
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบนิชางง ี     

2 

สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์   
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ  
เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตอนเนอร์กาส  
เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ประตูเมืองโบราณ – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม 
ศาลาว่าการเมืองเบิร์น 

   
Holiday Inn Bern Westside, Bern 
หรือเทียบเท่า  

3 
หมู่บ้านทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – น่ังรถไฟขึ้นเขากอร์เนอร์แกรต  
นอนเซอร์แมท 1 คืน    

Hotel Continental, Zermatt 
หรือเทียบเท่า  

4 เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมช้าเปล – เมืองบาเซิล    
Agora swiss night by Fassbind, 
Lausanne หรือเทียบเท่า  

5 เมืองดีจอง – เมืองปารีส    
Novotel Paris Nord Expo Aulnay, Paris 
หรือเทียบเท่า  

6 
ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 
ถ่ายรูปประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์     

Novotel Paris Nord Expo Aulnay, Paris 
หรือเทียบเท่า  

7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางงี     

8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 

 

 
 

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 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัรเ์ดก็/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 ป)ี 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ตั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

30 ม.ี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 

อตัราค่าบรกิารสำหรบั เดก็อายไุม่เกนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

 

อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 
ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซี่าเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแตล่ะวนั) 

นกัทอ่งเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศนูยย์ืน่ โดยเจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ อำนวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ำแนะนำแกท่า่น 
 

ส ำคญัโปรดอ่ำน 
1. กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั พร้อมช ำระเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท/ท่ำน และช ำระส่วนที่เหลือ 30 วนั ก่อนกำร

เดนิทำง กรณีวนัเดนิทำงน้อยกว่ำ 21 วนั ต้องช ำระค่ำทวัรเ์ตม็จ ำนวน 100% เท่ำนัน้ 
2. อตัรำค่ำบรกิำรนี้ จ ำเป็นต้องมผีูเ้ดนิทำง จ ำนวน 10 ท่ำน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไม่ถงึตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด ทำงบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบรกิำร (ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำมควำมต้องกำร) 
3. ท่ำนทีต่้องออกบตัรโดยสำรภำยในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำกำรออกบตัรโดยสำร เนื่องจำก

สำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลำบนิ โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ และกำรแนะน ำจำกเจำ้หน้ำทีเ่ป็นเพยีงกำรแนะน ำเท่ำนัน้ 
4. นักท่องเทีย่วทีต่้องกำรเดินทำงโปรแกรมข้ำงต้นควรท ำกำรจอง และ ส่งเอกสำรเพื่อขอวีซ่ำหมู่คณะก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ 60 วนั หำกระยะเวลำน้อยกว่ำทีร่ะบุไว้ข้ำงต้น ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขอวซี่ำประเภทอื่นซึ่งอำจมค่ีำใช้จ่ำยเพิม่ หรือมผีลต่อกำรพจิำรณำวซี่ำ
ของท่ำน 

 

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อัตราคา่บรกิาร 



 
 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบินชางง ี
 

 

17.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย   พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
20.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินที่ SQ 713 
              (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที 
23.30 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง  
 
Day2 สนามบินชางงี – สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ 
             โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส 
             เมืองเบิร์น – เยี่ยมชมบ่อหมี – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ –  น้ำพุปีศาจกินเด็ก  

หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น  
 

 
01.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 346 (บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที 

08.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับ
สัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ 
เมืองซูริคข้ึนชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณท่ีมีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่า 
ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็น
หน่ึงในลำดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก  
นำท่านเย่ียมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซรูคิ (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์
หอคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภำยในมงีำนประติมำกรรมและ
สถำปัตยกรรมกำรตกแต่งทีส่วยงำม 
 



 
 
นำท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์
หอคอยคู่สูงระฟ้าท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม ผ่านชม โบสถเ์ซนต์ ปี
เตอร์ (St. Peter’s Chruch) หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 5 
ใบที่ตีบอกเวลา ทำมาตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถ์แห่งนี ้ยังเป็นโบสถ์ที ่เก่าแก่ที ่สุดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
(Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการลินเดน
ฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแม่น้ำลิมมัท (Limmat River) ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  
จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองชั้นเย่ียมจุดหน่ึงของชาวเมือง  
นำท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคาร
บ้านเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากน้ันยังเป็นแหล่งของเก่าชั้นเย่ียม มีร้านค้าจำพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่เป็นจำนวนมาก  
นำท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็น
ถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ ต้ังของ
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์
กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้าง
ทางเป็นที่ต้ังของอาคารบ้านเรือนที่มีหน้าต่างไม้แกะสลัก สร้างข้ึนจากช่างฝีมือในยุคกลาง 

เที่ยง    อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
นำท่านเดินทางสู ่ เมืองเบิร์น (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
เบิร์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี น่ันเอง นำท่าน
เยี ่ยมชมเมืองเบิร์น ซึ ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้รับการขึ ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก  
ผ่านชม เซนทรมั พอล คลี (Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุ่มเทให้กับศิลปิน 
พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ ่งงานภาพประมาณ 40% ใน
พิพิธภัณฑ์นี้ เป็นของ พอลคลี นำท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน ้ำตำล Bear Park) สัตว์ที่
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านเดินทางสู ่ ถนนบำห์นฮอฟพลทัซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลักที ่มี
ร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย นำท่านชม ประตูเมืองโบรำณ (Kafigturm OR Prison Tower), น ้ำพปีุศำจกินเดก็ (Kindlifressen 
Brunnen), หอนำฬิกำไซ้ท์คลอ็คเค่นทรมั (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศำลำว่ำกำรเมืองเบิรน์(City Hall of Bern)  

ค่ำ   อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก   Holiday Inn Bern Westside, Bern ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
Day3 หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บ้ำนทำซ (Tasch) (ใชเ้วลำในกำรประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นหมู่บำ้นทีต่ัง้อยู่กลำงหุบเขำสูงชนั ดว้ยทศันียภำพที่
สวยงำมจงึเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วยอดนิยมแห่งหน่ึง หมู่บำ้นทำซเป็นทำงผ่ำนไปยงัจุดท่องเทีย่วต่ำงๆ ในแถบเทอืกเขำแอลป์ของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด์ 
จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยกำรนัง่รถไฟระหว่ำงเมือง เซอร์แมทเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงำม 
ลอ้มรอบดว้ยภูเขำ ตัง้อยู่บนเทอืกเขำแอลป์ในทีน่ี่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวำมปลอดภยัสูง  เมอืงเซอรแ์มทกม็กีำรจดักำรดำ้นสิง่แวดล้อม
ต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี ทัง้กำรรกัษำควำมสมบูรณ์ของธรรมชำติ กำรไม่อนุญำตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมอืง แต่ให้ใช้จกัรยำน รถม้ำ หรอื
รถไฟฟ้ำคนัเลก็ๆ เป็นพำหนะหลกัแทน จนไดช้ื่อว่ำเป็น เมืองปลอดมลพิษสำมำรถสูดควำมสดชื่นของอำกำศบรสิุทธิ ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น ำท่ำนเดนิไปยงัสถำนีรถไฟ เพื่อนัง่รถไฟขึน้สู่  เขำกอรเ์นอรแ์กรต (Gornergrat) รถไฟกอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟขึน้ภูเขำทีต่ ัง้อยู่ใน 
รฐัวำเล ทีเ่ชื่อมกบัหมู่บำ้นเซอรแ์มท สถำนีรถไฟกอรเ์นอรแ์กรตตัง้อยู่ทีร่ะดบัควำมสูง 3,059 เมตร ท ำให ้กอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟที่สูง
เป็นอนัดบัสองในยุโรปรองจำก จุงเฟรำ ทำงรถไฟสำยน้ีเปิดใหบ้รกิำรในปี พ.ศ. 2411 ใหท้่ำนถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั น ำท่ำนนัง่รถไฟกอร์
เนอรแ์กรตลงมำสู่เมอืงเซอรแ์มท อสิระใหท้่ำนเดนิชมเมอืงเซอรแ์มทและพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

            * ลูกค้าเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับค้างคืนที่เมืองเซอร์แมท 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน * 
ค่ำ   อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก   Hotel Continental, Zermatt ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Day4  หมู่บ้านทาซ – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้อปปิ้ง – เมืองเก่าบาเซิล  
             บาเซิลมินสเตอร์ – ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz  
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บ้ำนทำซ (Tasch) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที) โดยรถไฟระหว่างเมือง 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ  
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา  

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการ
สละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792  
นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์
ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาท่ีเก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  
บาเซิลเป็นเมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน ฝรั่งเศส มาบรรจบกัน บาเซิลมักถูกมองว่า
เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงในด้านพิพิธภัณฑ์หลาย
แห่ง นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ ์Kunstmuseum เป็นที่รวมผลงานศิลปะที่ใหญ่ท่ีสุด
ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งด้านในมีผลงานของนักจิตรกรชื่อดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น 
Van Gogh , Monet, Picasso 
นำท่านชม เม ืองเก ่าบาเซิล  (Basel Old Town) หร ือ Altstadt Altstadt เป็น
ภาษาเยอรมันแปลว่าเมืองเก่า หรือหมายถึงเมืองประวัติศาสตร์หรือใจกลางเมือง
ภายในเมืองเก่าหรือกำแพงเมือง อาคารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าสร้างขึ้นตั้งแต่
ศตวรรษที่ 14 ถ่ายรูปด้านนอกกับ บาเซิลมินสเตอร์ (Basel Minster) เป็นอาคารทางศาสนาในเมืองบาเซิลของสวิสเดิมเป็นมหาวิหาร
คาทอลิกและปัจจุบันเป็นคริสตจักรโปรเตสแตนต์ที่ได้รับการปฏิรูป มหาวิหารเดิมถูกสร้างข้ึนระหว่าง 1019 และ 1500 ในโรมันและโกธิครูป
แบบ ปลายโรมันอาคารถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวที่เกิดที่เมืองบาเซิล เมื่อปี1356 และได้รับการสร้างข้ึนมาใหม่ เป็นอาคารที่สวยงามตระการ
ตาด้วยผนังหินทรายสีแดงอมชมพูและหลังคาท่ีมีลวดลายเป็นกระจก ผ่านชม ศาลากลางบาเซิล (City Hall of Basel) มีอายุมากกว่า 500 ปี 
ที่ต้ังอยู่ใจกลางจัตุรัส Marktplatz อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งย่านจัตุรัส Marktplatz ถนนสายหลักของบาเซิลที่ขนาดไม่ใหญ่มาก
นักแต่มีร้านค้ามากมาย 

คำ่    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
ที่พัก         Agora swiss night by Fassbind, Lausanne ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

Day5  เมืองดีจอง – เมืองปารีส 
 

 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง  (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโกตดอร์ในแคว้นบูร์กอญใน
ประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจองเป็นอดีตเมืองของจังหวัดเบอร์กันดี ประวัติศาสตร์ของดีจองเริ่มจากการต้ังรกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยชื่ อ
เมืองว่า ดีวีโอ (Divio) ต้ังอยู่ระหว่างเส้นทางไปเมืองลียง และปารีส นอกจากน้ันยังเป็นที่ต้ังสำคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กัน
ดีในระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยในช่วงน้ันมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด และเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่ง
ทาง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ และวิทยาศาสตร์ 

เที่ยง    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนหูอยเอสคาโก ้
               นำท่านเดินทางสู่ เมอืงปารสี (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศฝรัง่เศส

ต้ังอยู่บนแม่น้ำแซน ต้ังถ่ินฐานมามากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหน่ึงของโลก 
และเป็นสถานทีท่องเท่ียวที่โด่งดังแห่งหน่ึงของโลก 

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารไทย 
ที่พัก         Novotel Paris Nord Expo Aulnay, Paris ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day6 เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่   
            ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ 
 

 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านผ่านชม ปลัสเดอลากงกอรด์ (Place de la Concorde) เป็นหน่ึงในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่สำคัญในปารีส เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในปารีส 
ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูปแปดเหลี่ยมที่มีคูน้ำล้อมรอบ ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศสถูฏรื้อถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น  Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหม่ได้สร้างกิโยตินขึ้นที่
จัตุรัส และที่น่ีเป็นที่ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ถูกประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจัตุรัสได้เปลี่ยนชื่อเป็น Place 
de la Concorde  เพื่อเป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุ่นวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลับไปเป็น  
Place de la Concorde ละยังคงเป็นเช่นน้ันต้ังแต่น้ันมา  

 



 
 

นำท่านเดินทางสู่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ต้ังอยู่ฝั่งตรงข้ามหอไอเฟลคนละฝั่งของแม่น้ำแซน 
ต้ังอยู่บนที่ต้ังเดิมของ ปาแลดูว์ทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกสั้นๆขอ

สถานที่น้ีว่า ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือจัดงานนิทรรศการ สร้างใน
สถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่
โดยใช้ชื่อว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหารเดิม 

คือ มีตัวอาคารย่ืนออกเป็นปีกทั้งสองข้าง โดยลักษณะโคง้ โดยสร้างบนรากฐานของอาคารเดิม
ทั้งหมด เว้นเพียงแต่ว่า ปีกโค้งทั้งสองอาคารน้ันเป็นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่

เว้นเป็นลานจัตุรัส 
เปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรัสทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งน้ี ท่ีน่ีจึง

ถือเป็นแลนด์มาร์คที่นัก่ทองเท่ียวที่มาเยือนปารีสต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งน้ี อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟลอย่างจุใจ 

นำท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์(Louver Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ
ต้ังอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่

ที่สุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 
1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานต้ังแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวัง

หลวง ซึ่งปัจจบุันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษา 
ผลงานทางศลิปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

จนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพีระมดิแกว้ของพิพธิภณัฑล์ฟูวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป 
สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปคี.ศ.1988 โดยเป็นหน่ึงในโครงการทีร่ิเริ่มของ

ประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพ่ือใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ 
นำท่านถ่ายรูปกับ ประตชูยัฝรัง่เศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของกรงุ
ปารีส ต้ังอยู่กลางจัตุรสั ชารล์ เดอโกล ประตูชัยแห่ง    น้ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นการสดุดีวีรชน

ทหารกล้าท่ีได้ร่วมรบเพ่ือประเทศฝรัง่เศส โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสงครามนโปเลียน  
นำท่านสู่ ถนนช็องเซลเิซ่ (Champs Elysees) เปน็ย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร ร้าน

กาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียง
ราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคำว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก  
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 



 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

นำท่านเดินทางสู่ ห้ำงสรรพสินค้ำแกลลอรี่ ลำฟำแยตต์ (Galleries Lafayette) ต้ังอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของ
กรุงปารสีใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ร้านเพ่ือให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ต้ังแต่เสื้อผ้า
สำเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทำให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย 

ค่ำ    อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก Novotel Paris Nord Expo Aulnay, Paris ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
     
 
Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางงี 
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารสี ชารล์ เดอโกล ประเทศฝรั่งเศส 
12.00 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางง ีประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินที ่SQ 335 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที 
 

 
Day8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
06.50 เดินทางถึง สนามบินชางง ีประเทศสิงค์โปร์ เพ่ือรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ 
09.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินที ่SQ 708 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  
11.00   เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 

 



 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 
 
 


