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 1 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน
โอมาน แอร์(WY) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

20.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินโอมานแอร์ (WY) เที่ยวบินที่ WY816 
(20.40-23.35) // WY115 (02.00-07.05(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั ่วโมง บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 2 แฟรงคเ์ฟริต์-ไฮเดลเบริก์-ปราสาทไฮเดลเบริก์-สตารสบ์รูก์-มหาวหิารนอรทเธอดาม 
ตลาดครสิมาสตย์ามเยน็ 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมือง
ที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจมากทั้ง
ประวัติศาสตร์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป้นศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญ
ของเยอรมัน เป็นที่ตั ้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความ
สวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้เดินทางถึง เมืองไฮเดลเบิร์ก 
(HELDELBERG) 
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นำท่านชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็นปราสาทเก่าในเมืองไฮเดิลแบร์ค ประเทศเยอรมนี 
เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างจากยุคเรอแนซ็องส์ที่สำคัญที่สุดในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ ไม่ปรากฏหลักฐานว่า
ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใด แต่ปราสาทหลังนี้ได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในปีค.ศ. 1214 เมื่อจักรพรรดิฟรีด
ริชที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้พระราชทานปราสาทหลังนี้ให้แก่ลุดวิจที่ 1 ดยุกแห่งบาวาเรีย ตั้งแต่นั้นมา 
ปราสาทหลังนี้ก็อยู่ในการครอบครองโดยตระกูลวิทเทลส์บัค จากการที่ปราสาทขนาดนี้มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่
บนเชิงเขา หน้าปราสาทมีแม่น้ำเนคคาร์ไหลผ่าน ปราสาทหลังนี้จึงเป็นป้อมปราการอย่างดีในการป้องกันข้าศึก 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. เป็นเมืองหลวงของ
แคว้นอัลซาส ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป เดินทาง
ถึง สตราสบูร์ก จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหาร
นอทเทรอดาม (Strasbourg Cathedral) ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที ่ดีที ่สุดแห่งหนึ ่งของยุโรป 
ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลาย
ศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 
จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พักที่ Hotel Mercure Strasbourg Center, Strasbourg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
หลังอาหารเย็นนำท่าน เดินเที่ยวชมตลาดครสิตม์าสสตารส์บูร์ก ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1570 หรือเกือบ 450 ปีที่
แล้ว ได้ชื่อว่าเป็นตลาดคริสต์มาสที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ และยังได้รับการขนานนามว่าเป็น
เมืองหลวงของคริสต์มาส หรือ “Christmas Capital” อีกด้วย ในช่วงนี้ ตลาดคริสต์มาสจะกระจายตัวอยู่ทั่ว
เมือง ทั้งขนมนมเนยและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆถูกนำมาเรียงขายโดยพ่อค้าแม่ค้ากว่า 300 แผง 

 

3 กอลมาร-์อองกเิซม็-ซาร์ฟเฮาเซน-นำ้ตกไรน-์ลเูซริน์-อนสุาวรยีส์งิโต-สะพานไมช้าเปล-สเตเคลิเบริก์-นัง่กระเช้าขึน้สูห่มู่บา้นเมอรเ์รน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองเล็กๆอันเป็นเมืองบ้านเกิดของ จิตรกร และช่างแกะพิมพ์
มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่
มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นสถานท่ีที่คู่รักมัก จะให้คำสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน 
ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ จึงทำให้เมืองกอลมาร์ เป็นอีกหนึ่งใน
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สถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน นำท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบ้านช่อง
สวยงาม มีจุดเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ที่มีอยู่ทั่วเมือง จัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมน
ติก จนได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิซปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับ
ต้นๆของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบ้านเรือนที่
สวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี ้ เรียกว่า Colombage (ฝรั ่งเศส) หรือ 
Fachwerkhaus (เยอรมัน) เป็นบ้านครึ่งไม้ซุงซึ่งเป็นแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์และเห็นได้ทั่วไปในแคว้นอัลซาส 
ลักษณะพิเศษของบ้านจะขึ้นโครงบ้านด้วยไม้ท้ังหลังรวมท้ังหลังคาก่อน 
ระหว่างทาง นำท่านผ่านชม เมืองอองกิเซ็ม (Eguisheim) หมู่บ้านน่ารักในแคว้น Alsace ที่ชื่อว่า เอกีเชม 
(Eguisheim) ขนาดเล็กกะทัดรัด ผังเมืองเป็นตรอกซอกซอย คนไม่เยอะ มีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปตลอดทาง  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ฟเฮาเซน (Schaffhausen) เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เป็นเมืองหลวงของรัฐชัฟเฮาเซิน มีประชากรราว 34,587 คน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2008 มีอาคารเก่าในสมัย
ฟื้นฟูศิลปวิทยาหลายแห่ง ประดับประดาภายนอกด้วยศิลปะเฟรสโกและประติมากรรม มีน้ำตกไรน์ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว นำท่านเที่ยวชม น้ำตกไรน์ (Rhinefall) เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ด้วยความสูงของน้ำตก 23 
เมตร และกว้างกว่า 150 เมตร น้ำตกไรน์นี้ เป็นน้ำตกโบราณ มีอายุเก่าแก่มากประมาณ 14,000 - 17,000 ปี 
และ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำ ไรน์ อยู่ระหว่างเมืองเล็ก ๆชื่อ Neuhausen am 
Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆเมือง เมืองซาร์ฟเฮาเซน (Schaffhausen) ทางตอนเหนือของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลเูซริน์(Luzern) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 34 นาที เมืองพักตากอากาศที่
ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะ
เห็นภูเขาโอบล้อม ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอ
เรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีช่ือเสียงตามอัธยาศัย 

 
นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็น
สัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส 
จากนั้นชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์(Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดใน
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โลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุง
หลังคาแบบโบราณ เชื ่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที ่จั ่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็น
เรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว  
นำท่านเดินทางสู ่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง ที่
ล้อมรอบด้วยขุนเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์  
อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน หรือได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดัง
หลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, 
Longines และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ ฟองดู 
พักที่ Hotel Krebs, Interlaken หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปปิ้ง และสามารถเดินชมเมืองได้สะดวก) 
 

 4 กรนิเดลวลัด-์ยอดเขาจงุเฟรา-เจนีวา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อม
ด้วยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก  

นำท่านนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ ชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี และงาน แกะสลักน้ำแข็งที่
สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุด
ในเทือกเขาแอลป จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลาน
กว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็ม 



KEU030815-WY เยอรมน-ีสวติเซอรแ์ลนด-์ฝรั่งเศส 8วัน5คนื (ตลาดครสิตม์าส) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุนบนยอดเขา 

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงสู่ เลาเทอบรุนเนน  
นำท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) นั้นเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  (รองจากซูริค) 
โดยถือว่าเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมากมายเช่น ทะเลสาบเจนีวา น้ำพุเจ็ทโด้ เป็นต้น 
เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาครอม็องดีอัน เป็นภูมิภาคที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักในสวิตเซอร์แลนด์ 
นครเจนีวาตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำโรนซึ่งไหลออกจากทะเลสาบเจนีวา ณ ปัจจุบัน เจนีวามีสถานะเป็นเมืองหลวง
ของสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา ในอดีตเมืองเจนีวาเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน และฝรั่งเศส แต่เมื่อได้รับ
อิสรภาพจึงรีบหาพันธมิตรเพราะไม่อยากโดนรุกรานอีก โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพันธรัฐสวิส จากนั้นเจนีวา
ก็รู้จักอย่างกว้างขวางในนาม "เมืองแห่งองค์กรนานาชาติ" 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Hotel Warwick Geneva หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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 5 เจนวีา-นัง่รถไฟ TGV เข้าสูป่ารสี-ปารสี-มหาวหิารนอรท์เทอดาม-จตัรุสัทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลเิซ-่ประตูชยั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
08.29 น. นำท่านเดินทางสู่ เจนีวา เพื่อนั่งรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 13 นาที 

เมืองหลวงของประเทศฝรั ่งเศส(France) เมืองที ่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

11.44 น. เดินทางถึง กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารนอร์ทเทอดาม (Notre Dame 
Cathedral) เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑลปารีส ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
คำว่า Notre Dame แปลว่า แม่พระ (Our Lady) ซึ่งเป็นคำที่ชาวคาทอลิกใช้เรียกพระนางมารีย์พรหมจารี เริ่ม
ก่อสร้างครั้งแรกในปี 1163 (856 ปีมาแล้ว) ปัจจุบันอาสนวิหารก็ยังใช้เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกและเป็นที่ตั้ง
คาเทดราของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส การก่อสร้างเป็นแบบกอทิก นับเป็นอาสนวิหารแรกที่สร้างในลักษณะ
ดังกล่าว ความยิ่งใหญ่ของอาสนวิหารแห่งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี 
ทั้งในเรื่องศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งที่ตั้งของน็อทร์-ดามในทุกวันนี้ เคยเป็นเมืองเก่าของ
อาณาจักรโรมันโบราณมาก่อน (ลูเทเชีย) 
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นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลัง
สามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันได
สวยๆ หรือจะเป็นมุมน้ำพุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง นำท่านเดินทางผ่านชม
ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบ
ถนนราชดำเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC DeTriumph) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส 
ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมท้ังยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง 
พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร) 
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      6 พระราชวงัแวรซ์าย-พพิธิภณัฑล์ฟูว์-พพิธิภณัฑอ์อรแ์ซ-Duty Free-ลอ่งเรอืบาโตมซู 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นำท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
ฝรั่งเศส และมีชื ่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจนับว่าเป็น
พระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมี
สิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ที่แสน
วิจิตรงดงาม 

นำท่านผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่
ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and 
Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินช ีผ่านชม พิพธิภณัฑ์

ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับท่ี 10 
ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะ
ทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ที่นี่ มากกว่า 2,000 ชิ้น รวม
ประติมากรรมต่างๆ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านช้อปปิ้ง Duty Free สินค้าปลอดภาษีแห่งกรุงปารีส ให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งกันอย่างเต็มที่ 

นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น้ำแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที ่สวยงาม หอไอเฟล 
พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ 
สำหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร) 
 

      7 ยา่นมงตม์าตร์-ซาเคร-เกอร ์บาซลิกิ้า-La Sa Maritaine-Galleries Lafayette-สนามบนิปารสี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ย่านมงต์มาตร์ (Montmartre) ย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส เป็นที่พำนักของชุมชนชาว
ปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีตซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปมากมายในปัจจุบันนี้ เพราะถนนหลายสายได้ถูกเปลี่ยนเป็นย่านไนต์คลับ , แหล่งจัดแสดงโชว์
กลางคืน, ระบำแคนเตะขาสูง ซึงประดับประดาด้วยแสงสีที่ฉูดฉาด รวมถึงการค้าประเวณีที่ยัง ไม่เลือนหายไป
จากเมืองนี้ ซึ่งมีโรงละครกลางคืนที่มีชื่อเสียงจากบทประพันธ์จนนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ Hollywood นั่นก็
คือ โรงละครโมแลงรูจ(moulin rouge) นำท่านแวะถ่ายภาพที่ด้านหน้าของ ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The 
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Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิก้า สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์
ของปารีส” 

นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มี
เสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อัน
โดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดย
กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส 
ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัด
นิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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นำท่านช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่าง
มาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครง
เหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากใน
ฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบี  ยงโค้ง 
อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไร
ใหม่ๆมา Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม 
มีครบทุกยี่ห้อ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส 

21.35 น. ออกเดินทางจากกรุงมิวนิก กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิโอมาน แอร(์WY) เที่ยวบินท่ี WY132 (21.35 – 
06.40(+1)) // WY815 (08.50 – 18.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14.35 ชั่วโมง บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
 8 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

กำหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เดก็ พกัเดีย่ว 
03-10 ธนัวาคม 65 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 105,999.- 105,999.- 27,999.- 

24-31 ธนัวาคม 65 (ครสิมาสต)์ 109,999.- 109,999.- 27,999.- 
26 ธนัวาคม 65-02 มกราคม 66 (ปีใหม)่ 109,999.- 109,999.- 27,999.- 

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

จากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)  
 อตัราไมร่วม 

1. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน 
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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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