รหัสโปรแกรม : 22176 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

สวิตเซอร์แลนด์-ฝรัง่ เศส 8 วัน
ซ ูริค-ล ูเซิรน์ -ทิตลิส-กอลมาร์-ดีจอง-ปารีส (ฉีดวัคซีน)

กำหนดกำรเดินทำง **สามารถเลือกวันที่เดินทางและสายการบินได้ตามต้องการ**
วันแรกของกำรเดินทำง
ประเทศไทย
…... น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 สายการบิน............................
เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สองของกำรเดินทำง
……. น.
........ น.

คา่
ทีพ่ กั

ออกเดินทางสู่ เมืองซูรคิ โดย สายการบิน................ เทีย่ วบินที่ ......................
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูรคิ (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …
…จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ชไตน์อนั ไรน์ (STEIN AM RHEIN) (55 กิโลเมตร)...เมืองที่สวยงาม และ
ยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติท่งี ดงามของสถานที่ต่างๆในประวัตศิ าสตร์ ที่ยงั อนุรกั ษ์ไว้ และมิได้ถกู
ทาลายไป นาท่านชมความยิง่ ใหญ่ และความสวยงามของ นา้ ตกไรน์ นา้ ตกทีใ่ หญ่ท่สี ุดในทวีปยุโรป ให้
ท่านได้ช่นื ชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก
…เดินทางถึงเมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) นาท่านถ่ายรูปคู่กบั
อนุสาวรียส์ งิ โต (LION MONUMENT) ซึง่ แกะสลักอยู่บนหน้า
ผาของภูเขาในเมืองเป็ นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส
ซึง่ ทางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรัง่ เศส
อิสระอาหารคา่
GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

กลางวัน

ประเทศไทย-ซูรคิ -ชไตน์อนั ไรน์–ลูเซิรน์

ลูเซิรน์ -แองเกิลเบิรก์ ทิตลิส-กอลมำร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
…นาท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ (ENGELBERG) เพือ่
นาท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ซึง่ มีความสูง
10,000 ฟี ทจากระดับนา้ ทะเล ให้ท่านได้สนุ กกับการเล่นหิมะ
และถ่ายรูปบนยอดเขา จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทาง
ลงจากยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้ า
อิสระอาหารกลางวัน
…นาท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองในเทพนิยาย เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดโอแร็งใน
แคว้นอาลซัสในประเทศฝรัง่ เศส ตัง้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรัง่ เศส เป็ นบ้านเกิดของจิตรกรและ
ช่างแกะพิมพ์มาร์ตนิ โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดีผูอ้ อกแบบอนุ สาวรียเ์ ทพี
เสรีภาพ กอลมาร์มชี ่อื เสียงในการอนุ รกั ษ์เมืองให้ยงั คงเป็ นเมืองทีม่ ลี กั ษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศ
ของเมืองโบราณ ในตัวเมืองเก่าก็มพี พิ ธิ ภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและทีอ่ ยู่อาศัยทีค่ งสภาพ
เหมือนเมืองในยุคกลาง

คา่
ทีพ่ กั

...นาท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ งในถนน Rue des clefs ไป
จนถึงย่านเมืองเก่า เดินเที่ยวถ่ายรูปในบริเวณย่านเมือง
เก่าอย่าง House of heads, Koifhus, โบสถ์เก่าแก่ท่ี
สวยงามต่าง ๆ อาทิ โบสถ์โดมินิกนั (Eglise des
Dominicains) และ โบสถ์แซง มาร์แตง(Eglise St
Martin)
อิสระอาหารคา่
COLMAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สข่ี องกำรเดินทำง
เช้า

กลางวัน

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรัง่ เศสมุง่ หน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) ประเทศฝรัง่ เศส เมืองหลวง
แห่งแคว้นเบอร์กนั ดี
อิสระอาหารกลางวัน
…นาท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) มหานครที่เป็ นศูนย์กลางอานาจของยุโรปในยุคล่าอาณานิคม ผ่าน
ชม ประตูชยั นโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) ผ่านถนน
ชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ทีผ่ ูค้ นหลงไหลใน
แฟชัน่ ทัว่ โลกต้องมาเยือนแห่งอนาคตด้วยเครื่องเล่นอัน
ทันสมัย STAR TOUR หรือชมภาพยนต์ 360 องศาทีจ่ ดั
แสดงไว้อย่างน่าชม
อิสระอาหารคา่
MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้า

กลางวัน

คา่

กอลมำร์-ดีจอง-ปำรีส

ปำรีส (ฉี ดวัคซีน)-ล่องแม่น้ ำแซนน์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
...จากนัน้ นาท่านฉีดวัคซีน (ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)
...นาท่านเที่ยวชม กรุงปารีส ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ประตูชยั นโปเลียน ซึง่ ตัง้ อยู่บนถนนฌ๊องเซลิเซ่
(Champs Elysees), หอไอเฟล สัญลักษณ์กรุงปารีส
อิสระอาหารกลางวัน
...นาท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามสองฝรัง่ ของ แม่นา้ แซนน์ (ใช้เวลา
ในการล่องประมาณ 1 ชม.) ท่านจะได้เห็นความงามของสองฝัง่ แม่นา้
อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, โบสถ์นอร์ทเทอดาม , ลานประหาร
คอร์นคอร์ด, โบสถ์แองวาลิด, หอไอเฟล, ตัวอาคารพระราชวังลุฟว์
จากนัน้ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมที่มชี ่อื เสียงของ มหานคร
ปารีส มหานครแห่งแฟชัน่ และช้อปปิ้ งนา้ หอม ครีม เครื่องสาอางต่างๆมากมาย
อิสระอาหารคา่

ทีพ่ กั

MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของกำรเดินทำง
เช้า

ปำรีส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ พาท่านถ่ายรูปกับตัวอาคาร พิพธิ ภัณฑ์ลูฟท์ (ด้านนอก) นาท่านชมจัตรุ สั คองคอร์ด เป็ นสัญลักษณ์
ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวตั กิ ารปกครองของฝรัง่ เศส เนื่องจากในสมัยปฏิวตั ฝิ รัง่ เศสปี คศ.1789
ลานแห่งนี้ได้ใช้ประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองั ตัวเนต ด้วยกิโยติ ใกล้กนั เป็ นสวนตุยเลอ
ลีส ์ สวนแบบฝรัง่ เศสทีอ่ อกแบบไว้อย่างงดงาม มีเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็ นเสาปลายแหลมสูง 23
เมตร อายุกว่า 3,000ปี จากเมืองลักซอร์ในประเทศอียปิ ต์ ยังมีรูปปัน้ และนา้ พุ
อิสระอาหารกลางวัน
...อิสระเดินเล่นบนถนนชอมป์เอลิเซ่ (CHAMPS
ELYSEES) ทีโ่ ด่งดังมากด้วยร้านรวงต่าง ๆ
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้า อาทิ นา้ หอม, เสื้อผ้า, กระเป๋ า, รองเท้า, เครื่องสาอาง และอื่น ๆ
อิสระอาหารคา่
MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

เทีย่ ง

คา่
ทีพ่ กั

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
เช้า

…. น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
...จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน............................ เทีย่ วบินที่ ...........................

วันที่แปดของกำรเดินทำง
…… น.

ปำรีส

ประเทศไทย

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

**********
หมำยเหตุ

กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภั ย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำใช้จำ่ ย : เดินทำงขัน้ ตำ่ 4-6 ท่ำน รำคำต่อท่ำน 59,900.- บำท
อัตรำนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพกั เพิม่ อัตราคืนละ 3,000.- บาทต่อท่าน)
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่ารถนาเทีย่ วคนขับคนไทย
ค่าลงทะเบียนฉีดวัคซีน

อัตรำนี้ ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ
ค่าวีซ่า 6,500.- บาท
ค่าตรวจโควิด ไป-กลับ (ตามมาตรการ ณ ขณะนัน้ )
ค่าโรงแรมกักตัวขากลับที่ประเทศไทย (ตามมาตรการ ณ ขณะนัน้ )
ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกิน
จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว ,
ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
7. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
8. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
9. ค่าทิป

