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

สายการบินเอมิเรตสแ์อร์ไลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

 2 ซูริค-อนุสาวรยีส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ชเตเคิลแบรก์-น่ังเคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน 

01.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด  ์โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อร์ไลน์ 
(EK) เที่ยวบินที่ EK385 (01.35-04.45) / EK87 (08.40-13.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
16.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ***ใหท่้านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพกั1คืน เพื่อพกับนโรงแรมที่เมอร์เรน 

หมู่บา้นบนเทอืกเขาแอลป์ เพือ่ความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร์*** 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิส แต่ยัง
รกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เมืองที่ไดช้ื่อว่านักท่องเที่ยวบนัทึกภาพไวม้ากที่สุด มีทะเลสาบ 
ภเูขา ที่สวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบ ลอ้ม ทศันียภาพบรเิวณรอบๆ ลเูซิรน์ 
เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด  ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไมน้านา พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริมทะเลสาบ
เย็นสบาย น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาใน
เมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี่  
16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็น
สะพานไมท้ี่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวัติศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้า
เปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละ
ช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงที่มีรา้นตัวแทนจ าหน่าย
นาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิง
สินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
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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 ที่ดึงดดูใหทุ้กคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอด
เขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศนแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงท าให้
สามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเลื่องชื่อ ไดอ้ย่างใกลช้ิดย่ิงขึน้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า 

(โรงแรมบนภูเขา ววิแสนลา้นท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์) 
หมายเหต ุ: โรงแรมทีพ่กัไม่มีหอ้งพกัส าหรบั 3ท่าน (เพิ่มพกัเดีย่วเฉพาะโรงแรมนี ้1คนื 1,500 บาท) 
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 3 เมอรเ์รน-ยอดเขาชิลธอรน์-Skyline View Platform-อาเดลโบเดน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศนแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทัง้จุงเฟรา 
ไอเก และมองซ ์ไดอ้ย่างใกลช้ิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยังเคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดังอย่าง 
James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชิ นี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่ น 
ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีม้ีพิพิธภัณฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ 
Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คุณไดส้วมบทบาทบอนดห์รือสาว
บอนดก์ันไดอ้ย่างสนุกสนาน อิสระใหท้่านไดด่ื้มด ่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พรอ้ม
ออกไปสมัผสัความหนาวเย็นไดท้ี่ Skyline View Platform ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านนั่งเคเบิล้คารก์ลบั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอรน์ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอาเดลโบเดน(Adelboden) เมืองสวยกลางหุบเขาแอลป์ น าท่านขึน้กระเช้าสู่
ยอดเขาเชนเทนแอลป์(Tschentenalp) ใหท้่านไดเ้ล่นไจแอนทส์วิง(Giant Swing) ชิงชา้ยักษ์บน
ภูเขาที่แกว่งไกวสงูเหนือเทือกเขาแอลป์ กบัวิวภูมิทศันอ์ลัไพนข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์ของอาเดลโบเดนบน
ชิงชา้ยกัษจ์ากสถานีภเูขาที่สงูจากระดบัน า้ทะเล 1,940 เมตร 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาติของสวิส 
พักที ่Hotel The Cambrian Adelboden หรือเทยีบเท่า 
(เมืองสวยกลางหบุเขาแอลป์ นอ้ยทวัร์นกัทีจ่ะไดม้าพกัทีน่ี ่อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเทอืกเขาแอลป์) 
หมายเหตุ : โรงแรมที่พกัมีสระน ้าอุ่นพรอ้มชมวิวเทือกเขาแอลป์ หากท่านสนใจลงเล่นน ้าในสระน ้า 
โปรดเตรียมน าชดุว่ายน า้มาดว้ย) 
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 4 อาเดลโบเดน-แคนเดอรส์เทก-น่ังกระเช้าสู่ทะเลสาบโอเอชชิเน่น-น่ังรถเล่ือนบนรางลงภูเขา 
 แทสซ-์เซอรแ์มท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองแคนเดอรส์เทก(Kandersteg) เปลี่ยนใหท้่านน่ังกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอช
ชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบบนภูเขาที่เก่าแก่ และยงัเป็นที่บรรจบของ
น ้าแข็งจาก 4 ยอดเขา ได้แก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และ Doldenhorn เป็น
สถานที่ที่เหมาะกับผูท้ี่รกัธรรมชาติและนักเดินทางไกล โดยน า้ในทะเลสาบอุ่นขึน้ 20 องศาเซลเซียส
ในช่วงฤดรูอ้น ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี ้ไดถู้กจดัขึน้ทะเบียนจากองคก์รยูเนสโกเ้ป็นมรดก
โลก ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของเขตจงุเฟราดว้ย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World   
Options: พิเศษสดุ!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะน าเป็นการนั่งรถเลื่อนบนรางลงภูเขาใหท้่านได้
สนกุสนาน สามารถเลน่ไดท้ัง้เด็กและผูส้งูอาย ุ(สอบถามรายละเอียดไดก้บัหวัหนา้ทวัร)์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรีสอร์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มีรถยนต์
ที่ใชน้ า้มันเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จักรยาน และเดินเท่านัน้ น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของ
เมืองเซอรแ์มทที่เห็นทัง้ตัวเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) อิสระ
ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบริสทุธิ์ สมัผสับรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะ
โรแมนติก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Ambassador, Zermatt หรือเทยีบเท่า 
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(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภเูขา)  
 

 5 เซอรแ์มท-สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-กอรน์าแกรท-ชมยอดแมทเทอรฮ์อรน์-ชาโมนิกซ ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีรถไฟกอรน์าแกรท(Gornergrat Bahn) ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัการนั่งรถไฟฟันเฟือง
สูก่อรน์าแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสงูกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขา
แมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกับทิวทัศนเ์หนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกบัทิวทัศน์
อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ 
สนกุสนานกบัการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระ
มิดที่มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอลท์ดีสนียน์ าไปเป็นแบบเครื่อ งเล่นบิ๊กธัน
เดอร ์Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทัศนโ์ดยรอบที่สวยงาม จากนั้นพาท่านนั่ง
รถไฟลงไปที่สถานี Rotenboden ท่านเดินเทา้สู่ ทะเลสาบริฟเฟล(Riffelsee) หนึ่งจุดหมายที่ชมยอด

เขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klein Matterhorn) ไดส้วยที่สดุ ดา้นหนา้เป็นทุ่งหญา้ทุ่งดอกไม ้ดา้นล่าง
เป็นทะเลสาบใสๆ ดา้นหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ชดัๆ สวยสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) มีชื่อย่อที่ใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ"์ มีชื่อเล่นว่า "The 
White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี 
เป็นเมืองทางทิศตะวนัออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกบัชายแดนประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละ
ประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารกัในตวัเอง มีทศันียภาพที่งดงามต่อการ
ถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บา้นมีการผสมผสานที่อยู่อาศยัของผูค้นใน
พืน้ที่เขา้กบัรา้นคา้ รา้นอาหาร และที่พกัส าหรบันกัท่องเที่ยวไดอ้ย่างลงตวัค 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Chamonix หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมในหมู่บา้นแห่งเทพนิยายโอบลอ้มดว้ยขนุเขาหิมะ)  
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 6 ชาโมนิกซ-์ยอดเขามองบลังค-์เจนีวา-น่ังรถไฟTGV-ปารีส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ที่ความสูง 3,777 เมตร ให้ท่านได้ต่ืนเต้น
หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหน้าผาที่สูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The 
Void) ขึน้ลิฟตไ์ปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค(์Mont Blanc) ตัง้อยู่บริเวณพรมแดนระหว่าง
ประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร ทัง้ 
"มองบลงัค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภเูขาสีขาว" สภาพทั่วไปของยอดเขามี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เจนีวา เพ่ือน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) 
เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 
ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Pullman Paris La Défense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 7 ปารีส-พระราชวังแวรช์าย-พพิธิภัณฑลู์ฟว-์พพิธิภัณฑอ์อรแ์ซ-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล
 ชองป์เอลิเซ ่ประตูชัย-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 
จากนั้นน าท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris)  ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวงัหลวง แต่ปัจจบุนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดับโลก
เป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. 
Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนารโ์ด ดาวินชี 
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น าท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลัง
สามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทั้งวิวขัน้บนัไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดินลง
บนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุน า้พกุบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั  
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น าท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De 

Triumph) อนุสรณส์ถานที่ส  าคัญของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสอง
ของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก 
โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยที่นบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เยี่ยม  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล 
พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมี
กระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการลอ่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  
พักที ่Hotel Pullman Paris La Défense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 8 ปารีส-มงตม์าตร-์-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต-์ห้างสรรพสินคา้ (La Samaritaine) 
 สนามบนิกรุงปารีส-กรุงเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
น าท่านชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง
หนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ีเอกลักษณท์ี่มี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง
สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อารต์นูโว  (ผู้ออกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของ
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อาคารโดยรอบใชล้วดลายปูนป้ันและราวระเบี  ยงโคง้ อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยว
อย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลกูคา้ที่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มีสินคา้
ต่างๆที่ทนัสมยัใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจใุจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้จะ
มีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มีครบทุกยี่หอ้  ท่านชอ้ปป้ิง 
ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่หข์อง
อาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดด
เด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทางประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดย
กระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชมุชนชาว
ปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจุ
ใจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดินทางกลบั 

21.55 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ EK76 

(21.55-06.35(+1)) / EK372 (09.40-19.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.20 ชั่วโมง (รวม
เวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บรกิารอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง 



KEU040912-EK สวติเซอรแ์ลนด-์ฝร่ังเศส 9วัน6คนื (AUG-OCT) 

 

 9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
09 - 17 สิงหาคม 65 129,999.- 129,999.- 26,900.- 
06 - 14 กันยายน 65 119,999.- 119,999.- 26,900.- 
11 - 19 ตุลาคม 65 119,999.- 119,999.- 26,900.- 
18 - 26 ตุลาคม 65 119,999.- 119,999.- 26,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

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

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี 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. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 
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2.  
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3.  
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4.  
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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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