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1 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้4 สนามบนิสุวรรณภมูิเคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอร์

เวย(์TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
 

2 ซรูคิ-อนสุาวรยีส์งิโต-สะพานไมช้าเปล-ชเตเคลิแบรก์-นัง่เคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน 

 
01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิเมอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) เทีย่วบนิที ่TG970 

(01.05-07.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กสำหรับพัก1คืน เพื่อพักบนโรงแรมที่เมอร์เรน หมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์ เพื่อ
ความสะดวกในการถือขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (มีกระเป๋าเดินทางแจก ขนาด 20 นิ้ว)*** 
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที ่มีนักท่องเที ่ยวมากที ่สุดในสวิส แต่ยังรักษา
สภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงาม
ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆ ลูเซิร์น เป็นอาคาร บ้านเรือนแบบ
สมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานา  พรรณออก
ดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย  นำท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต(Lion 
Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงาน
เป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชมสะพานไมช้าเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำ
รอยซ์(Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส 
สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละ
ช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุ
กว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์  กื
อเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีช่ือเสียงตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์ไปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) ในตำนานที่ได้ขึ้นชื่อ
ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนี้ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองที่
ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุง
เฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเก (Eiger) ให้ได้ชื่นชม ที่ดึงดูดให้ทุกคนต้องมาพิสูจน์ ความงามด้วย
ตาตนเองสักครั้งในชีวิต นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมี
ความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื ่องชื่อ ได้อย่าง
ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
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เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์) 
 

3 เมอรเ์รน-ยอดเขาชลิธอรน์-Skyline View Platform-อนิเทอรล์าเคน-ทะเลสาบเบรยีนซ์-สะพานอเิซลท์วาลด ์
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านขึ้นกระเชา้สูย่อดเขาชลิธอรน์(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร 
จึงทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทั้ง จุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อย่าง
ใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชิลธอร์นยังเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์
ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึง
ทำให้บนนี้มีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อม
ให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน  อิสระให้ท่านได้ดื ่มด่ำไปกับทัศนียภาพอัน
สวยงามของยอดเขา พร้อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ที่ Skyline View Platform ได้เวลาพอสมควรนำท่าน
นั่งเคเบิ้ลคาร์กลับสู่เมอร์เรน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอร์น 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึ ่งในเมืองท่องเที ่ยวที ่สวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ ่งในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชม
ความสวยงามระหว่างทางกันบ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายที่ตั้งอยู่ติดกับริมทะเลสาบ  จากนั้นตามรอยซีรี่ย์
ดัง Crash Landing On You ทีส่ะพานอเิซลท์วาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์
(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุดเรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขาให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใจ 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจำชาติของสวิส 

พักที่ Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

4 อนิเทอรล์าเคน-เฟยีช์-อเลต็ชอ์ารนีา-เซอรแ์มท 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เฟียช์(Fiesch) หมู ่บ ้านที ่ม ีสถานีรถไฟเพื ่อต่อ เคเบิ ้ลคาร์ไปชมธารน้ำแข็งเอ็กกิสฮอร์น 
(Eggishorn) ที่ระดับความสูง 2,869 เมตร นั่งเคเบิ้ลคาร์ไปยังอเล็ตช์อารีนา(Aletsch Arena) ธารน้ำแข็งที่ยาว
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ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2001 อเล็ตช์อารีนาที่จุดชมวิวธารน้ำแข็งเอ็กกิส
ฮอร์น อิสระให้ท่านเก็บภาพอันสวยงามธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแอลป์ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนอเลต็ซอ์ารนีา 

นำท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยม
ของชาวสวิส ที่ต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่าน้ัน ซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง 
ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่ จักรยาน และเมืองเดินเท่านั้น นำท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมทที่เห็นทั้งตัวเมือง
เซอร์แมทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอัน
แสนบริสุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่Hotel Mirabeau Residence, Zermatt หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
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5 เซอรแ์มท-สถานรีถไฟกอรน์าแกรท-กอรน์าแกรท-ชมยอดแมทเทอรฮ์อรน์-ชาโมนกิซ ์
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟฟันเฟอืงสู่กอร์นาแก
รท(Gornergrat) ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่าน
สามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขา
ตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอด
แมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ท
ดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่
สวยงาม จากนั้นพาท่านนั่งรถไฟลงไปที่สถานี Rotenboden ท่านเดินเท้าสู่ ทะเลสาบริฟเฟล(Riffelsee) หนึ่ง
จุดหมายที่ชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) ได้สวยที่สุด ด้านหน้าเป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ 
ด้านล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นชัดๆ สวยสุดจะบรรยาย เก็บภาพประทับใจกัน 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีชื่อย่อที่ใครๆเรียกกันว่า "ชาโมนิกซ์" มีชื่อเล่นว่า "The White 
Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี เป็นเมืองทางทิศ
ตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี  พาท่านชม
หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารักในตัวเอง มีทัศนียภาพที่งดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็น
ฉากหลัง ใจกลางหมู่บ้านมีการผสมผสานที่อยู่อาศัยของผู้คนในพื้นที่เข้ากับร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักสำหรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่Hotel Mercure Chamonix หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

6 ชาโมนกิซ-์ยอดเขามองบลงัค-์เจนวีา-นัง่รถไฟTGV-ปารสี-ลอ่งเรอืบาโตมซู 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นำท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ที่ความสูง 3,777 เมตร ให้ท่านได้ตื่นเต้นหวาดเสียวกับ
การยืนบนกระจกใสยื ่นออกไปจากหน้าผาที ่สูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The Void) ขึ ้นลิฟต์ไปยังบน
จุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี 
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร ทั้ง "มองบลังค์" และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมี
ความหมายว่า "ภูเขาสีขาว" สภาพท่ัวไปของยอดเขามี 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่เจนีวา เพื่อนั่งรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนต์
เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

นำท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น้ำแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์
ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ สำหรับชั้นบนจะ
เป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  
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พกัที ่Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel, Paris หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร) 

 

7 ปารสี-พระราชวงัแวรช์าย-พิพธิภัณฑล์ูฟว์-พพิิธภณัฑอ์อรแ์ซ-จตัรุสัทรอคาเดโร-หอไอเฟล ชองปเ์อลเิซ่
 ประตชูยั-แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต-์หา้งสรรพสนิคา้ (La Samaritaine) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ที ่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
ฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่
หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลก
อย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง 

จากน ั ้ นนำท ่ าน เท ี ่ ยวชม กร ุ งปารีส(Paris)  ให ้ท ่ าน ได ้ถ ่ ายร ูปด ้ านหน ้ า พ ิพ ิธภ ัณฑ ์ล ูฟว ์ ( Louvre 
Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง 
แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 
ชิ้น เช ่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks 
ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี  ท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco 
ซึ ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้ จนได้ถูกขึ ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึง
เสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้ง
แบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี จนถึงเวลาอันสมควร นำชมพิพิธภัณฑ์ออร์แซ 
(Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของโลก 
ตั ้งอยู ่ร ิมแม่น้ำเซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี ้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที ่รวบรวมงานศิลปะทาง
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ประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั ้งโชว์ไว้ที ่นี ่ มากกว่า 2,000 ชิ้น รวม
ประติมากรรมต่างๆด้วย 

 
นำท่านสูจ่ัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็น
หอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ  หรือจะเป็นมุม
น้ำพุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง นำท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนตกิ ชองป์
เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน พร้อมชมความ
ยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่
ยิ ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอ
คลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินช้ันเยี่ยม นำท่านช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี ่ลาฟา
แยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถง
อาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว 
(ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่ง
ของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส 
เป็นห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือก
ซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่า
จะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม มีครบทุกยี่ห้อ 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พกัที ่Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel, Paris หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร) 

 

8 สนามบนิกรงุปารสี-กรงุเทพ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ 

13.40 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) เที่ยวบินท่ี TG931 (13.40-
05.55(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

9 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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กำหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เดก็ พกัเดีย่ว 
อาทติย-์จนัทร ์ 15 - 23 พ.ค. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 
อาทติย-์จนัทร ์ 29 พ.ค. - 06 ม.ิย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 
อาทติย-์จนัทร ์ 05 - 13 ม.ิย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 
อาทติย-์จนัทร ์ 19 - 27 ม.ิย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 
อาทติย-์จนัทร ์ 10 - 18 ก.ค. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 
อาทติย-์จนัทร ์ 24 ก.ค. - 01 ส.ค. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 
อาทติย-์จนัทร ์ 07 - 15 ส.ค. 65 129,999.- 129,999.- 20,999.- 
อาทติย-์จนัทร ์ 21 - 29 ส.ค. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 
อาทติย-์จนัทร ์ 04 - 12 ก.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 
อาทติย-์จนัทร ์ 18 - 26 ก.ย. 65 119,999.- 119,999.- 20,999.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
เงือ่นไขการให้บรกิาร 
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจำแล้วเท่าน้ัน 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก

วันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร

ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี้ไม่รวมอยูใ่นค่าทัว 
 (อัตราค่าบริการตรวจอาจมกีารเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทาง) 
 
2.กลับถึงไทย ค่าที่พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  
ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

