


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส	-	มหานครปารีส	-	หอไอ
เฟล	-	ประตูชัยนโปเลียน	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต	-
พิพิธภัณฑลุฟว	-	ทาเรือบาโตมูซ

พักที่		Holiday
Inn	Paris	Marne
La	Vallee	Hotel
หรือระดับ
เดียวกัน

3 La	Vallee	Village	-	เมืองแรงส	-	มหาวิหารแรงส
พักที่	Novotel
Reims
Hotel	หรือระดับ
เดียวกัน

4 เมืองสตราสบูรก	-	จัตุรัสเกลแบร	-	มหาวิหารแหงสตราสบูรก	-	เมือง
กอลมาร

พักที่		Hilton
Strasbourg
Hotel	หรือระดับ
เดียวกัน

5 ยอดเขาทิตลิส	-	เมืองลูเซิรน	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชา
เปล	บริดจ	-	สิงโตหินแกะสลัก

พักที่		Ibis
Styles	Luzern
City	Hotel	หรือ
ระดับเดียวกัน

6 อินเทอรลาเกน	-	เมืองซูริค	(Zurich)	-	สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ
สนามบินปารีส

7 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

24	พ.ค.	61	-	30	พ.ค.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿47,900 ฿8,000

20	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿47,900 ฿8,000

25	ก.ค.	61	-	31	ก.ค.	61 ฿52,900 ฿52,900 ฿50,900 ฿8,000

9	ส.ค.	61	-	15	ส.ค.	61 ฿52,900 ฿52,900 ฿50,900 ฿8,000



คํ่า
17.30	น.	คณะเดินทางพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชั้น	4

ประตู	9	แถว	T	สายการบินเอมิเรตส	(EK)	เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
20.35น.	นําทานออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดย	สายการบินเอมิเรตสเทีย่ว

บินที	่EK373	**(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

คํ่า
00.50	น.	นําทานเดินทางถึง	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.20น.	นําทานเดินทางสู	เมืองปารีสประเทศฝรัง่เศส	โดย	สายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK71	***

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

เชา
08.00น.	นําทานเดินทางถึง	เมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว
นําทานเดินทางสู	มหานครปารีส	(Paris)	เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส	เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน

ติดอันดับ	1	ใน	10	ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด	ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก
อิสระทานถายรูปเป็นที่ระลึกกับ	หอไอเฟล	(Tour	Eiffel)	สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวย

ความสูงถึง	1,051	ฟุต	ซึ่งสรางขึน้ในปีค.ศ.1889	ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร
นําทานถายรูป	ประตูชัย	ชมทิวทัศนของรานคาบูติคชั้นนําระดับโลก	ที่ตั้งเรียงรายอยูบนถนนชองเชลิเช

ตนแบบถนนราชดําเนิน	อิสระทานเดินเลนชอปป้ิงสินคาชั้นนําซึ่งมีเรียงรายอยูตลอดสองฝากฝ่ังของถนน
นําทานสู	แกลลอเรียลาฟาแยตต	หางสรรพสินคาชื่อดังของกรุงปารีสในยานโอเปรา	ที่คนปารีสชอบเดิน

ชอปป้ิงกันมากที่สุด	มีแฟชั่นโชวใหชมฟรีทุกๆสัปดาห	หางสรรพสินคาน้ีมีสินคาหลายหลากยี่หอ	และมีสิ่งของ
ทุกประเภทไวลอตาลอใจนักชอปป้ิงแบรนดดังๆ	ใหเลือกสรรไดอยางครบครัน	เชน
Amani,Chanel,Parda,JohnGalliano	เป็นตน

บาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานถายรูปหนา	พิพิธภัณฑ	ลูฟร	พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหง

หน่ึงของโลก	ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง	แตปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง
ศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเป็นจํานวนมาก
อิสระทานเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกใน	รานคาปลอดภาษี	(DutyFreeShop)อาทิ	เชน	เครื่องสําอาง



น้ําหอม	นาฬิกาหรือกระเปา
นําทาน	ลองเรือบาโตมุช	(Bateaux	Mouches	River	Cruise)	ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุง

ปารีส	ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํา	โดยเรือจะลอง
ผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส	อายุกวา	800ปี	เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ	และ
เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่	16กับพระนางมารี	อังตัวเนตต	และยังเป็นจุด
กิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย

คํ่า
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Holiday	Inn	Paris	Marne	La	Vallee	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานปารีส-ชารล	เดอ	โกล	หรือเรียกโดยทั่วไปวา	ทาอากาศยานรัวซี
(Roissy)	ตั้งอยูที่รัวซี	กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	25	กิโลเมตร	นับเป็นประตูสําคัญในการเดิน
ทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการ
บินแอรฟรานซดวย

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูกลางจัตุรัส
ชารลส	เดอ	โกลล	หรือเป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหงดวงดาว	อยูทางทิศ
ตะวันตกของชองป-เซลิเซส	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชน
ทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส	โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ในสงครามนโป
เลียน	และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดวย

เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส	สถานที่แหงน้ี
เป็นสวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	นิยมความหรูหรา	ลํ้าสมัย	ทั้ง
เสื้อผา	เครื่องประดับ	ผลิตภัณฑตกแตงภายใน	เครื่องสําอาง	สินคาทุกชิ้นที่น่ี
ถูกอัพเดท	ใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา	เรียกวาอะไรใหมๆมา	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตตมีของกอนหางอื่นๆเสมอ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก	พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน	จัดแสดงศิลปะที่มี
คุณคาระดับโลกมากมาย	เชน	ภาพเขียนโมนาลิซา	ผลงานของตาง	ๆ	ของ
เลโอนารโด	ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส	นอกจากน้ี	พิพิธภัณฑที่น่ียังเป็นสถาน
ที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

เป็นเรือที่ใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศ
ในการแมน้ําแซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	การลองเรือ
บาโตมูชแตละครั้งจะไดชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		Holiday	Inn	Paris	Marne	La	Vallee	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

เชา
เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	La	Vallee	Village	Outlet	แหลงชอปป้ิงที่รวมรานคาแบรนดเนมดังมากมายกวา	70	ราน

สัมผัสประสบการณการชอปป้ิง	ที่ครบครันดวยสินคาชั้นนําตางๆ	มากมาย	เชน	CELINE,	KENZO,
LONGCHAMP,	POLO,	BLANC	BLEU,	FRANCOIS	GIRBAUD,	PAUL	SMITH,	BURBERRY,	VALENTINO
ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

บาย
นําทานเดินทางสู	เมืองแรงส	(Reims)	เป็นเมืองที่ตั้งอยูในแควนช็องปาญ-อารแดน	แควนที่ไดรับการยกยอง

วาเป็นถิ่นกําเนิดของแชมเปญ
นําทานถายรูป	มหาวิหารแรงส	(Reims	Cathedral)	มหาวิหารนอรทเทอดามที่ถูกใชเพื่อเป็นสถานที่สําหรับ

การทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษตัริยฝรั่งเศส	โดยมหาวิหารถูกตกแตงดวยประติมากรรมแบบโกธิค	และ
ไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี	ค.ศ.	1991

คํ่า
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Novotel	Reims	Hotelหรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเอาทเล็ตที่รวมมากกวา	100	แบรนดดังแลวหรูหรา	ซึ่งเปิดทุกวัน	และอยู
ไมไกลจากดิสนียแลนดปารีส



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

เมืองแรงสเป็นเมืองในจังหวัดมารนในแควนชองปาญ-อารแดนในประเทศ
ฝรั่งเศส	เมืองแรงสตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส	ราว	129
กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของปารีส	แรงสกอตั้งขึน้โดยกอลและกลาย
มาเป็นเมืองสําคัญระหวางสมัยจักรวรรดิโรมันตอมาแรงสก็มามีบทบาท
สําคัญตอราชบัลลังกฝรั่งเศสในการเป็นสถานที่สําหรับการทําพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกพระมหากษตัริยฝรั่งเศสที่มหาวิหารโนเทรอดามแหงแรงส

ชื่อทางการวา	กาเตดราลนอเทรอ-ดามเดอแร็งส	(ฝรั่งเศส:	Cathédrale	Notre-
Dame	de	Reims)	เป็นอาสนวิหารสําคัญของเมืองแร็งส	จังหวัดมารน	ประเทศ
ฝรั่งเศส	ที่เคยใชในพิธีสวมมงกุฎกษตัริยของประเทศฝรั่งเศส	มหาวิหารที่เห็น
ในปัจจุบันสรางบนฐานของวิหารเดิมที่ถูกเพลิงไหมไปเมื่อค.ศ.	1211	โดยคาด
การณวาวิหารเดิมน้ันมีอายุราวชวงปีค.ศ.	400	อาสนวิหารเป็นที่ตั้งของอัคร
มุขมณฑลแหงแร็งส	มหาวิหารแร็งสเป็นสถานที่ที่พระเจาโคลวิสที่	1ผูถือกัน
วาเป็นพระเจาแผนดินองคแรกของฝรั่งเศสไดทําพิธีรับศีลจุมจากนักบุญเรมี
(St.	Remi)	บาทหลวงของเมืองแร็งสเมื่อค.ศ.	496

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Novotel	Reims	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

เชา
เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	เมืองสตราสบูรก	(Strasbourg)	เมืองมรดกโลกดานมนุษยชาติขององคการยูเนสโก	เป็นเมือง

หลวงแหงแควนอัลซาส	(Alsace)	แหงฝรั่งเศส	เป็นเมืองที่เรียกไดวา	มี	2	วัฒนธรรมคือ	ฝรั่งเศสและเยอรมัน	

บาย
นําทานชม	จัตุรัสเกลแบร	จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญที่สุดซึ่งตั้งอยูบริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก	โดย

ภายในจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของ	รูปป้ันช็อง	แบบติสต	เกลแบร	ผูที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องสงครามการปฏิวัติของ
ประเทศ
นําทานถายรูป	มหาวิหารแหงสตราสบูรก	ซึ่งเป็นมหาวิหารประจําเมืองสตราสบูรกคริสตจักรนิกาย

โรมันคาทอลิก	สรางดวยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเดนเห็นแตไกลและถือวาเป็นอาคารโบสถที่สูงที่สุดใน
ประเทศฝรั่งเศส
เดินทางสู	เมืองกอลมาร	(COLMAR)	เมืองศูนยกลางการทองเที่ยวอันดับสองของแควนอัลซาซ	(ALSACE)

เป็นเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไดอยางมาก
ชม	เขตเมืองเกากอลมาร	(COLMAR	OLD	TOWN)	เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่	16-17	ตั้งอยู	ซึ่ง

บางหลังเป็นอาคารสไตลเรอเนซองสอันงดงาม	เป็นยานที่มีฉายาวา	“เวนิสนอย”	(LITTLE	VENICE)	ยานที่ไดชื่อ
มาจากลักษณะของบานเรือนที่ตั้งอยูบนสองฝ่ังคลอง	ตั้งอยูติดกับแมน้ําโลช	(LAUCH)	มีคลองเล็ก	ๆ	และมีบาน
ไมแบบเกาแกสไตลเยอรมันกอธิคและเรอเนซองส

คํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Hilton	Strasbourg	Hotelหรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นเมืองในประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งอยูติดชายแดนประเทศเยอรมนี	ทําใหที่
ประวัติศาสตรอันยาวนานระหวางทั้งสองประเทศที่น่ี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นจัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญที่สุดซึ่งตั้งอยูบริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก
โดยภายในจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของ	รูปป้ันช็อง	แบบติสต	เกลแบร	ผูที่มีบทบาท
สําคัญในเรื่องสงครามการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศส

มหาวิหารประจ	าเมืองสตราสบูรก	คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก	มีความสูง
อยูที่	142	เมตร	ซึ่งถูกสรางขึน้ระหวางปี	1176	ถึง	1439	สรางดวยหินทราย
สีชมพูดูงามระหงโดดเดนเห็นแตไกลและถือวาเป็นอาคารโบสถที่สูงที่สุดใน
ประเทศฝรั่งเศส

กอลมาร	*(Colmar)*	ใกลกับเมืองมัลเฮาส	(Mulhouse)	เมืองกอลมาร	เมืองกอ
ลมารตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส	กอลมารตั้งอยูบน	“เสนทาง
ไวนของอาลซัส”	และไดชื่อวาเป็น	“capitale	des	vins	d'Alsace”	(เมืองหลวง
แหงไวนแหงอาลซัส)	กอลมารจัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดใหเป็นเมืองที่มีความโร
แมนติก	จนไดรับการขนานนามวา	“ลิตเติ้ลเวนิส”	ปัจจุบันเมืองเกาแกแหงน้ีได
กลายเป็นเมืองที่นามาเยือนเป็นอันดับตนๆของประเทศฝรั่งเศส	เป็นสถานที่ที่
คูรัก	มักจะใหคําสัญญาในความรักระหวาง	กันและกัน	ใหทานเดินเลนเที่ยวชม
ความโรแมนติกของเมือง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		Hilton	Strasbourg	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

เชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองแองเกิลเบิรก
นําทานน่ังกระเชาหมุนแหงแรกของโลก	สูยอดเขาทิทลิส	(TITLIS)	แหลงเลนสกีของสวิตเซอรแลนดภาค

กลาง	ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง	10,000	ฟิต	หรือ	3,020	เมตร	บนยอดเขาแหงน้ีหิมะจะไมละลายตลอดทั้งปี
ทานสามารถ	นัง่กระเชายักษ	ที่หมุนไดรอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อวา	REVOLVING	ROTAIR	จนถึง

สถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็นอาคารใหญมีทั้งหมด	4	ชั้น	ชั้นแรกมีทางเดินออกไปเพื่อชมถํ้าน้ําแข็ง	ซึ่งเป็นถํ้าที่
เกิดจากฝีมือมนุษย	ภายในเป็นผนังน้ําแข็งพรอมมีคําอธิยายเป็นจุด	ๆ	สวนที่ชั้น	2	เป็นภัตตาคาร	และชั้น	3	เป็น
รานขายของ	เชน	รานขาย	นาฬิกา	รานขายของที่ระลึก	สวนชั้น	4	ซึ่งเป็นชั้นบนสุด	จะเป็นชั้นที่ทานสามารถเดิน



ยํ่าหิมะออกไปยังลานกวางซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา

บาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	เมืองลูเซิรน	อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแลนด	เป็นดินแดนที่ไดรับสมญานามวา

หลังคาแหงทวีปยุโรป	(The	roof	of	Europe)	เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว	ก็
ยังมีภูเขาใหญนอยสลับกับป าไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขา	สลับแซมดวยดงดอกไมป าและทุงหญา
อันเขียวชอุม
นําทานชมและแวะถายรูปกับ	สะพานไมชาเพล	หรือ	สะพานวิหาร	(Chapel	bridge)	ซึ่งขามแมน้ํารอยซ

เป็นสะพานไมที่เกาแกที่สุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรน	สะพาน
วิหารน้ีเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา	จั่วแตละชองของ
สะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา
400	ปี	แตนาเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไมน้ีถูกไฟไหมเสียหายไปมาก	ตองบูรณะสรางขึน้ใหมเกือบหมด
นําทานชม	รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน	เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมือง	ที่หัวของสิงโตจะมีโลห	ซึ่งมี

กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	อนุสาวรียรูปสิงโตแหงน้ีออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร	วอลเสน	ใช
เวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	โดยสรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสฯ	ในดานความกลาหาญ	ซื่อสัตย	จงรักภักดี
ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส	ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระเจาหลุยสที่	16

คํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Ibis	Styles	Luzern	City	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นภูเขาที่มีความชันที่	สุดในโลก	ประมาณ	10,000	ฟุต	มีภัตตาคารอยูบน
ยอดเขาที่สามารถ	ชมทิวทัศนโดยรอบได

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง



เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		Ibis	Styles	Luzern	City	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

เชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองอินเทอลาเกน	เมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ	2	แหงกลางเมืองทามกลาง

เทือกเขานอยใหญ	โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟรานลือชื่อ	(ขึน้อยูกับสภาพดินฟาอากาศ)	นาฬิกา
ดอกไม	สถานคาสิโน	ฯลฯ	ตรงน้ีแหละคือ	สวิสฯ	แบบสุดสุด	อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส	และยังเคยใช
เป็นฉากถายทําภาพยนตรไทยเรื่อง	“วันน้ีที่รอคอย”
อิสระทานเดินชมเมืองหรือชอปป้ิงสินคาตามอัธยาศัย	ณ	เมืองแหงน้ีทานจะพบกับรานคาเรียงรายอยูตลอด

สองขาง	อาทิเชน	Bucherer,	Tag	Hauer,	Patek	Phillips,	Swatch	เป็นตน	หรือสินคาของที่ระลึกมากมาย

บาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	เมืองซูริค	เป็นเมืองที่ใหญที่สุดใน	สวิตเซอรแลนด	เมืองน้ีเป็นศูนยกลางทางการคาและ

วัฒนธรรมที่รูจักกันทั่วโลกเมืองน้ีอยูเหนือน้ําทะเลราว	400	เมตร	และมีทะเลสาบซูริคอยูทางเหนือหางออกไป
ราว	27	กิโลเมตร	(17	ไมล)	เมืองซูริคเป็นเมืองเกาที่ตั้งขนาบขางดวยแมน้ําลิมแมทที่ไหลมาจากทะเลสาบทาง
ทิศเหนือเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในสวิตเซอรแลนด	และยังประกอบไปดวยโบสถเกาแก	น้ําพุ	ถนนหิน	อาคารตางๆ
ที่บางแหงก็มีอายุมากกวา	700	ปี	บานเรือนและรานคาเล็กๆ	มากมาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน

คํ่า
21.55	น.	นําทานออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดย	สายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK

86	***(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของ



เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง	สัมผัสความงามที่
เป็นเอกลักษณ	และอาหารประจําทองถิ่น	ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคน
สวิสเซอรแลนด	สวนใครที่ชอบชอป	ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและ
นาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยางมากมาย	สําหรับอีกจุดหน่ึงที่นาสนใจ	ก็คือ
จุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา	ที่บนน้ันจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขา	3	ลูก	พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสนสูงชะลูด

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด	เป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก	และไดรับรางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
อีกดวย	ซูริกมีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นศูนยกลางการเงินของโลกรวมทั้งแหลง
ชอปป้ิงที่ทันสมัย	เมืองซูริกแวดลอมดวยแมน้ําและทะเลสาบที่มีน้ําใสสะอาด
จนสามารถดื่มได	เมืองที่งดงามแหงน้ีจึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับการเที่ยวชม
และรื่นรมยกับบรรยากาศและสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	ยังเป็นมหานครแหง
วัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนดน้ี	นอกจากจะเต็มไปดวยรานเพชรพลอยและ
รานนาฬิกาที่สวยงามเลิศหรูแลว	ยังมีสถานที่และกิจกรรมนาสนใจตางๆ
มากมายรอคุณอยู

ทาอากาศยานปารีส-ชารล	เดอ	โกล	หรือเรียกโดยทั่วไปวา	ทาอากาศยานรัวซี
(Roissy)	ตั้งอยูที่รัวซี	กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	25	กิโลเมตร	นับเป็นประตูสําคัญในการเดิน
ทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการ
บินแอรฟรานซดวย

เชา
07.20	น.	นําทานเดินทางถึง	เมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
11.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดย	สายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK370	***(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

คํ่า
20.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง	30	ทาน	และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดย
หักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้ตามจริง
2.	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	และไมรับผิดชอบใดๆ

ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร	เชนภัยธรรมชาติ	ปัญหา
การเมือง	เป็นตน
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	หรือถูกปฏิเสธการเขา

ประเทศไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัหรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษทั	จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

1.	สําหรับการจอง	กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	(หลังจองภายใน	3	วัน)	พรอมสําเนา
หนังสือเดินทาง
2.	ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา	20	วัน
3.	หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด	ทางบริษทัจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ	โดยสายการบินเอมิเรตส
คาที่พัก	โรงแรมระดับ	3-4	ดาว	(หองละ	2-3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการ
คาวีซาเชงเกน	(สถานทูตไมคืนคาธรมมเนียมทุกกรณี)

คารถปรับอากาศ	และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่	และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
คาบริการหัวหนาทัวร	ไกดทองถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ)	ใหบริการทองเที่ยวตามรายการ
คาประกันภัยในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	ภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%	กรณีตองการใบเสร็จ
คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให	30	กิโลกรัมตอหน่ึงคน
คาใชจายสวนตัวตาง	ๆ	นอกรายการ	อาทิ	คาโทรศัพท	คาซักรีด	และคาเครื่องดื่มในหองพัก
คนขับรถทองถิน่	(2	ยูโร	/	วัน	/	คน)
คาทิปหัวหนาทัวรไทย	ขัน้ตํ่า	100	บาท	/	วัน	/	คน	(100	*	5	วัน)

เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกนยื่นสถานฑูตฝรัง่เศสระยะเวลาในการยื่น	15	วันทําการ	(**	ผูเดินทาง
ตองมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายน้ิวมือ	ตามวัน	เวลาและสถานทีท่ีน่ัดหมาย**	)
1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6เดือน	กอนวันหมดอายุหากมีพาสปอรตเลมเกา	ไมวาจะเคยมี

วีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสีขนาด	3.5	ซ.ม.x	4.5	ซ.ม.	จํานวน	2ใบ	(ฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน	6เดือนไมใชในการ

ยื่นวีซามากอน)	ใบหูและคิ้วจะตองปรากฏบนภาพถาย	ไมสวมเครื่องประดับใดๆ	ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ
และดานบนของหัวไหล	โดยตองเห็นใบหนา	70-80%	ของภาพอยางชัดเจน
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	หรือสําเนาบัตรขาราชการ	/สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาสูติบัตร

(ในกรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	)พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	(ถามี)



4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ันโดยระบุตําแหนง,	อัตราเงิน
เดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางาน	เพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจากน้ันจะกลับ
มาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไมเกิน	3	เดือน	พรอม

วัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทัฯยอนหลัง	6	เดือน	(ฉบับภาษาอังกฤษ)
6.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษา	จะตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ	(ตัวจริง)

เทาน้ัน
7.	สําหรับผูเกษียณอายุงาน	:	หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน	(ฉบับภาษาอังกฤษ)	ซึ่งออกโดยบริษทั

นายจางลาสุด	ระบุวันที่เกษียณ	ชื่อและที่อยูของนายจาง	ระยะเวลาของการจางงานและเงินเดือนลาสุด	หรือหากไมมี
หนังสือที่ออกโดยนางจางเดิม	ตองเขียนชี้แจงตนเองวา	ระยะเวลา	3	ปีที่ผานมาผูสมัครไดทํางานอะไรมาจนถึง	ณ
อายุเกษียณปัจจุบันน้ี	(ฉบับภาษาอังกฤษ)	ซึ่งเขียนโดยตัวผูสมัคร
8.	รายการเดินบัญชียอนหลัง	6	เดือน	(Statement)	(นับจากวันปัจจุบัน)	บัญชีออมทรัพย	ควรเลือกเลมที่มีการเขา

ออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ	ที่จะครอบคลุมกับคา
ใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	ปรับยอดอัพเดทลาสุดไมเกิน
15	วันกอนยื่นวีซา	**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
8.1	ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่สามารถสืบ

ความสัมพันธได	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)	เอกสารทีตองใชเพิ่มเติม	คือ	Bank	Guarantee	ที่ออกจากทางธนาคาร
เทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	และระบุบชื่อผูเดินทาง	ตองสะกดชื่อ–	นามสกุล	ใหตรงตามหนา
พาสปอรต	เป็นฉบับภาษาอังกฤษ	เอกสารตองอัพเดทจากธนาคาร	15	วันกอนยื่นวีซา
9.	กรณีทีเ่ด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอมเป็นที่

บิดา,	มารดา	และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่
วาการอําเภอ	หรือสํานักงานเขตตนสังกัด	โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรอง
จากทาง	ราชการอยางถูกตองและตองไปเซ็นเอกสารในวันยื่นวีซาดวย
10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร

และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน
11.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูตฯ	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ
12.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา

งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯ	ที่ไดระบุโดยทั้งหมด
13.	เอกสารแปลตองไดรับการแปลจากศูนยแปลภาษาที่ไดรับการรับรองจากสถานทูตเทาน้ัน
**	เอกสารประกอบการยื่นวีซาเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให	มีคาใชจายเพิม่เติมฉบับละ	500	บาท	**

กรณีที่ทานตองออกตัว๋ภายในประเทศและตางประเทศ	เชน	(ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจา
หนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน	โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา	มิเชนน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป	คืนมัดจําทั้งหมด
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายเบื้องตน	5,000	บาท
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน	เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-25	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.		ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	15	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด




