
 

 

 

 

 

 

 

เสน้ทาง   : มลิาน - สวติเซอรแ์ลนด ์- ฝร ัง่เศส 11 วนั 8 คนื 

เดนิทางโดย   : สายการบนิ QATAR AIRWAYS / THAI AIRWAYS / CATHAY 

PACIFIC   

ก าหนดการเดนิทาง  : 3-13 มนีาคม  / 9-19 เมษายน (วนัสงกรานต ์) / 1-11 

พฤษภาคม (วนัแรงงาน) / 1-11 มถิุนายน / 21 มถิุนายน - 01 

กรกฎาคม / 30 มถิุนายน - 10 กรกฎาคม / 20-30 กรกฎาคม / 31 

กรกฎาคม - 10 สงิหาคม / 09-19 สงิหาคม / 02-12 กนัยายน / 14-

24 กนัยายน / 05-15 ตลุาคม / 12-22 ตลุาคม / 09-19 พฤศจกิาคม 

/ 16-26 พฤศจกิาคม / 01-11 ธนัวาคม / 23 ธนัวาคม - 02 มกราคม 

2566 

 

วนัทีห่นึงของการเดนิทาง   (1)   กรุงเทพฯ 

22:00   เชค็อนิ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    (2)  กรุงเทพ - มลิาน (อติาล)ี 

02.10   ออกเดนิทางสูอ่ติาล ีโดยสายการบนิกาตาร ์ 

เทีย่วบนิ QR839 ระยะเวลา 7.25 ช ัว่โมง  

05.35   ถงึสนามบนิโดฮา (รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 2.50 ช ัว่โมง) 

08:25   บนิตอ่สูป่ระเทศอติาล ีโดยสายการบนิกาตาร ์

เทีย่วบนิ QR127 ระยะเวลา 6.30 ช ัว่โมง 

12.55   ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิมลิาน 

  พาทา่นเขา้สูท่ีพ่กั เชค็อนิเรยีบรอ้ย จนไดเ้วลาพาทา่นเดนิเทีย่วมลิานยามเย็น  

ทีพ่กัตดิใกลด้โูอโม่ เราพาเดนิเลน่ เพลดิเพลนิกบับรรยากาศไดท้ัง้คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26950 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 

19:00  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ STARHOTELS ROSA GRAND หรอื เทยีบเท่า 

ทีพ่กัตดิดโูอโม่ สามารถเดนิเลน่ไดท้ ัง้คนื 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       (3)  มลิาน 

08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09:00 พาทา่นเก็บภาพบรรยากาศบรเิวณจสัตรุสัดโูอโม่  

ในชว่งเชา้ผูค้นยงันอ้ย สามารถถา่ยรปูกนัไดเ้พลนิ ๆ  

พาเดนิแนะน าสถานทีท่ ัง้หมดกลางเมอืงมลิาน ทัง้ชอ้ปป้ิง จดุชมววิ รา้นอาหาร แบรนด ์

เนม ของฝาก ทัง้มหาวหิารมลิาน (Piazza del Duomo) และรา้นคา้หรหูราและรา้น

กาแฟหร ู(Galleria Vittorio Emanuele II) หรอืชอ้ปป้ิงทีถ่นน (Corso Buenos 

Aires) สามารถเดนิถงึกนัหมด และกลบัเขา้ทีพ่กัไดง้่าย ๆ เพราะเราพกักลางเมอืง  

ทา่นใดอยา่งเดนิเลน่อสิระก็สามารถท าได ้หรอื ใครใหเ้ราพาเดนิก็ท าไดเ้ชน่กนั 

**เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาในการเทีย่ว อสิระอาหารกลางวนั**  
 

 
19:00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ STARHOTELS ROSA GRAND หรอื เทยีบเท่า 

ทีพ่กัตดิดโูอโม่ สามารถเดนิเลน่ไดท้ ัง้คนื 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง          (4) มลิาน - อเิซลทว์าลล์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ - อนิเตอร ์

ลาเกน้  

08.00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09.00  เร ิม่ตน้เดนิทางเขา้สูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ระยะทางประมาณ 260 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 4.00 ช ัว่โมง) 

13:00 อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เร ิม่ตน้สวติเซอรแ์ลนดก์นัทีเ่มอืง ISELTWALD เมอืงรมิทะเลสาบสวยๆ บา้นเมอืงน่ารกั 

ถา่ยรปูมุมเด็ดตามรอยซรียีเ์กาหลสีดุฮติ Crash Landing On You พาทา่นแวะชมมุม

มหาชน รมิทะเลสาบ BRIENS เบรยีนซ ์ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศกนัอยา่งจใุจ 

จากน้ันพาทา่นลอ่งเรอืบนทะเลสาบเบรยีนซ ์ทะเลสาบทีใ่สทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์

จนถงึเมอืง INTERLAKEN เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วและยงัเป็นเมอืงรสีอรท์ทีด่งัมา๊กมาก ของ

สวติเซอรแ์ลนดเ์ลย แถมชือ่เคา้ก็ตัง้ตรงตวัตามความหมายเลยวา่เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่

ระหวา่งสองทะเลสาบ โดยสองทะเลสบาบน้ันก็คอืทะเลสาบเบรยีนซ ์Lake Brienz และ

ทะเลสาบทนู Lake Thun ทีต่ ัง้อยูข่นาบขา้งน่ันเอง พาทา่นเทีย่วเมอืง 

INTERLAKEN   ใหท้ ัว่เมอืง เต็มอิม่กบับรรยากาศสดุคลาสสกิของเมอืง ทีห่นัไปทาง

ไหนก็เจอแตเ่ทอืกเขาแอลป์ 

 



 

 
จากน้ัน  น าทา่นเขา้เชค็อนิ ณ ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

19:00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

เสริฟ์ทา่นดว้ยเมนูฟองด ูทัง้แบบฟองดชูสี ฟองดนู า้มนั และฟองดชูอ็คโกแลต 

พกัคา้งคนื ณ HOTEL CONTI หรอื เทยีบเท่า 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง          (5)    อนิเตอรล์าเกน้ – ยูงเฟรา - กรนิเดลวาลด์ 

08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09:00 เชา้นีพ้าทา่นไปยงัเมอืง LAUTERBRUNNEN (เดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เมอืงเล็ก

หรอืจะเรยีกวา่หมู่บา้นก็ได ้ตัง้อยูก่ลางหุบเขาแอลป์ พาทา่นเดนิเลน่เก็บภาพบรรยากาศ

น า้ตก Staubbach ทีเ่รยีกวา่เป็นจดุแลนดม์ารก์ของเมอืงนี ้จนไดเ้วลาพาทา่นขึน้รถไฟ

เดนิทางสูย่อดเขา JUNGFRAU  บรรยากาศสวยงามตลอดการเดนิทาง ชมววิจใุจ 2 

ขา้งทาง รถไฟพาทา่นเขา้สูย่อดเขายงูเฟรา ซึง่เป็นสถานีรถไฟทีส่งูทีส่ดุในยโุรป พา

ทา่นเดนิเลน่ทัว่ทัง้ยอดเขา ไม่วา่จะเป็นถ า้น า้แข็งพนัปี หนา้ผากบัธงสวสิ หรอืจะเป็นลาน

เลน่หมิะ กบัจดุชมววิแบบพาโนรามา 

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารววิสวยบนยอดเขา 

หลงัอาหารพาทา่นเทีย่วชมไฮไลทท์ัง้หมดของยอดเขายงูเฟรา 

 



 

 

- พาทา่นชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุร ทีร่ะดบัความ

สงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ 

- ถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน า้แข็งลกึถงึ 30 เมตร 

- สมัผสักบัภาพของ ธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 

22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการ

ถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่ม่ควรพลาดกบั

การสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป ใหท้กุทา่นไดม้เีวลากนัอยา่ง

เต็มทีบ่นยอดเขา จนไดเ้วลาพาทา่นลงเขาโดยกระเชา้ ถงึเมอืงกรนิเดลวาลด์  

19:00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ HOTEL SPINNE GRINDELWALD หรอื เทยีบเท่า 
 

วนัทีห่กของการเดนิทาง     (6)    กรนิเดลวาลด์  

08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

ออกสายๆ ไดเ้วลาพาทา่นขึน้กระเชา้สูย่อดเขา GRINDELWALD FIRST หน่ึงในยอด

เขายอดนิยมทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุแห่งหน่ึงในสวติเซอรแ์ลนด ์แคข่ึน้กระเชา้ก็สวยจนไม่

อยากจะไปไหนแลว้ส าหรบัทีน่ี่ เห็นววิเทอืกเขาสดุลกูหูลกูตา ฝูกววัเล็มหญา้อยูร่มิเขา 

กบัววิบา้นสวสิชาเลตท์ีเ่รยีงรายอยูท่กุๆเนินเขา เมือ่ถงึยอดเขาซึง่เป็นจดุพกัผ่อนชมววิ 

ตากอากาศ น าคณะเดนิลงหนา้ผาแบบสวยๆ First Cliff Walk เพือ่เดนิลงมาชมววิหนา้

ผาสถดตระการตา แบบพาโนรามาดา้นลา่งสามารถมองเห็นตวัเมอืง Grindelwald ได ้

อยา่งชดัเจน พาเดนิเลน่แนะน าสถานทีต่า่งๆดา้นบนเขาสวยๆแห่งนี ้

12:00   อาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารอสิระทา่นเทีย่วดา่นบนเขาทัง้เดนิเทรคกิง้ไปชมทะเลสาบกลางเขาที ่

BACHALPSEE ก็สามารถท าได ้ทะเลสาบสวยสดุตัง้อยูก่ลางเทอืกเขาแบลคกราวดเ์ป็น

ภเูขาสวยๆ หรอืกจิกรรมตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกเลน่เยอะมากในหนา้รอ้น เดนิเลน่ตอ่หรอื

น่ังพกัผ่อนจบิกาแฟ ไวนห์รอืเบยีรก์นัใหส้มใจ ชว่งบ่ายแก่ๆ  พาทา่นลงจากเขาโดย

กระเชา้ตวัเดมิ หรอืทา่นในสนใจประสบการณแ์ปลกใหม่ ก็สามารถเลอืกวธิลีงเขาแบบ

อืน่ๆได ้

- จดุเคร ือ่งเลน่ที ่1 เป็นการเลน่โหนสลงิ First Flyer โหนลงมาทีจ่ดุเคร ือ่งเลน่ที ่2 

- จดุเคร ือ่งเลน่ที ่2 แปลกเขา้ไปอกีก็ลอง First Eagle Glider อารมณป์ระมาณโดนนก

อนิทรยใ์ชก้รงเล็บหิว้เราลงมาจากเขา ลงมาทีจ่ดุเคร ือ่งเลน่ที ่3  

- จดุเคร ือ่งเลน่ที ่3 เลน่ Mountain Cart รถโกคารต์ชาวเขาทีไ่หลลงมาจากยอดเขา 

เสน้ทางวบิากเล็กนอ้ย ไหลจนมาทีจ่ดุเคร ือ่งเลน่ที ่4 

- จดุเคร ือ่งเลน่ที ่4 เป็นการเลน่ Trottibike Scooter ลงมาจากยอดเขาทีไ่ม่ตอ้งอาศยั

แรงของเคร ือ่งยนตเ์พราะปลอ่ยไหลอยา่งเดยีว พรอ้มววิสองขา้งทางสดุอลงัการ     



 

** ไม่รวมคา่ใชจ้า่ยในการเลน่เคร ือ่งเลน่ประมาณ 20 CHF                                      

(ฤดหูนาวบางเคร ือ่งเลน่อาจจะไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ HOTEL SPINNE GRINDELWALD หรอื เทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง  (7)  กรนิเดลวาลด์ – ดยิง (ฝร ัง่เศส) 

08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

ชว่งเชา้  มเีวลาใหท้า่นจบิกาแฟหนา้ทีพ่กั หรอืพกัผ่อนกนัตามอธัยาศยั  

10:00  ไดเ้วลาเดนิทางขา้มประเทศสู่ ฝร ัง่เศส  

12:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ เดนิทางสูเ่มอืง ดฌีง (DIJON) (ระยะทาง 310 ก.ม. เวลาเดนิทาง 3.30 ช.ม.) 

เป็นทีต่ ัง้ของมหาวหิารดฌีง ซึง่เป็นหน่ึงในสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์ทีม่กีาร

ผสมผสานของสถาปัตยกรรรมยโุรปอย่างหลากหลายในรอบหน่ึงพนัปี ตัง้แต่

สถาปัตยกรรมแบบกาเปเซยีง สถาปัตยกรรมกอธกิ และมาถงึยคุเรอเนสซองส ์และตวั

อาคารบา้นเรอืนในเขตเมอืงปัจจบุนัยงัมอีายรุาวชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่18 หรอืกอ่นหนา้

น้ัน สถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นแบบดฌีง ไดแ้ก ่หลงัคาเบอรก์นัด ีทีผ่ลติแผ่นหลงัคาจาก

ดนิเผาเคลอืบ หรอื แทรร์าคอตตา (terracotta) อนัมสีสีนัฉูดฉาด เชน่ เขยีว เหลอืง ด า 

ทีจ่ดัเรยีงบนหลงัคาอยา่งสวยงามตามแบบเรขาคณิต  

 

 
18:00  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ ODALYS CITY 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง  (8)  ดยิง - ปารสี 

08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

  พาทา่นเดนิทางเขา้สู่ ปารสี (PARIS) มหานครสดุโรแมนตกิ 

(ระยะทาง 330 ก.ม.เวลาเดนิทาง 3 ช.ม.) 

12:00   อาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารพาทา่นเขา้สูท่ีพ่กั เชค็อนิเรยีบรอ้ย จนไดเ้วลาพาทา่นเดนิเทีย่วปารสียามเย็น 

ทีพ่กัตดิพอไอเฟล เราพาเดนิเลน่ เพลดิเพลนิกบับรรยากาศไดท้ัง้คนื 

-ลอ่งเรอืชมบรรยากาศยามเย็นบนแม่น า้แซน  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8C%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_18
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95


 

 

ลอ่งเรอืชมบรรยากาศบนแม่น า้แซน ชมบรรยากาศรมิน า้ของเมอืงปารสี  ปารสีเป็นเมอืง

ทีม่แีม่น า้ไหลผ่านโอบรอบตวัเมอืง และมสีถานทีท่อ่งเทีย่วหลายแห่งทีต่ ัง้อยูใ่กลก้บัแม่น า้ 

ไม่วา่จะเป็นมหาวหิารแห่งปารสี, หอไอเฟล รวมถงึพพิธิภณัฑล์ฟูวรซ์ ึง่เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วชือ่ดงัในเมอืงปารสีทัง้สิน้ ดงัน้ัน จงึไม่ใชเ่ร ือ่งน่าแปลกใจอะไร ถา้หากหน่ึงใน

การเทีย่วชมปารสีทีไ่ดร้บัความนิยมจากนักทอ่งเทีย่วจะไม่ไดม้แีคท่างบกเทา่น้ัน แตย่งั

รวมถงึการลอ่งเรอืบนแม่น า้แซนอกีดว้ย 

น าทา่นผ่านชม ปลสัเดอลากงกอรด์ (Place de la Concorde) เป็นหน่ึงในสีเ่หลีย่ม

สาธารณะทีส่ าคญัในปารสี เป็นจตัรุสัทีใ่หญท่ีส่ดุในปารสี ออกแบบโดย Ange 

Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรปูแปดเหลีย่มทีม่คีนู้ํ าลอ้มรอบ ในชว่งการปฏวิตัิ

ฝร ัง่เศส ในปี พ.ศ. 2332 รปูป้ันของพระเจา้หลยุสท์ี ่15 แห่งฝร ัง่เศสถกูร ือ้ถอนและ

บรเิวณน้ันเปลีย่นชือ่เป็น Place de la Revolution รฐับาลปฏวิตัใิหม่ไดส้รา้งกโิยตนิ

ขึน้ทีจ่ตัรุสั และ 

ทีน่ี่เป็นทีท่ีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่16 ถกูประหารชวีติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใต ้

ไดเรก็ทอรจีตัรุสัไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น  Place de la Concorde  เพือ่เป็นการแสดงความ

ปรองดองหลงัจากความวุน่วายของปฏวิตั ิหลงัจากการปฏวิตัใินปี พ.ศ. 2373 ชือ่ก็

กลบัไปเป็น  Place de la Concorde และยงัคงเป็นเชน่น้ันตัง้แตน้ั่นมา  

น าทา่นเดนิทางสู่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มหอไอเฟลคน

ละฝ่ังของแม่น้ํ าแซน ตัง้อยูบ่นทีต่ ัง้เดมิของ ปาแลดวูท์รอกาเดโร (Palais du 

Trocadero) ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เรยีกสัน้ๆขอสถานทีนี่ว้่า ทรอกาเดโร (Trocadero) 

เราสามารถมองเห็นทวิทศันข์องหอไอเฟลไดจ้ากจตัรุสัทรอกาเดโรผ่านจากลานวา่งแห่ง

นี ้ทีน่ี่จงึถอืเป็นแลนดม์ารค์ทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนปารสีตอ้งมาถา่ยรปูววิหอไอเฟล ณ 

ลานแห่งนี ้อสิระใหท้า่นถา่ยรปูคูก่บัหอไอเฟลอยา่งจใุจ 

พกัคา้งคนื ณ MERCURE PARIS TOUR EIFFEL หรอื เทยีบเท่า 

ทีพ่กัตดิหอไอเฟล พกัสองคนืตดิ สบายๆ 

 
 

 



 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง  (9)  เจาะลกึปารสี 

08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09.00 ถา่ยรูปแสงเชา้กบั หอไอเฟล (The Eiffel Tower) สิง่ปลกูสรา้งอนัเป็นสญัลกัษณข์อง

เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส เป็นหอสงูโครงสรา้งเหล็ก ความสงูรวมจากฐานถงึยอดบนสดุ

ทีถ่กูบนัทกึไวใ้นปัจจบุนัคอื 324 เมตร เคยครองอนัดบัสิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในโลก จนถงึ

ปี 1930 มนัีกทอ่งเทีย่วไปเยอืนมากถงึปีละ 7 ลา้นคน โดยรอ้ยละ 75 เป็นชาวตา่งชาติ

ทีม่าเยอืนพรอ้มกบัความเชือ่วา่ “หากมาเทีย่วฝร ัง่เศสแลว้ไม่ไดม้าเยอืนหอไอเฟล ก็

เหมอืนมาไม่ถงึฝร ัง่เศส” 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Museum du Louvre) 

(เวลาเดนิทาง 10 นาท ีระยะทาง 5 กม.) พาไปถา่ยรปูดา้นนอก 

พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ก็บรวบรวมผลงานศลิปะอนัทรงคณุคา่ไวม้ากกวา่ 35,000 ชิน้ รวมไป

ถงึผลงานชือ่กอ้งโลกอยา่ง ภาพวาดโมนาลซิา่ ของศลิปินลโีอนาโด ดาวนิซ ีหรอื รูปป้ัน 

Venus de Milo จงึเป็นพพิธิภณัฑท์ีไ่ดร้บัความสนใจจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมาก 

และนอกจากนี ้พพิธิภณัฑล์ฟูวรย์งัเป็นหน่ึงในฉากส าคญัของภาพยนตรช์ ือ่ดงัระดบัโลก

อยา่ง รหสัลบัดาวนิซ ี(The Davinci Code) (ระยะทาง 5 กม.เวลาเดนิทาง 10 นาท)ี 

อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัพรีะมดิแกว้ของพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป 

สถาปนิกชาวจนี-อเมรกินั กอ่สรา้งเสรจ็สมบูรณเ์มือ่ปีค.ศ.1988 โดยเป็นหน่ึงใน

โครงการทีร่เิร ิม่ของประธานาธบิดฟีรอ็งซวั มแีตรอ็ง เพือ่ใชส้อยเป็นทางเขา้หลกัของ

พพิธิภณัฑ ์ 

12:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 
จากน้ันอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งแกลอรีล่าฟาแยส Gallerier Lafayette  

(ระยะทาง 3 ก.ม. เวลาเดนิทาง 10 นาท)ี 

เป็นหา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหน่ึงของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมที่

สวยงาม ทีแ่มว้า่เราจะไม่ไดต้ัง้ใจไปชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมก็ยงัควรคา่แกก่ารไปเดนเลน่อยูด่ ี

ตัง้อยูบ่นถนนโฮสมานน ์(Boulevard Haussman)ในกรงุปารสี ใกลก้บัโรงโอเปรา่การ ์



 

นิเยร ์(Opera Ganier) เปิดใหบ้รกิารคร ัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมาเป็น

หา้งสรรพสนิคา้แฟช ัน่ช ัน้น าของโลกอยา่งทกุวนันี ้ 

18:00  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

 
พกัคา้งคนื ณ MERCURE PARIS TOUR EIFFEL หรอื เทยีบเท่า 

ทีพ่กัตดิหอไอเฟล พกัสองคนืตดิ สบายๆ 
 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง     (10)  ปารสี – โดฮา 

08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

  เก็บตกปารสีกนัตอ่ มเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บตกถา่ยภาพหรอืชอ้ปป้ิงทีถ่นนชองเซลเิซ ่

เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาเทีย่ว อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

14:00  พาทา่นทิง้ทา้ยปารสีกนัที ่ย่านมงมารต์ (Montmartre) เป็นยา่นส าคญัอกีแห่งของเมอืง

ปารสี มสีถาปัตยกรรมทีข่ึน้ช ือ่ ทีเ่ป็นไฮไลทข์องยา่นนีค้อื มหาวหิารซาเครเกอร ์Sacré-

Cœur ภายในมภีาพโมเสกทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ทีน่ี่ยงัเป็นจดุชมววิทวิทศัน ์มทีศันียภาพ

ทีส่วยงาม เป็นสถานทีส่ าหรบัหนุ่มสาวนิยมมาเดนิเลน่กนั ถา่ยภาพ  

ดา้นหนา้โบสถย์งัมจีดุขายของทีร่ะลกึอกีหลายรา้น  

16.30   ออกเดนิทางสูส่นามบนิปารสี 

21.20  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์

เทีย่วบนิ QR246 ระยะเวลา 6.25 ช ัว่โมง 
 

วนัทีส่บิเอ็ดของการเดนิทาง  (11)   โดฮา - กรุงเทพฯ 

06.05   ถงึสนามบนิโดฮา (รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 2.05 ช ัว่โมง) 

08.10   บนิตอ่สูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์

เทีย่วบนิ QR838 ระยะเวลา 6.20 ช ัว่โมง 

18.30   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบรกิาร  

แบบจอยทรปิ 

เดนิทางรว่มกบัคณะของเรา 10-20 ทา่น 

ดว้ยรถขนาดคล่องตวัตามจ านวนผูเ้ดนิทาง จอดไดห้ลายจุดสวย  

ภายในสูงโปรง่ โล่งสบายเหมอืนบสัคนัโต 

 

- เดนิทาง 2 ท่าน ท่านละ 179,900.-   
- เดนิทาง 1 ทา่น เพิม่คา่พกัเดีย่ว 55,000.- 

- อพัเกรดเป็นตั๋วช ัน้ BUSINESS เพิม่เร ิม่ตน้ 80,000.-  

- จองตั๋วเคร ือ่งบนิเอง หกัค่าตั๋วออก 35,000.- 

- มวีซีา่แลว้ หกัคา่วซีา่ออก 4,000.- 

 

ราคาเด็ก 

อายุ 1 ปี  - ไม่เกนิ 2 ปี ท่านละ 40,000.- 

อายุ 2   ปี  - ไม่เกนิ 9  ปี  คดิราคา 75% ของราคาผูใ้หญ่ 

อายุ 9  ปี  - ไม่เกนิ 12 ปี ราคาถูกกวา่ผูใ้หญ่ 5,000.- 

อายุ 12 ปีขึน้ไป คดิราคาผูใ้หญ่ 

 

หมายเหตุ  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการ

ยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, 

อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด และ

ท่านอาจจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ทีเ่กดิขึน้ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการ

ยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, 

อุบตัเิหตุ ฯลฯ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด หากท่านใชห้นังสอืเดนิทางขา้ราชการ (เล่มสี

น า้เงนิ) แลว้ถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ

เน่ืองจากสุขภาพไม่เอือ้อ านวย 

- ในกรณีทีท่่านตอ้งการออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ ตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ บตัรโดยสาร

แลกไมลห์รอื บตัรโดยสารราคาพเิศษ โปรดแจง้ทมีงานขายเพือ่ขอยนืยนัว่า คณะทวัรอ์อกเดนิทาง

ไดแ้น่นอนกอ่น หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดร้บัค ายนืยนัจากพนักงานขายแลว้ออกเดนิทางไม่ได ้

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบทุกกรณี และควรออกตั๋วภายหลงัจากการวางมดัจ าและ

ด าเนินการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ 

- บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ หากท่านถูก

ปฏเิสธวซีา่หรอืการเขา้เมอืงอนัเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง ฯลฯ 

- บรษิทัฯ ขอยกเลกิการบรกิารของยานพาหนะ พนักงานขบัรถ และโรงแรมทีพ่กั ส าหรบักลุ่มบุคคล

ทีม่คีวามประพฤตกิา้วรา้ว ไม่เหมาะสมท าลายทรพัยส์นิ หรอืเจตนาท าผดิกฎหมายในประเทศน้ัน ๆ 

 

 

 



 

 

รบกวนท่านอา่นหมายเหตุทุกขอ้ 

ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร ์

เพือ่ใหท้่านไดเ้ดนิทางไปกบัเราอย่างมคีวามสุข 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน 

-     กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระงวดแรกและสง่สลปิโอนมาในชอ่งทางของบรษิทัฯ  

(ช าระงวดแรกเพือ่ออกบตัรโดยสาร) 

-     เมือ่มกีารออกบตัรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลง ชือ่-นามสกลุ หรอื ตวัสะกดใดของ 

      ผูเ้ดนิทางได ้(หากทา่นมกีารท าพาสปอตเลม่ใหม่ ชือ่-นามสกลุจะตอ้งตรงตามพาสปอตเลม่เดมิทีส่ง่ 

     มาจองทรปิไวก้บัทางบรษิทั หากท่านมกีารเปลีย่นแปลงชือ่-นามสกลุ หรอื ตวัสะกดใดๆ ทางผู ้

     เดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดตามจรงิ)  

-     หมายเลขบญัชชี าระเงนิ โปรดตดิตอ่บรษิทัอกีคร ัง้ 

- ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั หรอืเมือ่ผลของวซีา่ออก หรอืในชว่ง

เทศกาลทีม่กีารตอ้งเรง่ออกตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืโปรโมช ัน่ตั๋วเคร ือ่งบนิ 

- กรณีจองทวัรล์ว่งหนา้นอ้ยกว่า 30 วนั โปรดช าระค่าทวัรย์อดเต็มจ านวน 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ซ ึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่จ านวน

สมาชกินอ้ยกวา่ 10 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่

ให ้

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สุดวสิยั 

จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บ ที่

นอกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยั

ธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆเน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็  

- หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าใน

กรณีใดก็ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

- เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระ

โดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯ 

ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

หมายเหตุ อืน่ๆ 

1. บรษิทัฯ จะท าการยืน่วซีา่ของทา่นก็ต่อเมือ่ในคณะมผีูเ้ดนิทางครบ 10 ทา่นและไดร้บัควิการตอบรบั

จากทางสถานทูต เน่ืองจากบรษิทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุป๊ในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเคร ีอ่ง

บนิ หอ้งพกัทีค่อนเฟิรม์มาจากทางยุโรป ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 10 

ท่าน จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษิทั

ทวัรเ์ป็นผูก้ าหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารให ้

ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัร ์

เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น้ัน มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บั

ทางทา่น 

(ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่จะขึน้อยู่กบัทางสถานทูตเท่านัน้) 

3. กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย

จรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้ 



 

- ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าด าเนินการ ทางสถานทตูจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้า่

จะผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา 

- ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืตั๋วเคร ือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซ ึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคญัใน

การยืน่วซีา่ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูกหกับางส่วน และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตาม

กฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไม่ออกตั๋วทา่นจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตั๋วตามจรงิเทา่น้ัน  

- ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่าน

จะตอ้งเสยีคา่มดัจ าบางส่วน ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผ่านการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้า่ย

ทัง้หมด 100% 

5. ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั 

หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมา

สนามบนิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในสว่นนี ้เพราะเป็นค่าใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจาก

โปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน้ันท่านควรจะใหท้ ัง้คณะ และเอกสารทัง้หมดเรยีบรอ้ยกอ่น 

กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

6. ในกรณีทีเ่กดิการลา่ชา้จากสายการบนิ หรอืกระเป๋าเดนิทางไม่มาตามก าหนด  ทางบรษิทัจะเป็น

ตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดเชยจากสายการบนิใหก้บัท่าน ซึง่การพจิารณาขึน้อยูก่บักฎเกณฑ ์

ของสายการบนิเท่าน้ัน 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ  

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

ยกเวน้หากยืน่วซีา่แลว้ หรอืเป็นโปรแกรมโปรโมช ัน่ออกตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืทีพ่กัทีท่า่นเลอืกพเิศษไว ้

หกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-30 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิ 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-19 วนั หกัค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทุกกรณี เพือ่ประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง  

 

โปรดศกึษาเง่ือนไขการจองทวัร ์และการยกเลกิทวัร ์

ทีร่ะบุในรายการทัง้หมดหลงัจากท่านท าการมดัจ าแลว้ 

ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านเขา้ใจ และพรอ้มปฏบิตัติามเง่ือนไข

ดงักล่าว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

