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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
14.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอทฮิัด (EY) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
19.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริก ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินเอทิฮัด แอรเ์วย ์(EY) เที่ยวบินที่ 

EY407 (19.30-23.10) / EY73 (03.15(+1)-07.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 17.25 ชั่วโมง 
25 นาที (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 2 ซูริก-ลูเซิรน์-อนุสาวรยีส์ิงโตหนิแกะสลกั-สะพานไม้ชาเปล-สเตเคิลเบริก์-หมู่บ้านเมอรเ์รน 
07.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ***ใหท่้านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพกั1คืน เพื่อพกับนโรงแรมที่เมอร์เรน 

หมู่บา้นบนเทอืกเขาแอลป์ เพือ่ความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร์ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิส แต่ยัง
รกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เมืองที่ไดช้ื่อว่านักท่องเที่ยวบนัทึกภาพไวม้ากที่สุด มีทะเลสาบ 
ภเูขา ที่สวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบ ลอ้ม ทศันียภาพบรเิวณรอบๆ ลเูซิรน์ 
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เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด  ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไมน้านา พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริมทะเลสาบ
เย็นสบาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพาน
ไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น
สะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ 

บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียง
ตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิล้คารไ์ปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) ใน
ต านานที่ไดข้ึน้ชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 เมตร 
เมืองนีข้ึน้ชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในออ้มกอดของขุนเขาที่รายลอ้มด้วยทิวทัศน์อัน
ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ ไอเก (Eiger) ใหไ้ด้
ชื่นชม ที่ดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า 

(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์) 
หมายเหตุ : โรงแรมท่ีพักไม่มีห้องพักสำหรับ 3ท่าน (เพ่ิมพักเดี่ยวเฉพาะโรงแรมน้ี 1คืน 1,500 บาท) 
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 3 ยอดเขาชิลทรอน-ภตัตาคาร Piz Gloria หมุน 360 องศาบนยอดเขา-Skyline View Platform 
สะพานอิเซลวาลด-์อินเทอลาเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศนแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทัศนอ์ันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ไดอ้ย่าง
ใกลช้ิดยิ่งขึน้ใกลช้ิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยงัเคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดงัอย่าง James Bond 

007 ภาคยอดพยัคฆร์าชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่ง
สวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีม้ีพิพิธภณัฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ Bond World 007 ที่
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จัดแสดงเรื่องราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กันได้อย่าง
สนกุสนาน อิสระใหท้่านไดด่ื้มด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอรน์ 
พรอ้มออกไปสมัผสัความหนาวเย็นไดท้ี่ Skyline View Platform ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านนั่งเคเบิล้คาร์

กลบัสูเ่มอรเ์รน 
จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวท่ีสวยงามและน่าคน้หาเมืองหนึ่ง
ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ น าท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของ
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทางกนับา้ง หมู่บา้น และ เมืองน่ารกั หลายที่ตัง้อยู่ติด
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กับริมทะเลสาบ จากนัน้ตามรอยซีรี่ยด์ัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลทว์าลด(์Iseltwald 

Bridge) ซึ่งตั้งอยู่ทางฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุดเรียกว่าหัน
หนา้ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขาใหท้่านเก็บภาพอย่างจใุจ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาติของสวิส 
พักที ่Hotel The Hey, Interlaken หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 4 เบริน์-บ่อหมีสีน า้ตาล-หอนาฬิกาไซทค์ล็อคเค่นทรัม-เมืองเจนีวา-วิหารเซนทปิ์แอร ์
ชมนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ-น า้พุเจ็ทโด้ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน์ (Bern)  เบิรน์เป็นเมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear 
หรือ หมี นั่นเอง น าท่านเยี่ยมชมเมืองเบิรน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดย
องคก์ารยูเนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี (Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่ทุ่มเทใหก้บัศิลปิน 
พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภณัฑน์ี ้เป็น
ของ พอลคลี น าท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน ้าตาล Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง น าท่าน
เดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลักที่มี
รา้นอาหาร รา้นคา้ ต่างๆมากมาย น าท่านชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower) , 
น ้าพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR 



KER040811-EY สวติเซอรแ์ลนด-์ฝร่ังเศส 8วัน5คนื 

Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์(City Hall of Bern) อิสระใหท้่านถ่ายรูปและชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เจนีวา เป็นเมือง
ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รองจากซูริค น าท่านเข้าชม  สวนอังกฤษ (Jardin 

Anglais) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาที่ชาวสวิตและนักท่องเที่ยวนิยมเขา้มาเยี่ยม
ชมความสวยงามของดอกไม้และวิวทะเลสาบสีฟ้า ชม  นาฬิกาดอกไม้  (L’ horloge Fleurie) , 

อนุเสาวรียแ์ห่งการรวมชาติ  (Monument National) , น ้าพุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau) น าท่านเยี่ยม
ชมเขต เมืองเก่าของเจนีวา (Geneva Old Town) เพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมือง บนถนนสาย
เล็กๆ น าท่านเยี่ยมชม วิหารเซนตปิ์แอร์  (St. Pierre Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่กว่า 850 ปี ที่มี
รา้นคา้น่ารกัมากมาย ใหท้่านไดเ้ดินชอ้ปป้ิง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel NH Geneva หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 5 เจนีวา-น่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส-จัตุรัสทรอคคาเดโร ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล-ชองเอลิเซ่ 
 ประตูชัย Arc De Triumph-มงมารต์ ซาเครเกอร ์บาซิลกิ้า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
08.29 น. น าท่านเดินทางสูเ่จนีวา เพ่ือน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส  
11.42 น. เดินทางถึงกรุงปารีส  เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 

1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลัง
สามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดินลง
บนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุน า้พกุบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั 
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น าท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย (ARC 

DeTriumph) อนสุรณส์ถานที่ส  าคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัที่ยิ่งใหญ่เป็นอนัดับสอง
ของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
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น าท่านเดินทางสู่ย่านมงตม์าตร์ (Montmartre) ย่านส าคัญอีกแห่งของเมืองปารีส เป็นที่พ านักของ
ชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเป็นจุดก าเนิดผลงานดา้นศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของ
เมืองปารีสในอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมายในปัจจุบนันี ้เพราะถนนหลายสายไดถู้กเปลี่ยนเป็นย่าน
ไนตค์ลบั, แหล่งจดัแสดงโชวก์ลางคืน, ระบ าแคนเตะขาสงู ซึงประดบัประดาดว้ยแสงสีที่ฉดูฉาด รวมถึง
การคา้ประเวณีที่ยังไม่เลือนหายไปจากเมืองนี ้ซึ่งมีโรงละครกลางคืนที่มีชื่อเสียงจากบทประพันธ์จน
น าไปสรา้งเป็นภาพยนตร ์Hollywood นั่นก็คือ โรงละครโมแลงรูจ(moulin rouge) น าท่านแวะถ่ายภาพ
ที่ด้านหน้าของ ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิ
ลิกา้ สถานท่ีท่ีถกูขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ิทธิ์ของปารีส” 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Paris La Défense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 6 ปารีส-พระราชวังแวรซ์าย-มหาวิหารนอรท์เทอดาม-พพิธิภัณฑลู์ฟว ์
 ห้างสรรพสินคา้ (La Samaritaine)-ล่องเรือบาโตมูซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นกัท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สดุแห่ง
หนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทัง้แง่มุมของประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนีอ้าจ
นบัว่าเป็นพระราชวงัที่หรูหราอลงัการที่สดุในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกจาก UNESCO 
ภายในมีสิ่งก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal 
Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 
น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารนอรท์เทอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็นอาสนวิหารประจ า
อคัรมขุมณฑลปารีส ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ค าว่า Notre Dame แปลว่า  
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แม่พระ (Our Lady) ซึ่งเป็นค าที่ชาวคาทอลิกใชเ้รียกพระนางมารียพ์รหมจารี เริ่มก่อสรา้งครัง้แรกในปี 
1163 (856 ปีมาแลว้) ปัจจุบันอาสนวิหารก็ยังใชเ้ป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกและเป็นที่ตั้งคาเทดราของ
อารช์บิชอปแห่งปารีส การก่อสรา้งเป็นแบบกอทิก นับเป็นอาสนวิหารแรกที่สรา้งในลกัษณะดังกล่าว 
ความยิ่งใหญ่ของอาสนวิหารแห่งนี ้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสในยุคนัน้ไดเ้ป็นอย่างดี 
ทัง้ในเรื่องศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งที่ตัง้ของน็อทร-์ดามในทุกวันนี ้เคยเป็นเมืองเก่า
ของอาณาจกัรโรมนัโบราณมาก่อน (ลเูทเชีย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์พิพิธภัณฑลู์ฟว(์Louvre Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียง 
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่จัดแสดง
และเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโม
นาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดัง
ของลีโอนารโ์ด ดาวินชี 
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น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส 
ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็น
เอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้ จนได้ถูกขึ ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่
ที่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบ
รนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจใุจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี 
น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล 
พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมี
กระจกโดยรอบ ส าหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง 
ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นพิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็น
อนัดบัที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอนัดบัที่ 10 ของโลก ตัง้อยู่รมิแม่น า้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน 
แต่ตอนนีก้ลายเป็นพิพิธภัณฑท์ี่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตรข์องฝรั่งเศสไว ้ภายในมีผลงาน
ศิลปะหลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท้ี่นี่ มากกว่า 2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมต่างๆดว้ย และท่านจะไดเ้ห็น
หอไอเฟล(Eiffel Tower) จากเรือ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 
พักที ่Hotel Mercure Paris La Défense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 7 สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล ปารีส-สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองชารล์สเ์ดอโกล ปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.30 น. ออกเดินทางจากเมืองปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด(EY) เที่ยวบินที่ EY032 (10.30-

19.00) / EY402 (22.35-08.05(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง 35 นาที (รวม
เวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดืม่
บนเครือ่ง 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
พฤหสับดี-พฤหสับดี 22-29 กนัยายน 65 79,999.- 79,999.- 19,900.- 
พฤหสับดี-พฤหสับดี 13-20 ตลุาคม 65 85,999.- 85,999.- 19,900.- 
พฤหสับดี-พฤหสับดี 20-27 ตลุาคม 65 85,999.- 85,999.- 19,900.- 
พฤหสับดี-พฤหสับดี 01-08 ธันวาคม 65 89,999.- 89,999.- 22,900.- 
พฤหสับดี-พฤหสับดี 22-29 ธันวาคม 65 99,999.- 99,999.- 25,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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 เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอัตโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร ์
ทัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
 อัตราไม่รวม 

1. ค่าทิปคนขบัรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดินทาง 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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