
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                       รหัสโปรแกรม : 25052 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั
ที ่

โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม เช้
า 

เที่
ยง 

เย็
น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี     

2 

สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์
หอคอยกรอสมนุเตอร์   
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการ
ลนิเดนฮอฟ  
เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกสั
ตอนเนอร์กาส  
เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน ้าตาล – ประตูเมืองโบราณ – หอ
นาฬกิาไซท์้คล็อคเคน่ทรมั 
ศาลาวา่การเมอืงเบร์ิน 

   

Holiday Inn Bern 
Westside, Bern หรือ
เทยีบเทา่  

3 
หมู่บ้านทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากอร์
เนอร์แกรต  
นอนเซอร์แมท 1 คืน 

   

Hotel Continental, 
Zermatt 
หรือเทยีบเทา่  

4 
เมืองลูเซร์ิน – อนุสาวรีย์สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้า
เปล – เมอืงบาเซลิ    

Agora swiss night by 
Fassbind, Lausanne 
หรือเทยีบเทา่  

5 เมอืงดีจอง – เมอืงปารีส    

Novotel Paris Nord Expo 

Aulnay, Paris หรือ
เทยีบเทา่  

    



 

 

 

 

 
 

BKK       SIN SIN       ZRH 

  
SQ713 20.10 23.30 SQ346 01.40 08.15 

      

CDG       SIN SIN       BKK 

  
SQ335 12.00 06.50+1 SQ708 09.30 11.00 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

30 มี.ค. – 06 เม.ย. 
2566 

79,990 76,990 64,990 10,000 

14 – 21 พฤษภาคม 
2566 

79,990 76,990 64,990 10,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 
15,000 บาท 

 

อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่น

ละ 2,500 บาท 
ราคาทวัร์ขา้งตน้ไมร่วมคา่วีซ่าเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง

ตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 

นกัทอ่งเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศนูย์ยืน่ โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ 

และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 
 

ส ำคญัโปรดอ่ำน 

6 
ปลสัเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – 
ถา่ยรูปกบัพพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ ถา่ยรูปประตูชยัฝร ั่งเศส – ชอ้ป
ป้ิงถนนช็องเซลเิซ ่– ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต์  

   

Novotel Paris Nord Expo 

Aulnay, Paris หรือ
เทยีบเทา่  

7 สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบนิชางงี     

8 สนามบนิชางงี – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



1. กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท/ท่ำน และช ำระส่วนที่เหลอื 30 วนั ก่อนกำร
เดนิทำง กรณีวนัเดนิทำงน้อยกวำ่ 21 วนั ตอ้งช ำระคำ่ทวัรเ์ตม็จ ำนวน 100% เท่ำนัน้ 

2. อตัรำคำ่บรกิำรน้ี จ ำเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทำง จ ำนวน 10 ท่ำน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึตำมจ ำนวนที่ก ำหนด ทำงบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร (ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำมควำมตอ้งกำร) 

3. ท่ำนทีต่อ้งออกบตัรโดยสำรภำยในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำกำรออกบตัรโดยสำร เน่ืองจำก
สำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ และกำรแนะน ำจำกเจำ้หน้ำทีเ่ป็นเพยีงกำรแนะน ำเท่ำนัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องกำรเดนิทำงโปรแกรมขำ้งต้นควรท ำกำรจอง และ ส่งเอกสำรเพื่อขอวซี่ำหมู่คณะก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตั
ฤกษ์ 60 วนั หำกระยะเวลำน้อยกว่ำที่ระบุไวข้้ำงต้น ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขอวซ่ีำประเภทอื่นซึ่งอำจมคี่ำใช้จ่ำยเพิม่ หรอืมผีลต่อกำรพจิำรณำวีซ่ำ
ของท่ำน 

 

 
 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี
 

 

17.00 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุป๊ พบเจา้หน้าที่
คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

20.10 ออกเดินทางสู ่สนามบนิชางงี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่SQ 713 

              (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท ี
23.30 เดนิทางถงึ สนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ และรอตอ่เครือ่ง  
 

Day2 สนามบนิชางงี – สนามบนิซูรคิ – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูรคิ – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – 
โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ 

             โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตรา
สเซอ – ถนนออกสัตนิเนอร์กาส 

             เมืองเบร์ิน – เยี่ยมชมบ่อหมี – ถนนบาห์นฮอฟพลทัซ์ – ประตูเมืองโบราณ –  น ้าพุปีศาจกนิ
เด็ก  
หอนาฬกิาไซ้ท์คล็อคเคน่ทรมั – ศาลาวา่การเมืองเบร์ิน  

 

 



01.25 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอร์แลนด์  
โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ 
SQ 346 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาท ี

08.15 เดนิทางถงึ สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ผา่นการ
ตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตามระเบียบ
การของสนามบนิ 
น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองทีม่ีขนาดใหญ่
ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์
ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี
สมยัใหมแ่ละถูกยกใหเ้ป็นหน่ึงในล าดบัตน้ๆของเมอืงทีม่คีณุภาพชีวติดีทีส่ดุในโลก  
น าทา่นเยีย่มชมบรรยากาศ ย่านเมืองเกา่ซูรคิ (Zurich Old Town) ผา่นชม โบสถ์หอคอยกรอสมุน
เตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคูสู่งระฟ้าทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1100 ภำยในมี
งำนประตมิำกรรมและสถำปัตยกรรมกำรตกแต่งทีส่วยงำม 

 

 
 
น าทา่นเยีย่มชมบรรยากาศ ย่านเมืองเกา่ซูรคิ (Zurich Old Town) ผา่นชม โบสถ์หอคอยกรอสมุน
เตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคูส่งูระฟ้าทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1100 ภายใน
มีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ (St. 
Peter’s Chruch) หอนาฬกิาทีม่ีหน้าปดันาฬกิาทีใ่หญท่ีสุ่ดในทวีปยุโรป โดยมีเสน้ผา่นศูนย์กลางที่
ยาวถงึ 8.7 เมตร และระฆงัท ัง้ 5 ใบทีต่ีบอกเวลา ท ามาต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1880 นอกจากนัน้โบสถ์แหง่น้ี
ยงัเป็นโบสถ์ทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของเมือง ผา่นชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) ชื่อเรือ่ง
งานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าตา่งกระจกสีอนัสวยงามโดดเดน่ น าทา่นเดนิทางสู ่ป้อมปราการ
ลนิเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมนัโบราณบนเนินเขาใจกลางเมอืงบรเิวณรมิแมน่ ้าลมิมทั 
(Limmat River) ปจัจุบนัเป็นทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ  
จุดนดัพบ และจุดชมววิเมอืงช ัน้เยีย่มจุดหน่ึงของชาวเมอืง  
น าทา่นเดนิทางสู ่เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมูบ่า้นโบราณอกีแหง่ของเมอืงซูรคิ เป็นเขต
ปลอดรถ เหมาะแกก่ารเดนิชมอาคารบา้นเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนั้นยงัเป็นแหลง่ของเกา่
ช ัน้เยีย่ม มรีา้นคา้จ าพวกงานฝีมอืและงานศลิปะอยูเ่ป็นจ านวนมาก  



น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นยา่นธุรกจิการคา้ส าคญัของเมอืง 
มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาชาติวา่เป็น ถนนช้อปป้ิงทีม่ี
สินค้าราคาแพงทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นทีต่ ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ 
รา้นคา้อญัมณี รา้นเครือ่งประดบั รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดบัหรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
คือ ถนนออกสัตนิเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเกา่แก่
สายเล็กๆ ทีม่ีมาต ัง้แต่สมยัยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นทีต่ ัง้
ของอาคารบ้านเรือนที่มีหน้าต่างไม้แกะสลกั สร้างขึ้นจาก
ชา่งฝีมอืในยุคกลาง 

เทีย่ง    อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทาง
ป ร ะ ม าณ  1.30 ช ั่ ว โ ม ง )  เ บิ ร์ น เ ป็ น เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง น า
ท่านเยี่ยมชมเมืองเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  
ผา่นชม เซนทรมั พอล คลี (Zentrum paul klee) เป็นพพิธิภณัฑ์ทีทุ่ม่เท
ให้กบัศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอติาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ใน
พพิธิภณัฑ์น้ี เป็นของ พอลคลี น าทา่นเดนิทางสู ่บ่อหมีสีน ้ำตำล Bear Park) สตัว์ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนบำห์นฮอฟพลทัซ์ (Bahnhof Platz) จตัุรสัหน้าสถานีรถไฟ  เป็นถนนสายหลกัที่มี
รา้นอาหาร รา้นคา้ ต่างๆมากมาย น าทา่นชม ประตูเมืองโบรำณ (Kafigturm OR Prison Tower), น ้ำพุปีศำจกิน
เด็ก (Kindlifressen Brunnen), หอนำฬิกำไซ้ท์คล็อคเค่นทรมั (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศำลำว่ำกำรเมือง
เบิรน์(City Hall of Bern)  

ค า่   อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั   Holiday Inn Bern Westside, Bern ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

Day3 หมู่บา้นทาซ – หมู่บา้นเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึน้สูเ่ขากอร์เนอร์แกรต – ชมววิยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น  

 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมู่บ้ำนทำซ (Tasch) (ใชเ้วลำในกำรประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นหมู่บำ้นทีต่ัง้อยู่กลำงหุบเขำสงูชนั ดว้ยทศันียภำพที่
สวยงำมจงึเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บำ้นทำซเป็นทำงผ่ำนไปยงัจุดท่องเทีย่วต่ำงๆ ในแถบเทอืกเขำแอลป์ของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์
จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) โดยกำรนัง่รถไฟระหว่ำงเมือง เซอร์แมทเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงำม 
ลอ้มรอบดว้ยภูเขำ ตัง้อยู่บนเทอืกเขำแอลป์ในทีน่ี่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวำมปลอดภยัสงู  เมอืงเซอรแ์มทกม็กีำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม



ต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงด ีทัง้กำรรกัษำควำมสมบูรณ์ของธรรมชำติ กำรไม่อนุญำตให้ใชร้ถยนต์แล่นในเมอืง แต่ให้ใชจ้กัรยำน รถม้ำ หรอื
รถไฟฟ้ำคนัเลก็ๆ เป็นพำหนะหลกัแทน จนไดช้ื่อว่ำเป็น เมืองปลอดมลพิษสำมำรถสดูควำมสดชื่นของอำกำศบรสิทุธิ ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น ำท่ำนเดนิไปยงัสถำนีรถไฟ เพื่อนัง่รถไฟขึน้สู่  เขำกอรเ์นอรแ์กรต (Gornergrat) รถไฟกอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟขึน้ภูเขำทีต่ัง้อยู่ใน 
รฐัวำเล ทีเ่ชื่อมกบัหมู่บำ้นเซอรแ์มท สถำนีรถไฟกอรเ์นอรแ์กรตตัง้อยู่ทีร่ะดบัควำมสงู 3,059 เมตร ท ำให ้กอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟที่สงู
เป็นอนัดบัสองในยุโรปรองจำก จุงเฟรำ ทำงรถไฟสำยนี้เปิดใหบ้รกิำรในปี พ.ศ. 2411 ใหท้่ำนถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั น ำท่ำนนัง่รถไฟกอร์
เนอรแ์กรตลงมำสูเ่มอืงเซอรแ์มท อสิระใหท้่ำนเดนิชมเมอืงเซอรแ์มทและพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

            * ลูกคา้เตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืทีเ่มอืงเซอร์แมท 1 คนื เพือ่ความ
สะดวกในการเดนิทางของทา่น * 
ค า่   อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้
อปป้ิง 
ทีพ่กั   Hotel Continental, Zermatt ระดบั 3 ดาว หรือ
เทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Day4  หมู่บ้านทาซ – เมืองลูเซร์ิน – อนุสาวรีย์สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – อสิระช้อปป้ิง – 

เมืองเกา่บาเซลิ  
             บาเซลิมนิสเตอร์ – ศาลากลางบาเซลิ – จตัุรสั Marktplatz  
 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมู่บำ้นทำซ (Tasch) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี โดยรถไฟระหวา่งเมอืง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมือง
ทอ่งเทีย่วยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของ  
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
น าทา่นถา่ยรูปกบั อนุสาวรีย์สงิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลกับนผาหนิ
ธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวติเซอร์แลนด์ทีเ่กดิจากการ
ปฏวิตัใินประเทศฝร ั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  
น าทา่นเดนิสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ ้า
รอยส์ อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไมท้ีม่ีหลงัคาทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดใน
ทวีปยุโรป อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ใช้เวลาในการ
เดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  
บาเซิลเป็นเมืองพรมแดนสวิส เยอรมนั ฝร ั่งเศส มาบรรจบ
กนั บาเซิลมกัถูกมองว่าเป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมของ
สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงในด้านพิพิธภณัฑ์หลายแห่ง น า
ทา่นผา่นชม พพิธิภณัฑ์ Kunstmuseum เป็นทีร่วมผลงาน
ศลิปะทีใ่หญท่ีสุ่ดในสวติเซอร์แลนด์ ซึง่ดา้นในมีผลงานของ
นักจิตรกรชื่อดงัระดบัโลก ไม่ว่าจะเป็น  Van Gogh , 
Monet, Picasso 
น าท่านชม เมือง เก่าบาเซิล  (Basel Old Town) หรือ 
Altstadt Altstadt เป็นภาษาเยอรมนัแปลวา่เมืองเกา่ หรือ
หมายถึงเมืองประวตัิศาสตร์หรือใจกลางเมืองภายในเมืองเก่าหรือก าแพงเมือง อาคารทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ด
ของเมืองเก่าสรา้งขึน้ต ัง้แตศ่ตวรรษที ่14 ถ่ายรูปด้านนอกกบั บาเซิลมนิสเตอร์ (Basel Minster) 
เป็นอาคารทางศาสนาในเมืองบาเซิลของสวสิเดิมเป็นมหาวหิารคาทอลิกและปจัจุบนัเป็นครสิตจกัร
โปรเตสแตนต์ทีไ่ดร้บัการปฏริูป มหาวหิารเดมิถูกสรา้งขึน้ระหวา่ง 1019 และ 1500 ในโรมนัและ
โกธคิรูปแบบ ปลายโรมนัอาคารถูกท าลายโดยแผน่ดนิไหวทีเ่กดิทีเ่มอืงบาเซลิ เมือ่ปี1356 และไดร้บั
การสรา้งขึน้มาใหม ่เป็นอาคารทีส่วยงามตระการตาด้วยผนงัหนิทรายสีแดงอมชมพูและหลงัคาทีม่ี



ลวดลายเป็นกระจก ผา่นชม ศาลากลางบาเซลิ (City Hall of Basel) มีอายุมากกวา่ 500 ปี ทีต่ ัง้อยู่
ใจกลางจตัุรสั Marktplatz อิสระให้ทา่นเดินชมเมืองและช้อปป้ิงย่านจตัุรสั Marktplatz ถนนสาย
หลกัของบาเซลิทีข่นาดไมใ่หญม่ากนกัแตม่รีา้นคา้มากมาย 

ค า่    บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั         Agora swiss night by Fassbind, Lausanne ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

Day5  เมืองดีจอง – เมืองปารีส 
 

 
เช้า         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าทา่นเดินทางสู ่เมืองดีจอง  (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวง
ของจงัหวดัโกตดอร์ในแควน้บูร์กอญในประเทศฝร ั่งเศส เมืองดีจองเป็นอดีตเมืองของจงัหวดัเบอร์
กนัดี ประวตัิศาสตร์ของดีจองเริ่มจากการต ัง้รกรากของชาวโรมนัยุคโบราณโดยชื่อเมืองว่า ดีวีโอ  
(Divio) ต ัง้อยู่ระหว่างเส้นทางไปเมืองลียง และปารีส นอกจากนั้นยงัเป็นทีต่ ัง้ส าคญัของอาณาเขต
ปกครองของดยุคแหง่เบอร์กนัดีในระหวา่งชว่งครสิต์ศตวรรษที ่11 จนถงึชว่งปลายครสิต์ศตวรรษที ่
15 โดยในช่วงนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด และเป็นอาณาจกัรที่ม ั่งค ั่งทาง เศรษฐกิจ 
ศลิปวฒันธรรม การเรียนรู ้และวทิยาศาสตร์ 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนูหอยเอสคาโก ้
               น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารีส (Paris) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ั่วโมง) ปารีสเป็นเมอืง

หลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศฝร ั่งเศสต ัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ต ัง้ถิน่ฐานมามากกวา่ 2,000 ปี 
ปจัจุบนัปารีสเป็นหน่ึงในศนูย์กลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ า้สมยัแหง่หน่ึงของโลก และเป็น
สถานททีอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงัแหง่หน่ึงของโลก 

ค ่า    บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษอาหารไทย 
ทีพ่กั         Novotel Paris Nord Expo Aulnay, Paris ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day6 เมืองปารีส – ปลสัเดอลากงกอร์ต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ – ประตูชยั
ฝร ั่งเศส – ถนนช็องเซลเิซ่   

            หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต์ 
 

 
เช้า         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านชม ปลสัเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหน่ึงในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่
ส าคญัในปารีส เป็นจตัุรสัทีใ่หญท่ีสุ่ดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 
เป็นรูปแปดเหลีย่มทีม่ีคูน ้าลอ้มรอบ ในช่วงการปฏวิตัฝิร ั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของพระเจา้
หลุยส์ที ่15 แหง่ฝร ั่งเศสถูฏรื้อถอนและบรเิวณนัน้เปลีย่นชือ่เป็น  Place de la Revolution รฐับาล



ปฏวิตัิใหมไ่ดส้รา้งกโิยตนิขึน้ทีจ่ตัุรสั และทีน่ี่เป็นทีท่ีพ่ระเจา้หลุยส์ที ่16 ถูกประหารชีวติ เมือ่ พ.ศ. 
2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจตัุรสัได้เปลี่ยนชื่อเป็น  Place de la Concorde  เพื่อ
เป็นการแสดงความปรองดองหลงัจากความวุน่วายของปฏวิตั ิหลงัจากการปฏวิตัใินปี พ.ศ. 2373 ชือ่
ก็กลบัไปเป็น Place de la Concorde ละยงัคงเป็นเชน่นัน้ต ัง้แตน่ ัน้มา  

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ต ัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มหอ
ไอเฟลคนละฝั่งของแมน่ ้าแซน ต ัง้อยูบ่นทีต่ ัง้เดมิของ ปาแลดว์ูทรอกาเดโร 

(Palais du Trocadero) ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เรยีกส ัน้ๆขอสถานทีน้ี่วา่ 
ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหง่น้ีถกูสรา้งขึน้เพือ่จดังาน

นิทรรศการ สรา้งในสถาปตัยกรรมแบบ Neo Classic ตอ่มาได้
มกีารรื้อถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบใหมโ่ดยใชชื้อ่วา่ ปา

แลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั
อาหารเดมิ คอื มตีวัอาคารยืน่ออกเป็นปีกท ัง้สองขา้ง โดยลกัษณะโคง้ 

โดยสรา้งบนรากฐานของอาคารเดมิท ัง้หมด เวน้เพียงแตว่า่ ปีกโคง้ท ัง้สอง
อาคารนัน้เป็นอาคารแยกกนั โดยไมม่อีาคารเชือ่มตรงกลาง แตเ่วน้เป็นลาน

จตัรุสั 
เปิดโลง่แทน เราสามารถมองเห็นทวิทศัน์ของหอไอเฟลไดจ้ากจตัรุสัทรอกาเด

โรผา่นจากลานวา่งแหง่น้ี ทีน่ี่จงึถือเป็นแลนด์มาร์คทีน่กัท่องเทีย่วทีม่าเยือน
ปารีสตอ้งมาถา่ยรูปววิหอไอเฟล ณ ลานแหง่น้ี อสิระใหท้า่นถา่ยรูปคูก่บั

หอไอเฟลอยา่งจุใจ 
น าทา่นถา่ยรูปดา้นนนอกของ พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ (Louver 
Museum) เป็นพพิธิภณัฑ์ทางศลิปะต ัง้อยูใ่นกรุงปารีส ประเทศ

ฝร ั่งเศส พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์เป็นพพิธิภณัฑ์ทีม่ชืีอ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ 
และใหญท่ีส่ดุแหง่หน่ึงของโลก ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้มือ่

ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานต ัง้แตส่มยั
ราชวงศ์กาเปเซียง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปจัจุบนัเป็น

สถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเก็บรกัษา 



ผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 35,000 ชิน้ จาก
ต ัง้แตส่มยักอ่นประวตัศิาสตร์จนถงึศตวรรษที ่19 อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบั

พีระมดิแกว้ของพพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิก
ชาวจีน-อเมรกินั กอ่สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปีค.ศ.1988 โดยเป็นหน่ึง

ในโครงการทีร่เิริม่ของประธานาธบิดีฟร็องซวั มแีตร็อง เพือ่ใช้
สอยเป็นทางเขา้หลกัของพพิธิภณัฑ์ 
น าทา่นถา่ยรูปกบั ประตชูยัฝร ั่งเศส (Arc de Triomphe) เป็น

อนุสรณ์สถานทีส่ าคญัของกรงุปารีส ต ัง้อยูก่ลางจตัรุสั ชาร์ล เดอโกล 
ประตชูยัแหง่    น้ีสรา้งขึน้เพือ่เป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่มรบ

เพือ่ประเทศฝร ั่งเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลยีน  
น าท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้าของฝร ั่งเศส 

ไมว่า่จะเป็น โรงละคร รา้นกาแฟ และรา้นคา้หรูหรา แบรนด์เนมตา่งๆ สองขา้งทางมตีน้เกาลดัทีไ่ดร้บั
การตกแตง่อยา่งสวยงามปลูกเรียงราย ชือ่ ช็องเซลีเซ มาจากค าวา่ ทุง่เอลเิซียม จากเทพปกรฌมักรีกใน
ภาษาฝร ั่งเศส ช็องเซลีเซไดร้บัการขนานนามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก  
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ห้ำงสรรพสินค้ำแกลลอร่ี ลำฟำแยตต ์(Galleries Lafayette) ต ัง้อยูบ่น Boulevard 

Haussmann ในเขตที ่9 ของกรุงปารีสใกลก้บั Opera Garnier มแีบรนด์หลากหลายใหท้า่นได้
เลือกซื้อสนิคา้ตา่งๆทีร่า้นเพือ่ใหเ้หมาะกบัทกุงบประมาณ ต ัง้แตเ่สือ้ผา้ส าเร็จรูปไปจนถงึแฟชั่นช ัน้สงู 
สถาปตัยกรรมของรา้นเป็นแบบอาร์ตนูโว มโีดมทีโ่ดดเดน่และทศันียภาพอนังดงามของกรุงปารีส ท า
ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วของเมอืงหลวงของฝร ั่งเศส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า    อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั Novotel Paris Nord Expo Aulnay, Paris ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
     

 
Day7 สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบนิชางงี 
 

 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล ประเทศฝร ั่งเศส 
12.00 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชางงี ประเทศสงิค์โปร์ โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่SQ 335 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ช ั่วโมง 30 นาท ี
 



 
Day8 สนามบนิชางงี – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

 
06.50 เดนิทางถงึ สนามบนิชางงี ประเทศสงิค์โปร์ เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลบัสูก่รุงเทพฯ 
09.30 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่SQ 708 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง  

11.00   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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