถายรูปดานนอกกับ บาเซิลมินสเตอร (Basel Minster)เปนอาคารทางศาสนาในเมืองบาเซิลของสวิสเดิม
เปนมหาวิหารคาทอลิกและปจจุบันเปนคริสตจักรโปรเตสแตนตที่ไดรับการปฏิรูปมหาวิหารเดิมถูกสรางขึ้นระหวาง 1019 
และ 1500 ในโรมันและโกธิครูปแบบ ปลายโรมันอาคารถูกทําลายโดยแผนดินไหวที่เกิดที่เมืองบาเซิล เม่ือป1356 และ 
 
 
 



 
 
 
ไดรับการสรางขึ้นมาใหม เปนอาคารที่สวยงามตระการตาดวยผนังหินทรายสีแดงอมชมพูและหลังคาที่มีลวดลายเปน
กระจกผานชม ศาลากลางบาเซิล (City Hall of Basel) มีอายุมากกวา 500 ปที่ตั้งอยูใจกลางจัตุรัสMarktplatzอิสระให
ทานเดินชมเมืองและชอปปงยานจัตุรัสMarktplatzถนนสายหลักของบาเซิลที่ขนาดไมใหญมากนักแตมีรานคามากมาย 

ค่ํา        อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 
    ที่พักHOTEL IBIS STYLES BASEL CITYระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 
Day4 เมืองเอกีเชม – เมืองกอลมาร – เมืองรีคเวียร – เมืองสตราสบูรก –อาสนวิหารสตราสบูรก 
 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดนิสู เมอืงเอกเีชม (Eguisheim) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) หมูบานเล็กๆในแควนอัลซาส 
(Alsace) เปนหมูบานทีผ่ลิตไวนคุณภาพสูงในแควนนี้ในป 2013 ไดรับการโหวตใหเปน Village prefere des Francais
คือ หมูบานที่ช่ืนชอบของฝร่ังเศส อิสระใหทานเดนิชมความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย 
นําทานเดนิสู เมอืงกอลมาร (Colmar)เมืองกอลมารเปนเมืองหลวงในแควนอัล
ซาส (Alsace) ในประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบน “เสนทางไวนของอาลซัส” และได
ช่ือวาเปน “Capitale des vinsd'Alsace” (เมืองหลวงแหงไวนแหงอาลซัส)
กอลมารเปนบานเกดิของจิตรกรและชางแกะพิมพมารตนิ โชนเกาเออร และ
ประติมากรเฟรเดริก โอกสุต บารตอลดีผูออกแบบอนุสาวรียเทพีเสรีภาพใน
สหรัฐอเมริกา กอลมารมีช่ือเสียงในการอนุรักษเมืองใหยังคงเปนเมืองที่มี
ลักษณะสถาปตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ  
กอลมารมีช่ือเสียงในการอนุรักษเมืองใหยังคงเปนเมืองที่มีลักษณะสถาปตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณในตัว
เมืองเกาก็มีพิพิธภัณฑ คริสตศาสนสถาน และรานคาและที่อยูอาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางกอลมารยังไดรับ
ขนานนามวาเปน 
Little Veniceหรือ เวนิสแหงฝรั่งเศส เพราะมีคลองพาดผานตัวเมืองอิสระใหทานเดินช่ืนชมความสวยงามของบานหลาก
สีสันนารักริมคลองตามอัธยาศัย 
นําทานชม เมืองเกากอลมาร (Colmar Old Town) ยานเกาแกของกอลมารที่มีความสมบูรณและสวยงามดวยบานไมที่มี
หลังคาโคงและพระราชวังยุคฟนฟูศิลปวิทยาอันวิจิตรที่ประดับประดาดวยดอกไม 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานเดนิทางสู เมอืงรคีเวยีร (Riquewihr)เมืองในแควนอาลซัส (Alsace) อยูไมไกลจากเมืองกอลมาร เปนเมืองเล็กๆ
นารัก สสีันของอาคารสวยงามเหมือนสีลูกกวาดเรียงติดๆกันอิสระใหทานเดินชมเมืองตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองสตราสบูรก(Strasbourg)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)เมืองในแควนอาลซัส
(Alsace) เปนเมืองที่สําคัญตั้งแตสมัยโบราณ เนื่องจากเปนที่ตั้งยุทธศาสตร มีการตั้งถิ่นฐานของพวกเคลต เคยตกเปน
ของโรมันใน ค.ศ. 1697ตกอยูภายใตการปกครองของเยอรมัน  
เปนเมืองที่เปนหัวขอพิพาทระหวางเยอรมันกับฝร่ังเศสมาหลายศตวรรษ 
ปอมปราการในเมืองนี้ถูกสรางโดยชาวเยอรมัน บานเมืองจึงเปนการ
ผสมผสานของทั้งสองประเทศ 
นําทานชม อาสนวิหารสตราสบูรก(Cathédrale de Strasbourg)หรือ 
อาสนวิหารแมพระแหงสตราสบูรกเปนโบสถโรมันคาทอลิกที่มีฐานะเปน
อาสนวิหาร ตั้งอยูที่เมืองสตราสบูรก แควนกร็องแต็สต ประเทศฝร่ังเศส 
อันเปนที่ตั้งของอัครมุขมณฑลสทราซบูร สวนหลักของสถาปตยกรรมเปน
แบบโรมาเนสก แตยังมีสวนประกอบที่สําคัญของสถาปตยกรรมแบบกอทิก
ตอนปลายที่งดงามที่สุดแหงหนี่ง 
 
 
 



 
 
 
อาสนวิหารสตราสบูรกเคยไดรับการบันทึกเปนสิ่งกอสรางที่มีความสูงที่สุดในโลก ในชวงป ค.ศ. 1647 จนถึงป ค.ศ. 
1874 ดวยความสูงถึง 142 เมตร ซ่ึงในปจจุบัน ถือเปนวิหารที่สูงที่สุดอันดับที่หกของโลก และสูงที่สุดเปนอันดับ
สองรองจากอาสนวิหารรูอ็อง และยังถือเปนวิหารที่สูงที่สุดที่สรางในยุคกลาง ที่ยังคงสภาพอยูในปจจุบันอาสน
วิหารไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโกอีกดวย 
นําทานชมยาน La Petite France หรือ Little France ในภาษาอังกฤษ ยานประวัติศาสตรของเมืองสต
ราสบูรก เปนยานที่มีแมนํ้าไหลออกหลายชองทาง ลอมรอบดวยแมนํ้าอีล (River ill)ชาวบานสมัยกอนนิยมทํา
การฟอกหนัง ทําใหนํ้าเนาเสียมีกลิ่นเหม็นเต็มไปดวยบานเรือนคร่ึงไม โคลัมเบจ สีดําและขาว โครงสรางเกาแก
ที่แปลกตาเหลาน้ีมาจากทศวรรษที่ 1500 -1600 เปนสถานที่ทองเที่ยวหลักของสตราสบูรก และ  
ไดรับการยกยองจากองคกรยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ปจจุบันในยานน้ีเปนมีรานอาหาร รานกาแฟ รานคา
ตางๆมากมาย อิสระใหทานเดินชมเมืองและชอปปงตามอัธยาศัย 

ค่ํา   อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 
    ที่พักHOTEL HOLIDAY INN EXPRESS STRASBOURG CENTREระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 
Day5 เมืองแร็งส– อาสนวิหารแร็งส – มหาวิหารแซงตเรมี – ชอปปงลาวาเล เอาทเล็ท– เมืองปารีส 
 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินสู เมืองแร็งส (Reims)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เปนเมืองในจังหวัดมารน ในแควนช็อง

ปาญารแดนในประเทศฝร่ังเศส เมืองแร็งสกอตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเปนเมืองสําคัญระหวางสมัยจักรวรรดิโรมัน ตอ
มาแร็งสก็มามีบทบาทสําคัญตอราชบัลลังกฝร่ังเศสในการเปนสถานที่สําหรับการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระมหากษัตริยฝร่ังเศสที่มหาวิหารนอเทรอดามแหงแร็งส 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  นําทานชม อาสนวิหารแร็งส (Reims cathedral) สถานที่จัดพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งมีอายุมากกวา 900 ป อาสนวิหารทีเ่ห็น

ในปจจุบันสรางบนฐานของวิหารเดิมที่ถูกเพลิงไหมไปเม่ือ ค.ศ. 1211  
 
 นําทานชม มหาวิหารแซงตเรมี (Saint Remi Basilica) โบสถแหงนี้ไดรับการชึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ

ยูเนสโก และไดรับการยกยองวาเปนผลงานช้ินเอกสไตลโกธิกในดานงานประติมากรรมและสถาปตยกรรม บางสวนของ
อาคารมีอายุเกาแกกวายุคโกธิกมาก เนื่องจากทางเดินกลางแบบโรมาเนสกและปกนกมาจากชวงทศวรรษที่ 1000  

 
นําทานเดินทางสู เอาทเล็ท ลาวาเล (La Valley Village Outlet)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ช่ัวโมง) เปนเอาท
เล็ทจําหนายสินคาแบรดเนมช่ือดังตางๆ โดยจําหนายในราคาถูกกวาราคาปกติอยางนอย 30 เปอรเซ็นต และมี 
บางชวงโปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลตางๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอรเซ็นต
หรือมากกวา ทําใหเปนสถานที่ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากจากนักทองเที่ยว
ที่ช่ืนชอบการช็อปปงสินคาแบรนดเนม 
นําทานเดนิทางสู เมอืงปารสี (Paris) (ใชเวลาในการเดนิทางประมาณ 40 
นาท)ีปารีสเปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศฝร่ังเศสตั้งอยูบนแมน้าํ
แซน ตั้งถิ่นฐานมามากกวา 2,000ป ปจจุบันปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่งของโลก และเปนสถานทีทองเที่ยวที่
โดงดังแหงหนึ่ง 
 
 
 
 
 



 
 

ค่ําอิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 
ที่พักHOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
Day6 เมืองปารีส –ปลัสเดอลากงกอรต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร –พิพิธภัณฑลูฟวร–ประตูชัยฝรั่งเศส–ถนนช็องเซลิเซ 
            หางสรรพสินคาแกลลอรี่ ลาฟาแยตต 
 

 
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานผานชม ปลัสเดอลากงกอรด (Place de la Concorde)เปนหนึ่งในสี่เหล่ียมสาธารณะที่สําคัญในปารีส เปนจัตรัุสที่
ใหญที่สุดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในป 1755 เปนรูปแปดเหล่ียมที่มีคูน้ําลอมรอบ ในชวงการ
ปฏิวัติฝร่ังเศส ในป พ.ศ. 2332 รูปปนของพระเจาหลุยสที่ 15 แหงฝร่ังเศสถูฏร้ือถอน
และบริเวณนั้นเปล่ียนช่ือเปน  Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหมไดสรางกิ
โยตินขึ้นที่จัตุรัส และที่นี่เปนที่ที่พระเจาหลุยสที่ 16 ถูกประหารชีวิต เม่ือ พ.ศ. 2336 
ในป พ.ศ.2338 ภายใตไดเร็กทอรีจัตุรัสไดเปล่ียนช่ือเปน Place de la Concorde  
เพื่อเปนการแสดงความปรองดองหลังจากความวุนวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติใน
ป พ.ศ. 2373 ช่ือก็กลับไปเปน Place de la Concorde ละยังคงเปนเชนนั้นตั้งแตนั้น
มา 
นําทานเดนิทางสูปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตัง้อยูฝงตรงขามหอไอเฟลคน
ละฝงของแมน้ําแซน ตั้งอยูบนที่ตั้งเดิมของ ปาแลดูวทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเปนที่มาของช่ือเรียกสั้นๆ
ขอสถานที่นี้วา ทรอกาเดโร (Trocadero)อาคารแหงนี้ถกูสรางขึ้นเพื่อจัดงานนิทรรศการ  
 
สรางในสถาปตยกรรมแบบ Neo Classic ตอมาไดมีการร้ือถอนอาคารเดิมและสรางอาคารแบบใหมโดยใชช่ือวา ปาแล
เดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คลายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารย่ืนออกเปนปกทั้งสองขาง โดย
ลักษณะโคง โดยสรางบนรากฐานของอาคารเดิมทั้งหมด เวนเพียงแตวา ปกโคงทั้งสองอาคารนั้นเปนอาคารแยกกัน โดย
ไมมีอาคารเช่ือมตรงกลาง แตเวนเปนลานจัตุรัส 
เปดโลงแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศนของหอไอเฟลไดจากจัตรัุสทรอกาเดโรผานจากลานวางแหงนี ้ทีน่ี่จึงถอืเปน
แลนดมารคที่นกัทองเที่ยวทีม่าเยือนปารีสตองมาถายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแหงนี้ อิสระใหทานถายรูปคูกบัหอไอเฟล
อยางจุใจ 
นําทานถายรูปดานนนอกของพพิธิภณัฑลฟูวร (Louver Museum)เปนพิพิธภัณฑทางศิลปะตั้งอยูในกรุงปารีส ประเทศ
ฝร่ังเศส พพิิธภัณฑลูฟวรเปนพิพิธภัณฑที่มีช่ือเสียงที่สุด เกาแกทีสุ่ด และใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ซึ่งไดเปดให
สาธารณชนเขาชมไดเม่ือป พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวตัิความเปนมายาวนานตัง้แตสมัยราชวงศกาเปเซียง ตัว
อาคารเดิมเคยเปนพระราชวงัหลวง ซึ่งปจจุบนัเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลก
เปนจํานวนมากกวา 35,000 ช้ิน จากตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงศตวรรษที่ 19อิสระใหทานไดถายรูปกับพรีะมดิ
แกวของพพิธิภณัฑลฟูวรออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน กอสรางเสร็จสมบรูณเม่ือปค.ศ.1988 โดย
เปนหนึ่งในโครงการที่ริเร่ิมของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใชสอยเปนทางเขาหลักของพพิิธภัณฑ 

นําทานถายรูปกับ ประตชูยัฝรัง่เศส (Arc de Triomphe) เปนอนุสรณสถานทีส่ําคญัของกรุงปารีส 
ตั้งอยูกลางจัตุรัส ชารล เดอโกล ประตชัูยแหง    นี้สรางขึ้นเพือ่เปนการสดุดวีีรชนทหารกลาที่ได

รวมรบเพื่อประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยางย่ิงในสงครามนโปเลียน  
นําทานสู ถนนช็องเซลิเซ (Champs Elysees) เปนยานการคาของฝร่ังเศส ไมวาจะเปน 
โรงละคร รานกาแฟ และรานคาหรูหรา แบรนดเนมตางๆ สองขางทางมีตนเกาลัดที่ไดรับ

การตกแตงอยางสวยงามปลูกเรียงราย ช่ือ ช็องเซลีเซ มาจากคําวา ทุงเอลิเซียม จากเทพปก
รฌัมกรีกในภาษาฝร่ังเศส ช็องเซลีเซไดรับการขนานนามวาเปนถนนที่สวยที่สุดในโลก 

อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย 
 
 
 



 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก 
        นําทานเดินทางสู ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี� ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)ตั้งอยูบนBoulevard Haussmann   

       ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีสใกลกับ Opera Garnier มีแบรนดหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆที่รานเพื่อให
       เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแตเสื้อผาสําเร็จรูปไปจนถึงแฟช่ันช้ันสูง สถาปตยกรรมของรานเปนแบบอารตนูโว มีโดมที่ 
      โดดเดนและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทําใหเปนแหลงทองเที่ยวของเมืองหลวงของฝร่ังเศส อิสระใหทานชอป  
      ปงไดตามอัธยาศัย 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตคารอาหารทองถิ่น พิเศษเมนู Escargot & Duck Confit 
ที่พัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
Day7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี 
 

 
เชา บริการอาหารเชา แบบกลอง 
 นําทานเดนิทางสู สนามบนิปารสี ชารล เดอโกลประเทศฝร่ังเศส 
10.30 นําทานเดนิทางสู สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 
               เที่ยวบินทีE่Y 032 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ6 ช่ัวโมง30 นาท ี
19.00 เดินทางถึง สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพื่อรอการเปล่ียนเคร่ืองกลับสูกรุงเทพฯ 
22.35 นําทานเดนิทางสู สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบินที่ EY 402 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)ใชเวลาเดินทางประมาณ6ช่ัวโมง 30 นาที 
 

Day8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
08.05 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 

 

 

 


