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โดยสายการบินโอมาน แอร์ (WY)
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุ งเทพฯ – มัสกัต – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต
06.00 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินโอมาน แอร์ พร้อมพบ
เจ้าหน้าที่ บูทคี เวเคชั่ น คอยให้การต้อนรับ
บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จากัด 230/70 หมู่บา้ นกลางเมือง URBANION ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230

Boutique Vacation Co.,Ltd.,230/70,Banklangmueang Urbanion,Ladprao,Bangkok 10230
Tel 02 – 514 – 4422 (AUTO) Fax 02 – 514 – 4388, 514 - 4393
WWW.BOUTIQUE.CO.TH

Promotion 1_7 D_WY

E-MAIL: INFO@BOUTIQUE.CO.TH

Page 1

ออกเดินทางสู่ มัสกัต โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY818
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต (แวะพักเปลีย่ นเครื่อง)
ออกเดินทางสู่ แฟรงค์ เฟิ ร์ ต โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY 113
ถึงสนามบินไรน์ -มายน์ เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมันนี นาท่านผ่านพิธีการศุลกากรและการตรวจคนเข้า
เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN FRANKFURT AIRPORT HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – ชมเมือง - ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ชาฟฟ์ เฮาเซ่ น - ลูเซิร์น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ในประเทศเยอรมัน แฟรงค์เฟิ ร์ตเป็ น
ศูนย์กลางการเงินการเดินทางของประเทศ และเป็ นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป นอกจากนี้ยงั
เป็ นที่ต้ งั ของ EUROPEAN CENTRAL BANK, GERMAN FEDERAL BANK, FRANKFURT STOCK
EXCHANG, FRANKFURT TRADE FAIR และธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่หลากหลายแห่งทั้ง DEUTSCHE
BANK, COMMERZBANK และ DZ BANK นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของศาลาว่าการกลาง
เมืองเก่านครแฟรงเฟิ ร์ ต ความสาคัญของสถานแห่งนี้คือ มีหอ้ งจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอัน
ยิง่ ใหญ่ ตรงกลางจัตุรัสเป็ นน้ าพุแห่งความยุติธรรม ด้านหน้าจัตุรัสโรเมอร์ เป็ นบ้านโครงไมส้มยั กลางที่ได้รับ
การบูรณะแล้ว ปั จจุบนั จัตุรัสโรเมอร์ ยังคงความงามสง่ารายล้อมด้วยสถาปั ตยกรรมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14
แม้วา่ จะมีร่องรอยแห่งการถูกทาลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็ นเสมือนลานประวัติศาสตร์ มีชีวติ ชีวา
ที่สุดแห่งหนึ่งของนครแฟรงค์เฟิ ร์ต เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง ไฮเดลเบิร์ก
ซึ่งเป็ นเมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของเยอรมัน นาท่านเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
สไตล์โกธิค เรอเนอซองส์ หรื อบาร๊ อค ตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นริ มฝั่งแม่น้ าเนคคาร์ และชมถังไวน์ที่มีอายุเก่าแก่
ที่สุดในโลกอายุ 100 กว่าปี (ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองพร้ อมชิ มขาหมูเยอรมันอันขึน้ ชื่ อ
บ่ าย
นาคณะเดินทางสู่ เมือง ชาฟฟ์ เฮาเซ่ น เมืองซึ่ งตั้งอยูพ่ รมแดนระหว่างสวิต-เยอรมนี นาท่านชม นา้ ตกไรน์ น้ าตก
ที่ได้ชื่อว่าสวยงาม และใหญ่ที่สุดของยุโรปชุ่มฉ่ ากับละอองน้ าใสสะอาดยามที่น้ าไหลตกลงมาจากด้านบน
กระแทกสู่ เบื้องล่าง (ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร) นาท่านข้ามพรหมแดนสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิ ตเซอร์ แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคา
แห่งทวีปยุโรป” (THE ROOF OF EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสู งเสี ยดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็
ยังมีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ที่แทรกตัวอยูต่ ามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้า
อันเขียวชอุ่ม สาหรับเลี้ยงสัตว์ ลูเซิ ร์น เป็ นเมืองที่อยูเ่ กือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝ่ ั่งค้านตะวันตกเฉี ยงเหนือ
ของทะเลสาบลูเซิ ร์น ที่มีชื่อเรี ยกว่า ทะเลสาบสี่ แคว้นแดนป่ าไม้ (LAKE OF THE FOUR FOREST
CANTONS) ตรงบริ เวณปากแม่น้ ารอยซ์ (REUSS RIVER) (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั GRAND EUROPE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
09.10 น.
12.20 น
13.15 น.
18.35 น.
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วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
ลูเซิร์น –– ยอดเขาจุงฟราวน์ – ลูเซิร์น - ชมเมือง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ เมืองเล็กๆ กลางหุ บเขา จากนั้นนัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสู งชมวิว
ทิวทัศน์อนั งดงามของสวิต แล้วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลน์ ไชเด็ก ขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงฟราวน์
(TOP OF EUROPE) ที่มีความสู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 4,158 เมตร (11,333 ฟุต) ซึ่ งได้รับการยกย่องว่าเป็ น
TOP OF EUROPE นาคณะชมถา้ นา้ แข็งทีม่ ีอายุกว่ าพันปี และกลาเซียร์ หรื อธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนาน
กับการเล่นหิ มะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571
เมตร ชมถ้ าน้ าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง ALETSCH ที่
ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลายและไม่ควรพลาดกับการส่ ง
โปสการ์ดโดยที่ทาการไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในยุโรป
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ าย
นาท่านเดินทางลงจากยอดเขาแล้วนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น นาท่านชมอนุสาวรีย์สิงโต (LION
MONUMENT) ที่สลักจากหินบนหน้าผา เพื่อเป็ นอนุ สรณ์สถานที่ระลึกแด่ทหารสวิตอาสาสมัครชาวลูเซิร์น 86
นายที่เสี ยชีวติ ในการปกป้ องพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กษัตริ ยข์ องฝรั่งเศส จากพวกกบฏที่บุกเข้าโจมตีพระราชวังตุย
เลอรี ส์ ในปี 1772 พร้อมชมสะพานไม้ชาเปล ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมืองลูเซิ ร์น จากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย อาทิ ร้านนาฬิกาชื่อดังต่างๆมากมาย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั GRAND EUROPE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง (4) ลูเซิร์น – ดีจอง – ปารีส
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางต่อข้ามสู่ พรมแดนของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์สู่ เมืองดีจอง ทางตอนกลางของ
ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงของแคว้นเบอร์ กนั ดี ที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการผลิตไวน์ , มัสตาด และเครื่ องเทศที่ใช้
ประกอบอาหาร (ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าแซน บริ เวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส บนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ปารี สเป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่ส วยที่สุด
ในโลกสาหรับนักท่องเที่ยวทัว่ โลก (ระยะทางประมาณ 312 กิโลเมตร)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั HOTEL RESIDHOME ROISSY ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5) ปารีส – พระราชวังแวร์ ซายส์ – หอไอเฟล - เทีย่ วชมเมือง – ล่องแม่ นา้ แซนด์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแวร์ ซายส์ ชม พระราชวังแวร์ ซายส์ (VERSAILLES ) มีไกด์ ไทยคอยบรรยาย
ประวัติศาสตร์ )พระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลก บรรจงสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า หลุยส์ที่ 14 เป็ นที่ประทับของ
ราชวงศ์ฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1682 - 1789 ชมห้องต่างๆ ที่ได้ประดับไว้อย่างสวยงาม ห้องรับรอง ห้องเต้นรา
ห้องโถง ห้องกระจกที่ใช้ในพิธีสาคัญต่าง ๆ (ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
จากนั้นนาท่านขึ้นหอไอเฟล ชั้น 2 (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ของกรุ งปารี ส สัญลักษณ์ในงาน
UNIVERSAL EXHIBITION ฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวตั ิฝรั่งเศส ออกแบบโดย “กุสตาฟ ไอเฟล”
(หอไอเฟลต้ องจองทางอินเทอร์ เน็ต หากทางระบบปิ ดหรือจองไม่ ได้ ท่านจะต้ องไปเข้ าคิวเท่านั้น อาจทาให้ ท่าน
ต้ องเสี ยเวลาในการรอคิวขึน้ หอไอเฟล ทางบริษัทฯต้ องขออภัยมา ณ ทีน่ ีด้ ้ วย) จากนั้นนาท่านสู่ ถนนชองป์ เอลิ
เซ่ (CHAMPS-ELYSEES) ซึ่งเป็ นถนนที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศ นาท่านชมประตูชยั ( ARCH DE
TRIOMPHE) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้านโปเลียนระลึกถึงชัยชนะของพระองค์ในสงครามที่พระองค์ทรงมีชยั
ชนะ จัดเป็ นวงเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยูบ่ นรู ปดาว 12 แฉก จุดนัดพบของถนน 12 สาย พาท่านถ่ายรู ป
บริ เวณจัตุรัสทรอคคาเดโร ซึ่ งจากจุดนี้ท่านจะสามารถถ่ายรู ปคู่กบั หอไอเฟลได้อย่างสวยงาม จากนั้นนาท่าน
ล่ องเรือบาโตมูซ ชมความงดงามของริ มฝั่งแม่น้ าแซนด์ ในยามเย็นอันแสนโรแมนติค ผ่านชมมหาวิหารนอร์
ทเทรอดาม โบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์ อายุ800 ปี บนเกาะอิลเดอลาซิเต้ ซึ่ งอยูก่ ลางแม่น้ าแซนด์ ที่งดงามไหลผ่านกลางกรุ ง
ปารี ส ที่เต็มไปด้วยตึกที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมรู ปแบบเมื่อกว่าสองร้อยปี ที่ผา่ นมา
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั HOTEL RESIDHOME ROISSY ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง (6)
ปารีส - มหาวิหารนอร์ ทเทรอดาม – ช้ อปปิ้ ง - มัสกัต
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านชมมหาวิหารนอร์ ทเทรอดาม เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุ งปารี ส เพราะเป็ นสถานที่ที่อยูค่ ู่กบั
เมืองปารี สมาช้านาน และมีชื่อเสี ยงด้านความใหญ่โตหรู หรา มีสถาปั ตยกรรมที่งดงามมาก โดยการเที่ยวชมนั้น
นักท่องเที่ยวจะได้เห็นความอลังการของโบสถ์นอร์ ทเทรอดาม อีกทั้งยังต้องขึ้นบันได 387 ขั้นเพื่อไปถึงยอด
ของโบสถ์
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
จากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้ งในย่านกลางเมืองอย่างจุใจตลอดทั้งวันที่หา้ งสรรพสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของฝรั่งเศส เช่น
ห้ างแพรงค์ ตองหรือทีห่ ้ างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ งเชิญท่านอิสระรับประทาน
อาหารค่าตามอัธยาศัย)
17.00 น.
นาท่ านออกเดินทางสู่ สนามบินชาร์ ล เดอ โกล
21.35 น.
ออกเดินทางสู่ มัสกัตโดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY132
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7)
มัสกัต – กรุ งเทพฯ
07.00 น
เดินทางถึงมัสกัต (แวะพักเปลีย่ นเครื่อง)
09.05 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY 815
Promotion 1_7 D_WY
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18.40 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.................
**************************************************************************

กาหนดการเดินทาง
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30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม / 5 – 11, 11 – 17 กรกฎาคม / 6 – 12, 11 – 17 สิ งหาคม
17 - 23 กันยายน / 8 – 14, 15 – 21, 22 – 28 ตุลาคม
29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน / 19 - 25 พฤศจิกายน
3 – 9, 9 - 17 ธันวาคม
26 ธันวาคม – 1 มกราคม / 27 ธันวาคม – 2 มกราคม / 28 ธันวาคม – 3 มกราคม
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