
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทัวร อาหาร โรงแรม เชา เท่ียง เยน็ 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี     

2 

เมืองซูริค – ยานเมืองเกาซูริค – โบสถหอคอยกรอ
สมุนเตอร – โบสถเซนต ปเตอรโบสถฟรอมุนสเตอร 
– ปอมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอรดอรฟ  
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตอนเนอรกาส 
– เมืองลูเซิรน  
อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล 

   

Hotel Holiday Inn 
Express Lucerne 

Kriens 

หรือเทียบเทา 

    



 

 

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 

      

วันเดนิทาง 
ราคาทัวร/ทาน
พักหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/
ทาน 

(อายุไมเกิน 
12 ป) 

ราคาทัวรไม
รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

3 

น่ังกระเชาข้ึนสูยอดเขาทิตลิส – เมืองบาเซิล – 
พิพิธภัณฑ Kunstmuseum  
เมืองเกาบาเซิล – บาเซิลมินสเตอร – ศาลากลางบา
เซิล – จัตุรัส Martkplatz 

   

Hotel Ibis Styles  
Basel City 

หรือเทียบเทา 

4 
เมืองเอชีเกม – เมืองกอลมาร – เมืองรีคเวียร – เมือง
สตราสบูรก 
อาสนวิหารสตราสบูรก 

   

Hotel Holiday 
Inn Express 
Strasbourg  

หรือเทียบเทา

5 เมืองแร็ง – ชอปปงลาวาเล เอาทเล็ท    

Hotel Ibis Paris 
Bercy 

หรือเทียบเทา

6 

ปลัสเดอลากงกอรด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร 
– ถายรูปกับพิพิธภัณฑ ลูฟวร  ถายรูปประตูชัย
ฝร่ังเศส – ชอปปงถนนช็องเซลิเซ – ชอปปงแกลลอร่ี 
ลาฟาแยตต  

   

Hotel Ibis Paris 
Bercy 

หรือเทียบเทา 

7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี   

8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ     

โปรแกรมเดนิทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน

      เท่ียวบนิที ่  เวลาออก                 เที่ยวบนิที่ เวลาออก           

      เท่ียวบนิที ่  เวลาออก                 เที่ยวบนิที่ เวลาออก           

อัตราคาบรกิาร



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 มิ.ย. 
2566 

59,990 59,990 44,990 10,000 

31 พ.ค. – 06 มิ.ย. 
2566 

59,990 59,990 44,990 10,000 

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

 

อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หัวหนาทัวร 
ทานละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวซีาเชงเกน ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงตามคาเงนิในแตละวัน) 

นกัทองเทีย่วจายตามจริงกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาท่ีของบรษิัทฯ อํานวยความสะดวกในการ
ยืน่ และใหคําแนะนาํแกทาน 

 
สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาทาํการจองลว่งหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น และชําระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง 
กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี้ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่าํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุครัง้กอ่นทาํการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสาย
การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเทา่นัน้ 

4. นกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรทาํการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซ่ีาหมูค่ณะก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 
60 วนั หากระยะเวลาน้อยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของทา่น 

 



 

 
 

 



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภมู ิ– สนามบินอาบูดาบี 
 
 

16.30 นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบ
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

19.30 ออกเดินทางสู สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 
เท่ียวบินท่ี EY 407 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 
ชั่วโมง 30 นาที 

23.10 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และรอตอเคร่ือง  
 
Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ยานเมืองเกาซูริค – โบสถหอคอยกรอสมุน

เตอร – โบสถเซนต ปเตอร 
             โบสถฟรอมุนสเตอร – ปอมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอรดอรฟ – ถนนบานโฮฟซ

ตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอรกาส 
             เมืองลูเซิรน – อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล 
 

 
03.15 ออกเดินทางสู สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด  

โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY 073 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที 

07.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุด
คัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 



นําทานเดินทางสู เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดของสวิตเซอรแลนด เมืองซูริคข้ึนชื่อเร่ืองมนตเสนห
ของเมืองยุโรปโบราณท่ีมีงานสถาปตยกรรมแบบเกา ใน
ขณะเดียวกันก็เปนเมืองท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยี
สมัยใหมและถูกยกใหเปนหน่ึงในลําดับตนๆของเมืองท่ีมี
คุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก  
นําทานเยี่ยมชมบรรยากาศ ยานเมืองเกาซูริค (Zurich 
Old Town) ผ านชม  โ บ ส ถ ห อ ค อ ย ก ร อ ส มุ น เ ต อ ร  
(Grossmunster Church) โบสถหอคอยคูสูงระฟาท่ีถูกสรางข้ึนในชวงป ค.ศ. 1100 ภายในมี
งานประติมากรรมและสถาปตยกรรมการตกแตงท่ีสวยงาม ผานชม โบสถเซนต ปเตอร (St. 
Peter’s Chruch) หอนาฬิกาท่ีมีหนาปดนาฬิกาท่ีใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป โดยมีเสนผาน
ศูนยกลางท่ียาวถึง 8.7 เมตร และระฆังท้ัง 5 ใบท่ีตีบอกเวลา  

 
ทํามาตั้งแตป ค.ศ. 1880 นอกจากน้ันโบสถแหงน้ียังเปนโบสถท่ีเกาแกท่ีสุดของเมือง ผานชม 
โบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster Abbey) ชื่อเร่ืองงานกระจกสี (Stain Glass) มีหนาตาง
กระจกสีอันสวยงามโดดเดน นําทานเดินทางสู ปอมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ปอม
ปราการโรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแมนํ้าลิมมัท (Limmat River) ปจจุบัน
เปนท่ีพักผอนหยอนใจ จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองชั้นเยี่ยมจุดหน่ึงของชาวเมือง  
นําทานเดินทางสู เขตนีเดอรดอรฟ (Niederdorf) เขตหมูบานโบราณอีกแหงของเมืองซูริค เปน
เขตปลอดรถ เหมาะแกการเดินชมอาคารบานเรือนสไตลยุโรปโบราณ นอกจากน้ันยังเปนแหลง
ของเกาชั้นเยี่ยม มีรานคาจําพวกงานฝมือและงานศิลปะอยูเปนจํานวนมาก  
นําทานเดินทางสู ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เปนยานธุรกิจการคาสําคัญของ
เมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนท่ีเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติวาเปน ถนนชอป
ปงท่ีมีสินคาราคาแพงท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนท่ีต้ังของ
หางสรรพสินคา รานคาอัญมณี รานเคร่ืองประดับ รานนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนน
บานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอรกาส (Augustinergasse) ถนนเกาแกสายเล็กๆ ท่ีมี



มาต้ังแตสมัยยุคกลาง ตลอดสองขางทางเปนท่ีต้ังของอาคารบานเรือนท่ีมีหนาตางไมแกะสลัก 
สรางข้ึนจากชางฝมือในยุคกลาง 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) (ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึง
ของ  
ประเทศสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและ
ขุนเขา  
นําทานถายรูปกับ อนุสาวรีย สิ งโตหินแกะสลัก  (Lion 
Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือ
เปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหาร
สวิตเซอรแลนดท่ีเกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝร่ังเศสเม่ือป 
ค.ศ. 1792  
นําทานเดินสู สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความ
ยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส อันงดงามซ่ึงเปน
เหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ี
เกาแกท่ีสุดในทวีปยุโรป อิสระใหทานเดินชมเมืองและชอปปงตามอัธยาศัย 

คํ่า        อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ท่ีพัก HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LUCERNE KRIENS ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 



 

Day3 เมืองเอนเกลเบิรก – นั่งกระเชาข้ึนสูยอดเขาทิสลิต – ถํ้าธารน้ําแข็ง – สะพานแขวนทอด
ยาว – เมืองเกาบาเซิล – บาเซิลมินสเตอร  

            ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz 
 

 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเอนเกลเบิรก (Engelberg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเอน
เกลเบิรก เปนเมืองท่ีต้ังของยอดเขาทิตลิส เปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเขตภาคเหนือ สูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเลท่ี 10,623 ฟุต นําทานข้ึนกระเชา ท่ีทิตลิส เราจะไดข้ึนกระเชาลอยฟาท่ีหมุนได 
360 องศาตลอดการเดินทาง 5 นาที เจาแรกของโลก ท่ีเรียกวา TItlis Rotair จากสถานีกลาง
ไปยังสถานียอดเขามีความสูงท่ี 3,020 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ทําใหคุณไดชมวิวแบบพาโนรา
มาอันงดงามของหนาผาหินสูงชัน และยอดเขาท่ีปกคลุมไปดวยหิมะท่ีอยูหางไกลออกไป   
นําทานชม ถ้ําธารน้ําแข็ง (Glacier Cave) อาบดวยแสงสีฟาเทอรควอยซสลัว เปนนํ้าแข็งท่ีมี
อายุมากถึง 5,000 ป มีทางเดินยาว 150 เมตรลึกลงไปใตพ้ืนผิวธารนํ้าแข็ง 10 เมตร ผาน
อุโมงค และไปยังจุดชมวิว  
นําทานเดินชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ท่ีสูงจากระดับนํ้าทะเล 3,041 เมตร สูง
จากพ้ืน 500 เมตร สะพานแขวนอันตระการตาบนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเปนสะพาน
แขวนท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปอีกดวย อิสระใหทานถายรูปและพักผอนบนยอดเขาตามอัธยาศัย 



เท่ียง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
นําทานเดินทางสู เมืองบาเซิล (Basel) (ใชเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) บาเซิลเปนเมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน 
ฝร่ังเศส มาบรรจบกัน บาเซิลมักถูกมองวาเปนเมืองหลวงทาง
วัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนด มีชื่อเสียงในดานพิพิธภัณฑ
หลายแหง นําทานผานชม พิพิธภัณฑ Kunstmuseum เปนท่ี
รวมผลงานศิลปะท่ีใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด ซ่ึงดานในมี
ผลงานของนักจิตรกรชื่อดังระดับโลก ไมวาจะเปน Van Gogh , Monet, Picasso 
นําทานชม เมืองเกาบาเซิล (Basel Old Town) หรือ Altstadt Altstadt เปนภาษาเยอรมัน
แปลวาเมืองเกา หรือหมายถึงเมืองประวัติศาสตรหรือใจกลางเมืองภายในเมืองเกาหรือกําแพง
เมือง อาคารท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองเกาสรางข้ึนตั้งแตศตวรรษท่ี 14 ถายรูปดานนอกกับ บาเซิล
มินสเตอร (Basel Minster) เปนอาคารทางศาสนาในเมืองบาเซิลของสวิสเดิมเปนมหาวิหาร
คาทอลิกและปจจุบันเปนคริสตจักรโปรเตสแตนตท่ีไดรับการปฏิรูป มหาวิหารเดิมถูกสรางข้ึน
ระหวาง 1019 และ 1500 ในโรมันและโกธิครูปแบบ ปลายโรมันอาคารถูกทําลายโดย
แผนดินไหวท่ีเกิดท่ีเมืองบาเซิล เม่ือป1356 และไดรับการสรางข้ึนมาใหม เปนอาคารท่ีสวยงาม
ตระการตาดวยผนังหินทรายสีแดงอมชมพูและหลังคาที่มีลวดลายเปนกระจก ผานชม ศาลา
กลางบาเซิล (City Hall of Basel) มีอายุมากกวา 500 ป ท่ีตั้งอยูใจกลางจัตุรัส Marktplatz 
อิสระใหทานเดินชมเมืองและชอปปงยานจัตุรัส Marktplatz ถนนสายหลักของบาเซิลท่ีขนาด
ไมใหญมากนักแตมีรานคามากมาย 

คํ่า           อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ท่ีพัก         HOTEL IBIS STYLES BASEL CITY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day4 เมืองเอกีเชม – เมืองกอลมาร – เมืองรีคเวียร – เมืองสตราสบูรก – อาสนวิหารสตราสบูรก 
 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



นําทานเดินสู เมืองเอกีเชม (Eguisheim) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) หมูบาน
เล็กๆในแควนอัลซาส (Alsace) เปนหมูบานท่ีผลิตไวนคุณภาพสูงในแควนน้ี ในป 2013 ไดรับ
การโหวตใหเปน Village prefere des Francais คือ หมูบานท่ีชื่นชอบของฝร่ังเศส อิสระให
ทานเดินชมความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย 
นําทานเดินสู เมืองกอลมาร (Colmar) เมืองกอลมารเปนเมืองหลวงในแควนอัลซาส (Alsace) 
ในประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบน “เสนทางไวนของอาลซัส” และไดชื่อวาเปน “Capitale des vins 
d'Alsace” (เมืองหลวงแหงไวนแหงอาลซัส)กอลมารเปนบานเกิดของจิตรกรและชางแกะพิมพ
มารติน โชนเกาเออร และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต บารตอลดีผูออกแบบอนุสาวรียเทพี
เสรีภาพในสหรัฐอเมริกา กอลมารมีช่ือเสียงในการอนุรักษเมืองใหยังคงเปนเมืองท่ีมีลักษณะ
สถาปตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ  
กอลมารมีช่ือเสียงในการอนุรักษเมืองใหยังคงเปนเมืองท่ีมีลักษณะสถาปตยกรรมและบรรยกาศ
ของเมืองโบราณในตัวเมืองเกาก็มีพิพิธภัณฑ คริสตศาสนสถาน และรานคาและท่ีอยูอาศัยท่ีคง
สภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง กอลมารยังไดรับขนานนามวาเปน  
Little Venice หรือ เวนิสแหงฝรั่งเศส เพราะมีคลองพาดผานตัวเมือง อิสระใหทานเดินชื่นชม
ความสวยงามของบานหลากสีสันนารักริมคลองตามอัธยาศัย 
นําทานชม เมืองเกากอลมาร (Colmar Old Town) ยาน
เกาแกของกอลมารท่ีมีความสมบูรณและสวยงามดวยบาน
ไมท่ีมีหลังคาโคงและพระราชวังยุคฟนฟูศิลปวิทยาอันวิจิตร
ท่ีประดับประดาดวยดอกไม 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานเดินทางสู เมืองรีคเวยีร (Riquewihr) เมืองในแควน
อาลซัส (Alsace) อยูไมไกลจากเมืองกอลมาร เปนเมือง
เล็กๆนารัก สีสันของอาคารสวยงามเหมือนสีลูกกวาดเรียง
ติดๆกัน อิสระใหทานเดินชมเมืองตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองสตราสบูรก(Strasbourg) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เมืองในแควนอาลซัส (Alsace) เปนเมืองท่ีสําคัญตั้งแตสมัยโบราณ เน่ืองจากเปนท่ีตั้ง
ยุทธศาสตร มีการต้ังถ่ินฐานของพวกเคลต เคยตกเปนของโรมันใน ค.ศ. 1697 ตกอยูภายใต
การปกครองของเยอรมัน  
เปนเมืองท่ีเปนหัวขอพิพาทระหวางเยอรมันกับฝร่ังเศสมาหลายศตวรรษ ปอมปราการในเมืองน้ี
ถูกสรางโดยชาวเยอรมัน บานเมืองจึงเปนการผสมผสานของท้ังสองประเทศ 

 

 



 

นําทานชม อาสนวิหารสตราสบูรก(Cathédrale de Strasbourg) หรือ อาสนวิหารแมพระแหง
สตราสบูรก เปนโบสถโรมันคาทอลิกท่ีมีฐานะเปนอาสนวิหาร ต้ังอยูท่ีเมืองสตราสบูรก แควน
กร็องแต็สต ประเทศฝร่ังเศส อันเปนท่ีต้ังของอัครมุขมณฑลสทราซบูร  สวนหลักของ
สถาปตยกรรมเปนแบบโรมาเนสก แตยังมีสวนประกอบท่ีสําคัญของสถาปตยกรรมแบบกอทิก
ตอนปลายท่ีงดงามท่ีสุดแหงหน่ีง  
อาสนวิหารสตราสบูรกเคยไดรับการบันทึกเปนสิ่งกอสรางท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลก ในชวงป 
ค.ศ. 1647 จนถึงป ค.ศ. 1874 ดวยความสูงถึง 142 เมตร ซ่ึงในปจจุบัน ถือเปนวิหารท่ีสูงท่ีสุด
อันดับท่ีหกของโลก และสูงท่ีสุดเปนอันดับสองรองจากอาสนวิหารรูอ็อง และยังถือเปนวิหารท่ีสูง
ท่ีสุดท่ีสรางในยุคกลาง ท่ียังคงสภาพอยูในปจจุบันอาสนวิหารไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดก
โลกโดยยูเนสโก อีกดวย  
นําทานชมยาน  La Petite France หรือ Little France ในภาษาอังกฤษ ยานประวัติศาสตรของ
เมืองสตราสบูรก เปนยานท่ีมีแมนํ้าไหลออกหลายชองทาง ลอมรอบดวยแมนํ้าอีล (River ill)
ชาวบานสมัยกอนนิยมทําการฟอกหนัง ทําใหนํ้าเนาเสียมีกลิ่นเหม็นเต็มไปดวยบานเรือนคร่ึงไม 
โคลัมเบจ สีดําและขาว โครงสรางเกาแกท่ีแปลกตาเหลาน้ีมาจากทศวรรษท่ี 1500 -1600 เปน
สถานท่ีทองเท่ียวหลักของสตราสบูรก และ  
ไดรับการยกยองจากองคกรยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ปจจุบันในยานน้ีเปนมีรานอาหาร ราน
กาแฟ รานคาตางๆมากมาย อิสระใหทานเดินชมเมืองและชอปปงตามอัธยาศัย 

คํ่า           อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ท่ี พัก          HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS STRASBOURG CENTRE ระ ดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเทา 
 

Day5 เมืองแร็งส – อาสนวิหารแร็งส – มหาวิหารแซงตเรมี – ชอปปงลาวาเล เอาทเล็ท – เมือง
ปารีส 

 

 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



              นําทานเดินสู เมืองแร็งส (Reims) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เปนเมืองใน
จังหวัดมารน ในแควนช็องปาญารแดนในประเทศฝร่ังเศส เมืองแร็งสกอตั้งข้ึนโดยกอลและก
ลายมาเปนเมืองสําคัญระหวางสมัยจักรวรรดิโรมัน ตอมาแร็งสก็มามีบทบาทสําคัญตอราช
บัลลังกฝรั่งเศสในการเปนสถานท่ีสําหรับการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย
ฝรั่งเศสท่ีมหาวิหารนอเทรอดามแหงแร็งส 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
               นําทานชม อาสนวิหารแร็งส (Reims cathedral) สถานท่ีจัดพิธีบรมราชาภิเษกซ่ึงมีอายุ

มากกวา 900 ป อาสนวิหารท่ีเห็นในปจจุบันสรางบนฐานของวิหารเดิมท่ีถูกเพลิงไหมไปเม่ือ 
ค.ศ. 1211  

              นําทานชม มหาวิหารแซงตเรมี (Saint Remi Basilica) โบสถแหงน้ี ไดรับการชึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก และไดรับการยกยองวาเปนผลงานชิ้นเอกสไตลโกธิกใน
ดานงานประติมากรรมและสถาปตยกรรม บางสวนของอาคารมีอายุเกาแกกวายุคโกธิกมาก 
เน่ืองจากทางเดินกลางแบบโรมาเนสกและปกนกมาจากชวงทศวรรษท่ี 1000  

 

 
นําทานเดินทางสู เอาทเล็ท ลาวาเล (La Valley Village Outlet) (ใช เ ว ลาใ น
การเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เปนเอาทเล็ทจําหนาย
สินคาแบรดเนมชื่อดังตางๆ โดยจําหนายในราคาถูกกวา
ราคาปกติอยางนอย 30 เปอรเซ็นต และมี 
บางชวงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลตางๆท่ีอาจลด
ราคาไปถึง 70 เปอรเซ็นตหรือมากกวา ทําใหเปน
ส ถ า น ท่ี ท่ี ไ ด รั บ ค ว า ม นิ ย ม เ ป น อ ย า ง ม า ก จ า ก
นักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบการช็อปปงสินคาแบรนดเนม 
นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) (ใชเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 40 นาที) ปารีสเปนเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศสตั้งอยูบนแมนํ้า
แซน ตั้งถ่ินฐานมามากกวา 2,000 ป ปจจุบันปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก และเปนสถานทีทองเที่ยวท่ีโดงดังแหงหน่ึง 

คํ่า           อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 



ท่ีพัก        HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา     
 

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

            หางสรรพสินคาแกลลอรี่ ลาฟาแยตต 
 

 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานผานชม ปลัสเดอลากงกอรด (Place de la Concorde) เปนหน่ึงในส่ีเหล่ียมสาธารณะท่ี
สําคัญในปารีส เปนจัตุรัสท่ีใหญท่ีสุดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในป 
1755 เปนรูปแปดเหล่ียมท่ีมีคูนํ้าลอมรอบ ในชวงการปฏิวัติฝร่ังเศส ในป พ.ศ. 2332 รูปปนของ
พระเจาหลุยส ท่ี 15 แหงฝร่ังเศสถูฏร้ือถอนและบริเวณน้ันเปล่ียนชื่อเปน  Place de la 

Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหมไดสรางกิโยตินข้ึนท่ีจัตุรัส และท่ีน่ีเปนท่ีท่ี
พระเจาหลุยสท่ี 16 ถูกประหารชีวิต เม่ือ พ.ศ. 2336 ในป พ.ศ.2338 

ภายใตไดเร็กทอรีจัตุรัสไดเปล่ียนชื่อเปน Place de la Concorde  
เพ่ือเปนการแสดงความปรองดองหลังจากความวุนวายของ
ปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในป พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลับไปเปน 

Place de la Concorde ละยังคงเปนเชนน้ันต้ังแตน้ันมา  
นําทานเดินทางสู ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั้งอยูฝงตรง

ขามหอไอเฟลคนละฝงของแมนํ้าแซน ต้ังอยูบนท่ีต้ังเดิมของ ปาแลดูวทรอ
กาเดโร (Palais du Trocadero) ซ่ึงเปนท่ีมาของชื่อเรียกส้ันๆขอสถานท่ีน้ีวา ทรอกาเดโร 
(Trocadero) อาคารแหงน้ีถูกสรางข้ึนเพ่ือจัดงานนิทรรศการ  

 



สรางในสถาปตยกรรมแบบ Neo Classic ตอมาไดมีการรื้อถอนอาคารเดิมและสรางอาคารแบบ
ใหมโดยใชช่ือวา ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับอาหาร
เดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเปนปกท้ังสองขาง โดยลักษณะโคง โดยสรางบนรากฐานของอาคาร
เดิมท้ังหมด เวนเพียงแตวา ปกโคงท้ังสองอาคารน้ันเปนอาคารแยกกัน โดยไมมีอาคารเชื่อม
ตรงกลาง แตเวนเปนลานจัตุรัส 
เปดโลงแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศนของหอไอเฟลไดจากจัตุรัสทรอกาเดโรผานจากลาน
วางแหงน้ี ท่ีน่ีจึงถือเปนแลนดมารคท่ีนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนปารีสตองมาถายรูปวิวหอไอเฟล ณ 
ลานแหงน้ี อิสระใหทานถายรูปคูกับหอไอเฟลอยางจุใจ 
นําทานถายรูปดานนนอกของ พิพิธภัณฑลูฟวร (Louver Museum) เปนพิพิธภัณฑทางศิลปะ
ตั้งอยูในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส พิพิธภัณฑลูฟวรเปนพิพิธภัณฑท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด 
และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ซ่ึงไดเปดใหสาธารณชนเขาชมไดเม่ือป พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 
1793) มีประวัติความเปนมายาวนานตั้งแตสมัยราชวงศกาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเปน
พระราชวังหลวง ซ่ึงปจจุบันเปนสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณคา
ระดับโลกเปนจํานวนมากกวา 35,000 ช้ิน จากต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงศตวรรษท่ี 
19 อิสระใหทานไดถายรูปกับพีระมิดแกวของพิพิธภัณฑลูฟวร ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป 
สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน กอสรางเสร็จสมบูรณเม่ือปค.ศ.1988 โดยเปนหน่ึงในโครงการท่ีริเร่ิม
ของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพ่ือใชสอยเปนทางเขาหลักของพิพิธภัณฑ 

นําทานถายรูปกับ ประตชูยัฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) เปนอนุสรณ
สถานท่ีสําคัญของกรุงปารีส ตั้งอยูกลางจัตุรัส ชารล เดอโกล ประตูชัย

แหง    น้ีสรางข้ึนเพ่ือเปนการสดุดีวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือ
ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งในสงครามนโปเลียน  
นําทานสู ถนนช็องเซลิเซ (Champs Elysees) เปนยานการคา

ของฝร่ังเศส ไมวาจะเปน โรงละคร รานกาแฟ และรานคาหรูหรา 
แบรนดเนมตางๆ สองขางทางมีตนเกาลัดท่ีไดรับการตกแตงอยาง

สวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคําวา ทุงเอลิเซียม จากเทพ
ปกรฌัมกรีกในภาษาฝร่ังเศส ช็องเซลีเซไดรับการขนานนามวาเปนถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก  
อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู
พิเศษ!! หอยเอสคาโก  

นําทานเดินทางสู  ห้างสรรพสินค้าแกลลอ รี่ ล าฟาแยตต ์ 
(Galleries Lafayette) ตั้ ง อ ยู บ น  Boulevard 
Haussmann ในเขตท่ี 9 ของกรุงปารีสใกลกับ Opera Garnier 

มีแบรนดหลากหลายใหทานไดเลือกซ้ือสินคาตางๆท่ีรานเพ่ือให
เหมาะกับทุกงบประมาณ ต้ังแตเส้ือผาสําเร็จรูปไปจนถึงแฟช่ันชั้นสูง 

สถาปตยกรรมของรานเปนแบบอารตนูโว มีโดมท่ีโดดเดนและ
ทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทําใหเปนแหลงทองเท่ียวของเมืองหลวง

ของฝร่ังเศส อิสระใหทานชอปปงไดตามอัธยาศัย 
คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ท่ีพัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา                 



 
 

 
Day7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี 
 
 
เชา บริการอาหารเชา แบบกลอง 
 นําทานเดินทางสู สนามบินปารสี ชารล เดอโกล ประเทศฝร่ังเศส 
10.30 นําทานเดินทางสู สนามบินอาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี EY 032  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 

19.00 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ือรอการเปล่ียนเครื่องกลับสู
กรุงเทพฯ 



22.35 นําทานเดินทางสู สนามบินสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  
เท่ียวบินท่ี EY 402 
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 

 

Day8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
08.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 


