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ก ำหนดกำรเดินทำง  **สามารถเลอืกวนัที่เดินทางและสายการบนิไดต้ามตอ้งการ**    

วนัแรกของกำรเดินทำง          ประเทศไทย  

…... น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 สายการบนิ............................  

 เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของกำรเดินทำง        ประเทศไทย-ซูรคิ-ชไตน์อนัไรน์–ลูเซริน์ 

……. น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ โดย สายการบนิ................ เทีย่วบนิที่ ...................... 

........ น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงซูรคิ (ZURICH) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่านพธิีการตรวจ

คนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ … 

…จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ชไตนอ์นัไรน ์(STEIN AM RHEIN) (55 กโิลเมตร)...เมอืงที่สวยงาม และ

ยงัคงทศันียภาพของธรรมชาติที่งดงามของสถานที่ต่างๆในประวตัศิาสตร ์ที่ยงัอนุรกัษไ์ว ้และมไิดถ้กู

ท าลายไป น าท่านชมความยิง่ใหญ่ และความสวยงามของ น า้ตกไรน ์น า้ตกทีใ่หญ่ที่สุดในทวปียุโรป ให ้

ท่านไดช้ื่นชมธรรมชาต ิและถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

 …เดนิทางถงึเมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) น าท่านถ่ายรูปคู่กบั 

อนุสาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่แกะสลกัอยู่บนหนา้

ผาของภเูขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิ

ซึง่ท  างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 16 แห่งฝร ัง่เศส  

ค า่ อสิระอาหารค า่  

ทีพ่กั  GRAND EUROPE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง    ลูเซริน์-แองเกลิเบริก์ ทติลสิ-กอลมำร ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 …น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ (ENGELBERG) เพือ่

น าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทติลสิ ซึง่มคีวามสูง  

10,000 ฟีทจากระดบัน า้ทะเล ใหท่้านไดส้นุกกบัการเลน่หมิะ

และถ่ายรูปบนยอดเขา จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทาง

ลงจากยอดเขาโดยกระเชา้ไฟฟ้า  

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั 

   …น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกอลมาร ์ (COLMAR) เมอืงในเทพนิยาย เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัโอแรง็ใน

แควน้อาลซสัในประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร ัง่เศส เป็นบา้นเกดิของจติรกรและ

ช่างแกะพมิพม์ารต์นิ โชนเกาเออร ์ และประตมิากรเฟรเดรกิ โอกสุต ์ บารต์อลดผูีอ้อกแบบอนุสาวรยีเ์ทพี

เสรภีาพ กอลมารม์ชีื่อเสยีงในการอนุรกัษเ์มอืงใหย้งัคงเป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะสถาปตัยกรรมและบรรยกาศ

ของเมอืงโบราณ ในตวัเมอืงเก่ากม็พีพิธิภณัฑ ์ ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยู่อาศยัทีค่งสภาพ

เหมอืนเมอืงในยุคกลาง  



 

 

   ...น าท่านเที่ยวชมและชอ้ปป้ิงในถนน Rue des clefs ไป

จนถงึย่านเมอืงเก่า เดนิเที่ยวถ่ายรูปในบรเิวณย่านเมอืง

เก่าอย่าง House of heads, Koifhus, โบสถเ์ก่าแก่ที่

สวยงามต่าง ๆ อาท ิ โบสถโ์ดมนิิกนั (Eglise des 

Dominicains) และ โบสถแ์ซง มารแ์ตง(Eglise St 

Martin)   

ค า่ อสิระอาหารค า่  

ทีพ่กั  COLMAR HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องกำรเดินทำง     กอลมำร-์ดีจอง-ปำรสี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศฝรัง่เศสมุง่หนา้สู่ เมอืงดจีอง (DIJON) ประเทศฝรัง่เศส  เมอืงหลวง

แห่งแควน้เบอรก์นัดี    

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั 

…น าท่านเดนิทางสู่  กรุงปารสี (PARIS) มหานครที่เป็นศูนยก์ลางอ านาจของยุโรปในยุคลา่อาณานิคม ผ่าน

ชม ประตูชยันโปเลยีน (ARC DE TRIOMPHE) ผ่านถนน

ชองป์เอลเิซ่ (CHAMPS ELYSEES) ทีผู่ค้นหลงไหลใน

แฟชัน่ท ัว่โลกตอ้งมาเยอืนแห่งอนาคตดว้ยเครื่องเลน่อนั

ทนัสมยั STAR TOUR หรอืชมภาพยนต ์360 องศาทีจ่ดั

แสดงไวอ้ย่างน่าชม   

ค า่ อสิระอาหารค า่  

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง     ปำรสี (ฉีดวคัซีน)-ลอ่งแม่น ้ ำแซนน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  ...จากนัน้น าท่านฉีดวคัซนี (ตอ้งลงทะเบยีนลว่งหนา้) 

  ...น าท่านเที่ยวชม กรุงปารีส ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบั ประตูชยันโปเลยีน ซึง่ต ัง้อยู่บนถนนฌอ๊งเซลเิซ่  

  (Champs Elysees), หอไอเฟล สญัลกัษณก์รุงปารสี   

กลางวนั   อสิระอาหารกลางวนั 

 ...น าท่าน ลอ่งเรอื ชมความงดงามสองฝร ัง่ของ แมน่ า้แซนน ์(ใชเ้วลา

ในการลอ่งประมาณ 1 ชม.) ท่านจะไดเ้หน็ความงามของสองฝัง่แมน่ า้ 

อาทเิช่น สะพานอเลก็ซานเดอร,์ โบสถน์อรท์เทอดาม , ลานประหาร

คอรน์คอรด์, โบสถแ์องวาลดิ, หอไอเฟล, ตวัอาคารพระราชวงัลุฟว ์ 

 จากนัน้ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่มชีื่อเสยีงของ มหานคร

ปารสี มหานครแห่งแฟชัน่และชอ้ปป้ิงน า้หอม ครมี เครื่องส าอางต่างๆมากมาย 

ค า่ อสิระอาหารค า่  



 

 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของกำรเดินทำง     ปำรสี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนัน้พาท่านถ่ายรูปกบัตวัอาคาร พพิธิภณัฑลู์ฟท ์ (ดา้นนอก) น าท่านชมจตัรุสัคองคอรด์ เป็นสญัลกัษณ์

ของสงครามกลางเมอืงและการปฏวิตักิารปกครองของฝร ัง่เศส เน่ืองจากในสมยัปฏวิตัฝิร ัง่เศสปี คศ.1789 
ลานแห่งน้ีไดใ้ชป้ระหารพระเจา้หลุยสท์ี ่ 16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ดว้ยกโิยต ิ ใกลก้นัเป็นสวนตยุเลอ

ลสี ์ สวนแบบฝรัง่เศสทีอ่อกแบบไวอ้ย่างงดงาม มเีสาหนิโอเบลสิกข์นาดใหญ่ เป็นเสาปลายแหลมสูง 23 

เมตร อายุกว่า 3,000ปี จากเมอืงลกัซอรใ์นประเทศอยีปิต ์ยงัมรูีปปัน้และน า้พ ุ

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั 

  ...อสิระเดนิเลน่บนถนนชอมป์เอลเิซ่ (CHAMPS  ELYSEES) ทีโ่ด่งดงัมากดว้ยรา้นรวงต่าง ๆ  

  อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ อาท ิน า้หอม, เสื้อผา้, กระเป๋า, รองเทา้, เครื่องส าอาง และอื่น ๆ 

ค า่ อสิระอาหารค า่  

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ของกำรเดินทำง         ปำรสี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 ...จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบั สู่ กรุงเทพฯ 

…. น.       ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิ............................ เทีย่วบนิที ่........................... 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง         ประเทศไทย 

…… น.   เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ….. 

**********  
หมำยเหต ุ ก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือความปลอดภ ัย 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย  :  เดินทำงขัน้ต ำ่ 4-6 ท่ำน  รำคำต่อท่ำน 59,900.- บำท 

 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  (กรณีพกัเพิม่อตัราคืนละ 3,000.- บาทต่อท่าน)  

2. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล 

3. ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

4. ค่ารถน าเทีย่วคนขบัคนไทย 

5. ค่าลงทะเบยีนฉีดวคัซนี 

 

 



 

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั 

2. ค่าวซี่า 6,500.- บาท 

3. ค่าตรวจโควดิ ไป-กลบั (ตามมาตรการ ณ ขณะนัน้) 

4. ค่าโรงแรมกกัตวัขากลบัที่ประเทศไทย (ตามมาตรการ ณ ขณะนัน้) 

5. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกิน

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, 

ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

7. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

9. ค่าทปิ  

 



 

 

 


