
วันที ่ โปรแกรมทวัร

1 สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินชางงี 

2 

สนามบินซูริค –เมืองซูริค –ยานเมืองเกาซูริค
เตอร   
โบสถเซนตปเตอร–โบสถฟรอมุนสเตอร 
เขตนีเดอรดอรฟ–ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
กาส  
เมืองเบิรน–บอหมีสีน้ําตาล–ประตูเมืองโบราณ 
ล็อคเคนทรัม 
ศาลาวาการเมืองเบิรน 

3 
หมูบานทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอรแมท 
แกรต  
นอนเซอรแมท 1 คืน 

4 เมืองลูเซิรน– อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก 

โปรแกรมทวัร อาหาร 
เชา เทีย่ง เย็น

   
ยานเมืองเกาซูริค–โบสถหอคอยกรอสมุน

โบสถฟรอมุนสเตอร – ปอมปราการลินเดนฮอฟ  
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตอนเนอร

ประตูเมืองโบราณ – หอนาฬิกาไซทค

   

เที่ยวชมเมืองเซอรแมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากอรเนอร
   

แกะสลัก – สะพานไมชาเปล–เมือง    

โรงแรม เย็น 

  

 

Holiday Inn Bern 
Westside, Bernหรือ
เทียบเทา  

 

Hotel Continental, 
Zermatt 
หรือเทียบเทา  

 Agora swiss night by 



 

BKK  SIN

SQ713 20.10 
  

CDG  SIN

SQ335 12.00 

  

วนัเดนิทาง ราคาทวัร
พกัหองละ 

30 ม.ีค. – 06 เม.ย. 2566 79,990

14 – 21 พฤษภาคม 2566 79,990

อตัราคาบรกิารสาํหรบัเดก็อายไุมเกนิ 

 
อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 

ราคาทวัรขางตนไมรวมคาวซีาเชงเกน ราคาประมาณ 
นกัทองเทีย่วจายตามจรงิกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกในการยืน่ และใหคาํแนะนาํแกทา

สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 

เดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งชําระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 
2. อตัราคา่บรกิารนี' จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 

สทิธิ +ในการเลื.อนการเดนิทาง หรอืเปลี.ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร 
3. ท่านที.ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั 4วเครื.องบนิ

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี.ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า
4. นักท่องเที.ยวที.ต้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ 

ฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าที.ระบุไวข้้างต้น ขอสงวนสทิธิ +ในการขอวซ่ีาประเภทอื.นซึ.งอาจมคี่าใช้จ่ายเพิ.ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีา
ของท่าน 

บาเซิล 

5 เมืองดีจอง–เมืองปารีส 

6 
ปลัสเดอลากงกอรด – ปาแลเดอชาโล 
พิพิธภัณฑลูฟวร ถายรูปประตูชัยฝร่ังเศส 
– ชอปปงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต  

7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบิน
8 สนามบินชางงี–สนามบินสุวรรณภูมิ 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก  

เทีย่วบินที ่  เวลาออก  

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ

SIN SIN 

 
23.30 SQ346 01.

  
SIN SIN 

 
06.50+1 SQ708 09.30

  

ราคาทวัร/ทาน 
พกัหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทวัรเดก็/ทาน 
(อายไุมเกนิ 12 ป) 

ราคาทวัรไมรวม
ตัว๋เครือ่งบนิ

,990 76,990 64

,990 76,990 64

เดก็อายไุมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 

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

นกัทองเทีย่วจายตามจรงิกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกในการยืน่ และใหคาํแนะนาํแกทา
 

กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท/ท่าน
วนั ตอ้งชําระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านั 'น 

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

ตั 4วเครื.องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที.เจา้หน้าที.ทุกครั 'งก่อนทําการออกบตัรโดยสารเนื.องจาก
าจมกีารปรบัเปลี.ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที.เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั 'น

นักท่องเที.ยวที.ต้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื.อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 
ากระยะเวลาน้อยกว่าที.ระบุไวข้้างต้น ขอสงวนสทิธิ +ในการขอวซ่ีาประเภทอื.นซึ.งอาจมคี่าใช้จ่ายเพิ.ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีา

   

ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถายรูปกับ
พิพิธภัณฑลูฟวร ถายรูปประตูชัยฝร่ังเศส – ชอปปงถนนช็องเซลิเซ    

สนามบินชางงี    
   

อตัราคาบรกิาร 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก            

เทีย่วบินที ่  เวลาออก            

โดยสายการบนิ SINGAPORE  

 ZRH 

 
01.40 08.15 

  

 BKK 

 
09.30 11.00 

  

ราคาทวัรไมรวม 
ตัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หองพกัเดีย่ว 

64,990 10,000 

64,990 10,000 

ทานละ 15,000 บาท 

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

นกัทองเทีย่วจายตามจรงิกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกในการยืน่ และใหคาํแนะนาํแกทาน 

ท่าน และชําระส่วนที.เหลือ 30วนั ก่อนการ

ท่าน ขึ'นไป ในแต่ละคณะ กรณีที.มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที.กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
ปรบัราคาเพิ.มขึ'น เพื.อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

กรุณาสอบถามที.เจา้หน้าที.ทุกครั 'งก่อนทําการออกบตัรโดยสารเนื.องจาก
และการแนะนําจากเจา้หน้าที.เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั 'น 

ส่งเอกสารเพื.อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตั
ากระยะเวลาน้อยกว่าที.ระบุไวข้้างต้น ขอสงวนสทิธิ +ในการขอวซ่ีาประเภทอื.นซึ.งอาจมคี่าใช้จ่ายเพิ.ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีา

Fassbind, Lausanne 
หรือเทียบเทา  

 

Novotel Paris Nord 
Expo Aulnay, Parisหรือ
เทียบเทา  

 

Novotel Paris Nord 
Expo Aulnay, Paris หรือ
เทียบเทา  

  
 

เวลาออก             

เวลาออก             



 

 
 
Day1 สนามบนิสวุรรณภมู–ิสนามบนิชางง ี
 

 
17.00 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรด

สังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอม
อํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

20.10 ออกเดินทางสู สนามบินชางงีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสาย
การบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่SQ 713 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาในการเดินทางประมาณ2
ช่ัวโมง 30 นาที 

23.30 เดินทางถึง สนามบินชางงปีระเทศสิงคโปรและรอตอเคร่ือง  
 
Day2 สนามบินชางงี– สนามบินซูริค –เมืองซูริค – ยานเมืองเกาซูริค – โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร – โบสถเซนต ป

เตอร โบสถฟรอมุนสเตอร – ปอมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอรดอรฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนน
ออกัสตินเนอรกาสเมืองเบิรน – เยี่ยมชมบอหมี – ถนนบาหนฮอฟพลัทซ – ประตูเมืองโบราณ– น้ําพุปศาจกิน
เด็ก หอนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม – ศาลาวาการเมืองเบิรน  

 

 
01.25 ออกเดินทางสู สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด 

โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่SQ 346(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)ใช
เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 40 นาที 

08.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนดผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตาม
ระเบียบการของสนามบิน 
นําทานเดินทางสูเมืองซูริค(Zurich)เมืองที่มีขนาดใหญที่สุดของสวิตเซอรแลนด เมืองซูริคขึ้นช่ือเร่ืองมนต
เสนหของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปตยกรรมแบบเกา ในขณะเดียวกันก็เปนเมืองที่มีความเจริญทาง
เทคโนโลยีสมัยใหมและถูกยกใหเปนหน่ึงในลําดับตนๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก 
นําทานเยี่ยมชมบรรยากาศยานเมืองเกาซูริค (Zurich Old Town) ผานชม โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร 
(Grossmunster Church)โบสถหอคอยคูสูงระฟาที่ถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1100 ภายในมีงาน
ประตมิากรรมและสถาปตัยกรรมการตกแต่งที.สวยงาม 
นําทานเยี่ยมชมบรรยากาศยานเมืองเกาซูริค (Zurich Old Town) ผานชม โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร 
(Grossmunster Church)โบสถหอคอยคูสูงระฟาที่ถูกสรางขึ้น
ในชวงป ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปตยกรรม
การตกแตงที่สวยงาม ผานชม โบสถเซนต ปเตอร (St. Peter’s 
Chruch) หอนาฬิกาที่มีหนาปดนาฬิกาที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป 
โดยมีเสนผานศูนยกลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 5 ใบที่ตี
บอกเวลา ทํามาต้ังแตป ค.ศ. 1880 นอกจากน้ันโบสถแหงน้ียังเปน
โบสถที่ เกาแกที่ สุดของเมือง ผานชม โบสถฟรอมุนสเตอร 
(Fraumunster Abbey) ช่ือเร่ืองงานกระจกสี (Stain Glass) มี
หนาตางกระจกสีอันสวยงามโดดเดน นําทานเดินทางสู ปอมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ปอมปราการ 
 
 



 
 
 
โรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแมนํ้าลิมมัท (Limmat River) ปจจุบันเปนที่พักผอนหยอนใจ  
จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองช้ันเยี่ยมจุดหน่ึงของชาวเมือง  
นําทานเดินทางสู เขตนีเดอรดอรฟ (Niederdorf) เขตหมูบานโบราณอีกแหงของเมืองซูริค เปนเขตปลอดรถ 
เหมาะแกการเดินชมอาคารบานเรือนสไตลยุโรปโบราณ นอกจากน้ันยังเปนแหลงของเกาช้ันเยี่ยม มีรานคา
จําพวกงานฝมือและงานศิลปะอยูเปนจํานวนมาก  
นําทานเดินทางสู ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse)เปนยานธุรกิจการคาสําคัญของเมือง มีความ
ยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่เปนที่รูจักในระดับนานาชาติวาเปน ถนนชอปปงที่มีสินคาราคาแพง
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนที่ต้ังของหางสรรพสินคา รานคาอัญมณี ราน
เคร่ืองประดับ รานนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอรกาส 
(Augustinergasse)ถนนเกาแกสายเล็กๆ ที่มีมาต้ังแตสมัยยุคกลาง ตลอดสองขางทางเปนที่ต้ังของอาคาร
บานเรือนที่มีหนาตางไมแกะสลัก สรางขึ้นจากชางฝมือในยุคกลาง 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
นําทานเดินทางสู เมืองเบิรน์ (Bern)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เบิรนเปนเมืองหลวงของ

สวิตเซอรแลนด ซ่ึง Bern แปลวา  Bear หรือ หมี น่ันเอง นําทานเยี่ยมชมเมืองเบิรน ซ่ึงเปนเมืองเกาแกที่
ไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก  
ผานชม เซนทรมั พอล คลี (Zentrum paul klee) เปนพิพิธภัณฑที่ทุมเทใหกับศิลปน พอลคลี เปนการ

ออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซ่ึงงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑน้ี เปนของ พอลคลี นําทาน
เดินทางสู บอ่หมีสีนํ%าตาล Bear Park)สัตวที่เปนสัญลักษณของเมืองนําทานเดินทางสู ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ์ (Bahnhof 
Platz) จัตุรัสหนาสถานีรถไฟเปนถนนสายหลักที่มีรานอาหาร รานคา ตางๆมากมาย นําทานชม ประตูเมือง
โบราณ (Kafigturm OR Prison Tower), นํ%าพุปีศาจกินเดก็ (Kindlifressen Brunnen), หอนาฬิกาไซ้ท์คลอ็คเค่นทรมั 
(Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์(City Hall of Bern) 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก Holiday Inn Bern Westside, Bernระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
Day3 หมูบานทาซ – หมูบานเซอรแมท – นั่งรถไฟขึ้นสูเขากอรเนอรแกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอรฮอรน 
 

 
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่หมู่บ้านทาซ (Tasch) (ใช้เวลาในการประมาณ2.30ชั .วโมง) เป็นหมู่บ้านที.ตั 'งอยู่กลางหุบเขาสูงชนั 
ดว้ยทศันียภาพที.สวยงามจงึเป็นสถานที.ท่องเที.ยวยอดนิยมแห่งหนึ.ง 
หมู่บ้านทาซเป็นทางผ่านไปยงัจุดท่องเที.ยวต่างๆ ในแถบเทอืกเขา
แอลป์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
จากนั 'นนําท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt)โดยการนั .ง
รถไฟระหว่างเมือง เซอร์แมทเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที.สวยงาม 
ลอ้มรอบดว้ยภเูขา ตั 'งอยูบ่นเทอืกเขาแอลป์ในที.นี.เป็นเมอืงท่องเที.ยว
ที.มคีวามปลอดภยัสูง  เมอืงเซอรแ์มทกม็กีารจดัการดา้นสิ.งแวดลอ้ม
ต่างๆ ได้เป็นอย่างด ีทั 'งการรกัษาความสมบูรณ์ของธรรมชาต ิการ
ไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมอืง แต่ให้ใช้จกัรยาน รถม้า หรอื
รถไฟฟ้าคนัเลก็ๆ เป็นพาหนะหลกัแทน จนไดช้ื.อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษสามารถสดูความสดชื.นของอากาศบรสิุทธิ + 



 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําท่านเดนิไปยงัสถานีรถไฟ เพื.อนั .งรถไฟขึ'นสู่เขากอรเ์นอรแ์กรต (Gornergrat) รถไฟกอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟขึ'น
ภเูขาที.ตั 'งอยูใ่น 
รฐัวาเล ที.เชื.อมกบัหมู่บ้านเซอรแ์มท สถานีรถไฟกอรเ์นอร์แกรตตั 'งอยู่ที.ระดบัความสูง 3,059 เมตร ทําให้ กอรเ์นอร์
แกรตเป็นรถไฟที.สูงเป็นอนัดบัสองในยุโรปรองจาก จุงเฟรา ทางรถไฟสายนี'เปิดให้บรกิารในปี พ.ศ. 2411ให้ท่าน
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั นําท่านนั .งรถไฟกอร์เนอร์แกรตลงมาสู่เมอืงเซอร์แมท อสิระให้ท่านเดนิชมเมอืงเซอรแ์มทและ
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

* ลูกคาเตรียมกระเปาสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนที่เมืองเซอรแมท1 คืน เพ่ือความสะดวกในการ
เดินทางของทาน * 
ค่ํา   อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก Hotel Continental, Zermattระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 
Day4 หมูบานทาซ –เมืองลูเซิรน – อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล – อิสระชอปปง –เมอืงเกาบาเซลิ  
บาเซิลมินสเตอร–ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz 
 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่หมู่บ้านทาซ (Tasch) (ใชเวลาในการ

เดินทางประมาณ 20นาที) โดยรถไฟระหวางเมือง 
นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne)(ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองทองเที่ยวยอดนิยม
อันดับหน่ึงของ  
ประเทศสวิตเซอรแลนดที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและ
ขุนเขา  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานถายรูปกับอนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก (Lion 
Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญ
ของทหารสวิตเซอรแลนดที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ. 1792  
นําทานเดินสู สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge)ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส อัน
งดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให
ทานเดินชมเมืองและชอปปงตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองบาเซิล (Basel) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง) 
บาเซิลเปนเมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน ฝร่ังเศส มาบรรจบกัน บาเซิลมักถูกมองวาเปนเมืองหลวงทาง
วัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนด มีช่ือเสียงในดานพิพิธภัณฑหลายแหงนําทานผานชม พิพิธภัณฑ 
Kunstmuseumเปนที่รวมผลงานศิลปะที่ใหญที่สุดในสวิตเซอรแลนด ซ่ึงดานในมีผลงานของนักจิตรกรช่ือ
ดังระดับโลก ไมวาจะเปน Van Gogh , Monet, Picasso 
 
 



 
 
 
นําทานชม เมืองเกาบาเซิล (Basel Old Town) หรือ Altstadt Altstadt เปนภาษาเยอรมันแปลวาเมืองเกา
หรือหมายถึงเมืองประวัติศาสตรหรือใจกลางเมืองภายในเมืองเกาหรือกําแพงเมือง อาคารที่เกาแกที่สุดของ
เมืองเกาสรางขึ้นต้ังแตศตวรรษที่ 14 ถายรูปดานนอกกับ บาเซิลมินสเตอร (Basel Minster)เปนอาคารทาง
ศาสนาในเมืองบาเซิลของสวิสเดิมเปนมหาวิหารคาทอลิกและปจจุบันเปนคริสตจักรโปรเตสแตนตที่ไดรับ
การปฏิรูปมหาวิหารเดิมถูกสรางขึ้นระหวาง 1019 และ 1500 ในโรมันและโกธิครูปแบบ ปลายโรมันอาคาร
ถูกทําลายโดยแผนดินไหวที่เกิดที่เมืองบาเซิล เม่ือป1356 และไดรับการสรางขึ้นมาใหม เปนอาคารที่
สวยงามตระการตาดวยผนังหินทรายสีแดงอมชมพูและหลังคาที่มีลวดลายเปนกระจกผานชม ศาลากลางบา
เซิล (City Hall of Basel) มีอายุมากกวา 500 ปที่ต้ังอยูใจกลางจัตุรัส Marktplatzอิสระใหทานเดินชมเมือง
และชอปปงยานจัตุรัส Marktplatz ถนนสายหลักของบาเซิลที่ขนาดไมใหญมากนักแตมีรานคามากมาย 
 

ค่าํ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
ที่พักAgora swiss night by Fassbind, Lausanneระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day5  เมืองดีจอง–เมืองปารีส 
 

 
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองดีจอง  (Dijon)(ใชเวลาในการเดินทาง
ประมาณ3ช่ัวโมง) เปนเมืองหลวงของจังหวัดโกตดอรในแควนบูร
กอญในประเทศฝร่ังเศส เมืองดีจองเปนอดีตเมืองของจังหวัดเบอร
กันดี ประวัติศาสตรของดีจองเร่ิมจากการต้ังรกรากของชาวโรมัน
ยุคโบราณโดยช่ือเมืองวา ดีวีโอ (Divio) ต้ังอยูระหวางเสนทางไป
เมืองลียง และปารีส นอกจากน้ันยังเปนที่ต้ังสําคัญของอาณาเขต
ปกครองของดยุคแหงเบอรกันดีในระหวางชวงคริสตศตวรรษที่ 11 
จนถึงชวงปลายคริสตศตวรรษที่  15 โดยในชวงน้ันมีความ
เจริญรุงเรืองถึงขีดสุด และเปนอาณาจักรที่ม่ังคั่งทาง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู และวิทยาศาสตร 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารทองถิน่ พิเศษเมนหูอยเอสคาโก 
นําทานเดินทางสู เมอืงปารีส (Paris) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)ปารีสเปนเมืองหลวงและเมืองใหญ

ที่สุดของประเทศฝร่ังเศสต้ังอยูบนแมนํ้าแซน ต้ังถิ่นฐานมามากกวา 2,000ป ปจจุบันปารีสเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และเปนสถานทีทองเที่ยวที่โดงดังแหงหน่ึง
ของโลก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพิเศษอาหารไทย 
ที่พักNovotel Paris Nord Expo Aulnay, Parisระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 
 
Day6 เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอรต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร –พิพิธภัณฑลูฟวร–ประตูชัยฝรั่งเศส–

ถนนช็องเซลิเซ 
            หางสรรพสินคาแกลลอรี่ ลาฟาแยตต 
 

 
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานผานชม ปลัสเดอลากงกอรด (Place de la Concorde)เปนหน่ึงในส่ีเหลี่ยมสาธารณะที่สําคัญใน
ปารีส เปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในป 1755 เปนรูปแปดเหลี่ยม
ที่มีคูนํ้าลอมรอบ ในชวงการปฏิวัติฝร่ังเศส ในป พ.ศ. 2332 รูปปนของพระเจาหลุยสที่ 15 แหงฝร่ังเศสถูฏร้ือ
ถอนและบริเวณน้ันเปลี่ยนช่ือเปน  Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหมไดสรางกิโยตินขึ้นที่จัตุรัส 
และที่น่ีเปนที่ที่พระเจาหลุยสที่ 16 ถูกประหารชีวิต เม่ือ พ.ศ. 2336 ในป พ.ศ.2338 ภายใตไดเร็กทอรีจัตุรัส
ไดเปลี่ยนช่ือเปน Place de la Concorde  เพ่ือเปนการแสดงความปรองดองหลังจากความวุนวายของ
ปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในป พ.ศ. 2373 ช่ือก็กลับไปเปน Place de la Concorde ละยังคงเปนเชนน้ัน
ต้ังแตน้ันมา 

 
นําทานเดินทางสูปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ต้ังอยูฝงตรงขามหอไอ

เฟลคนละฝงของแมนํ้าแซน ต้ังอยูบนที่ต้ังเดิมของ ปาแลดูวทรอกาเดโร 
(Palais du Trocadero) ซ่ึงเปนที่มาของช่ือเรียกส้ันๆขอสถานที่น้ีวา 

ทรอกาเดโร (Trocadero)อาคารแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพ่ือจัดงาน
นิทรรศการ สรางในสถาปตยกรรมแบบ Neo Classic ตอมาไดมีการร้ือ

ถอนอาคารเดิมและสรางอาคารแบบใหมโดยใชช่ือวา ปาแลเดอชาโย 
(Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คลายคลึงกบัอาหารเดิม คือ มีตัวอาคาร

ยื่นออกเปนปกทั้งสองขาง โดยลักษณะโคง โดยสรางบนรากฐานของอาคารเดิม
ทั้งหมด เวนเพียงแตวา ปกโคงทั้งสองอาคารน้ันเปนอาคารแยกกัน โดยไมมีอาคารเช่ือมตรงกลาง แตเวน
เปนลานจัตุรัส 

เปดโลงแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศนของหอไอเฟลไดจากจัตุรัสทรอกาเดโร
ผานจากลานวางแหงน้ี ทีน่ี่จึงถือเปนแลนดมารคทีนั่กทองเที่ยวที่มาเยือนปารีส

ตองมาถายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแหงน้ี อิสระใหทานถายรูปคูกับหอไอเฟล
อยางจใุจ 

นําทานถายรูปดานนนอกของพิพธิภณัฑลฟูวร (Louver Museum)
เปนพิพิธภัณฑทางศิลปะต้ังอยูในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส พิพิธภัณฑ

ลูฟวรเปนพิพิธภัณฑที่มีช่ือเสียงที่สุด เกาแกที่สุด และใหญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก ซ่ึงไดเปดใหสาธารณชนเขาชมไดเม่ือป พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มี

ประวัติความเปนมายาวนานต้ังแตสมัยราชวงศกาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเปน
พระราชวังหลวง ซ่ึงปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษา 

ผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมากกวา 35,000 ช้ิน จากต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร
จนถึงศตวรรษที่ 19อิสระใหทานไดถายรูปกับพรีะมดิแกวของพพิิธภณัฑลฟูวรออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป 
สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน กอสรางเสร็จสมบูรณเม่ือปค.ศ.1988 โดยเปนหน่ึงในโครงการที่ริเร่ิมของ
ประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพ่ือใชสอยเปนทางเขาหลักของพิพิธภัณฑ 
 
 
 



 
 
 
 

นําทานถายรูปกับ ประตูชยัฝรัง่เศส (Arc de Triomphe) เปนอนุสรณสถานที่สําคัญของกรุงปารีส ต้ังอยูกลาง
จัตุรัส ชารล เดอโกล ประตูชัยแหง    น้ีสรางขึ้นเพ่ือเปนการสดุดีวีรชนทหารกลาที่

ไดรวมรบเพ่ือประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งในสงครามนโปเลียน  
นําทานสู ถนนช็องเซลิเซ (Champs Elysees) เปนยานการคาของฝร่ังเศส 

ไมวาจะเปน โรงละคร รานกาแฟ และรานคาหรูหรา แบรนดเนมตางๆ 
สองขางทางมีตนเกาลัดที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงามปลูกเรียง
ราย ช่ือ ช็องเซลีเซ มาจากคําวา ทุงเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีก

ในภาษาฝร่ังเศส ช็องเซลีเซไดรับการขนานนามวาเปนถนนที่สวย
ที่สุดในโลก 

อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย 
 

 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

นําทานเดินทางสู ห้างสรรพสินค้าแกลลอรีQ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)ต้ังอยูบนBoulevard 

Haussmannในเขตที่ 9 ของกรุงปารีสใกลกบั Opera Garnier มีแบรนดหลากหลายใหทานไดเลือกซ้ือ
สินคาตางๆที่รานเพ่ือใหเหมาะกับทุกงบประมาณ ต้ังแตเส้ือผาสําเร็จรูปไปจนถึงแฟช่ันช้ันสูง สถาปตยกรรม
ของรานเปนแบบอารตนูโว มีโดมที่โดดเดนและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทําใหเปนแหลงทองเที่ยว
ของเมืองหลวงของฝร่ังเศส อิสระใหทานชอปปงไดตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก Novotel Paris Nord Expo Aulnay, Parisระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
Day7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบินชางงี 
 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู สนามบนิปารสี ชารล เดอโกลประเทศฝร่ังเศส 
12.00 นําทานเดินทางสู สนามบนิชางง ีประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบนิที่

SQ 335 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ12 ช่ัวโมง30 นาที 

 
Day8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
06.50 เดินทางถึง สนามบนิชางง ีประเทศสิงคโปร เพ่ือรอการเปลี่ยนเคร่ืองกลับสูกรุงเทพฯ 
09.30 นําทานเดินทางสู สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบนิที่

SQ 708 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)ใชเวลาเดินทางประมาณ2ช่ัวโมง 

11.00 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 



 
 

 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


