
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัสวสิ � คนื+เข้ามิลาน+รวมเรือกอนโดร่า+ขึ�นหอไอเฟล+รถไฟด่วนTGV 

พชิิตจุงเฟรา TOP OF EUROPE+ล่องเรือแม่นํ�าแซนน์+พระราชวงัแวย์ซายย์+พพิธิภณัฑ์ลฟูร์+หมู
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วนัแรกของการเดินทาง(�)       สนามบินสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี) บินตรงโดยA350เครื,องใหม่ล่าสุด  
0�.11 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั7น 8 ประตู ;  เคาท์เตอร์ D  

สายการบินไทย…สังเกตุป้าย EURO TRAVELLER เจา้หนา้ที,คอยตอ้นรับ และบริการ 

11.01 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโรม...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที,ยวบินที, TG944 (บินตรง) 
***นาํคณะบินตรง...ถึงกรุงโรมช่วงเชา้...ไม่ตอ้งเสียเวลาต่อเครื,อง...พร้อมสะสมไมลสู่์บตัรทอง*** 

วนัที,สองของการเดินทาง(0)       โรม-สนามกีฬาโคลอสเซี,ยม-ตามรอย DAVINCI CODE-จตุรัสนาโวน่า 
วิหารแพนธีออน-นํ7 าพุเทรวี,-บนัไดสเปน-วาติกนั-มหาวิหารเซ็นตปี์เตอร์-ฟลอเรนซ์/ปิซ่า 
06.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟูมิซิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
(ถึงโรมเชา้มีเวลาเที,ยวเต็มวนั) นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ใจกลาง”กรุงโรม”Rome ซึ, งเป็นเมืองหลวงและเมืองที,ใหญ่ที,สุดของแควน้

ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั7 งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ โรมมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า 0,g11 ปี ตั7งอยู่บนเนินเขาทั7งhริมฝั,ง
แม่นํ7าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร
ในอดีต เช่น ราชอาณาจกัรโรมนั สาธารณรัฐโรมัน และจกัรวรรดิ
โรมนั โรมเคยเป็นเมืองที,มีบทบาทมากที,สุดของอารยธรรมตะวนัตก 
และในอดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรที,ใหญ่ที,สุดในโลก ปัจจุบนัไดเ้ป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีตั7งแต่ ค.ศ. �gh1  
รถโค้ชจอดให้คณะได้ลงเดินเที,ยวชม พร้อมถ่ายภาพคู่กับ”สนามกีฬาโคลอสเซียม”1ในhสิ, งมหัศจรรย์ของโลก 
สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นที,สุดของกรุงโรม New 7 Wonders สนามกีฬา
กลางแจง้ขนาดใหญ่ตั7งอยูใ่จกลางกรุงโรม เริ,มสร้างขึ7นในสมยัจกัรพรรดิ
เวสเปเซียนแห่งจกัรวรรดิโรมนั อฒัจนัทร์เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอิฐและ
หินทรายวดัโดยรอบไดป้ระมาณ q0h เมตร สูง qh เมตร สามารถจุผูช้มได้
ประมาณ qq,111 คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาด โดยสร้างให้สนาม
กีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื,อให้ผูช้มรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบนั และใชเ้วลา
ก่อสร้างประมาณ �1 ปี โคลอสเซี,ยมไดถู้กใชใ้นการจดังานมหรสพต่างๆที,สาํคญัของเมือง และรวมถึงการแข่งขนักลาดิ
เอเตอร์ดว้ย ใตอ้ฒัจรรยโ์คลอสเซียมและใตดิ้นโคลอสเซียม มีห้องสําหรับขงันกัโทษที,รอการประหารชีวิต และสิงโต
หลายร้อยหอ้ง หากนกัโทษผูใ้ดเอาชนะและฆ่าสิงโตไดด้ว้ยมือเปล่าไดก้็รอดชีวิตไป หรือ ไวใ้ชเ้ป็นที,ประลองฝีมือใน
เชิงฟันดาบของบรรดาเหล่าทาสให้ต่อสู้กนัเอง ยิ,งถ้าต่อสู้กนัจนถึงสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ตาย ก็จะได้รับเกียรติอย่างสูง 

ปัจจุบนัสนามกีฬาโคลอสเซียมไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์แห่งการต่อตา้นโทษประหารชีวิต 
โดยโคลอสเซียมจะส่องสว่างดว้ยสีเหลืองทุกครั7 งที,มีการกลบัคาํตดัสินหรือยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตไม่ว่าจะที,ใดในโลก ให้คณะได้ถ่ายภาพคู่กับ “ประตูชัยคอนสแตนติน”
สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและที,มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” รถโคช้นาํคณะวิ,งผ่าน

สถานที,สําคญัต่างๆรอบกรุงโรม อาทิ เซอร์คสั แม็กซิมสั เป็นสนามกีฬา
ที,ใช้สําหรับแข่งรถม้า ผ่านชมซากอารยธรรมอนัยิ,งใหญ่ของจกัวรรดิ



โรมนับริเวณโรมนัฟอรั,ม ชมจตุรัสเวเนเซีย ที,ยิ,งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ซึ, งมีอนุสาวรียข์องพระเจา้วิกเตอร์เอมมานูเอลที,0
บิดาแห่งชาวอิตาลี   
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พิเศษ!ทวัร์เราพาเดินเที,ยวจตุรัสนาโวน่า และวิหารแพรธีออน(มากรุงโรมตอ้งหา้มพลาด)  
** เดินยอ้นรอยสถานที,ถ่ายทาํภาพยนตชื์,อดงั THE DAVINCI CODE ** 

รายล้อมรอบไปด้วยโบสถ์ นํ7 าพุ  และอาคารโดยรอบที,ล้วน
ส่งเสริมความงดงามให้แก่กนั ในยุคโรมนัโบราณ ที,นี,เคยใช้เป็น
สนามกีฬาที,ไวใ้ช้แข่งมา้ นาํคณะชมความสวยงามของ นํ7 าพุจตุ
มหานที นํ7 าพุแห่ง 4 สายธารของ โจวานนี ลอเรนโซ แบร์นินี 
ผลงานการสร้างสรรคง์านศิลปะอนัเป็นเอกลกัษณ์ของสมยับาโรค 

ซึ, งเกิดจากการนําเอาองค์ประกอบที,เป็นนํ7 า สถาปัตยกรรม และประติมากรรม มา
ผสานเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งกลมกลืนและสมบูรณ์แบบ จนบงัเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์
ศิลปะซึ, งเป็นอิสระไม่ผกูพนักบัสิ,งใด และกลายเป็นศูนยก์ลางอนัมีชีวิตชีวาบนจตุัรัส
ที,ตั7งอยูใ่นใจกลางกรุงโรมจนถึงปัจจุบนั ให้คณะไดถ่้ายภาพคู่กบั นํ7 าพุจตุมหานที อนั

โด่งดงัของกรุงโรม และเสาโอเบลิสกอี์ยปิต ์สัญลกัษณ์กลางจตุัรัส  
จากนั7นนาํคณะเขา้ชมภายใน”วิหารแพนธีออน”ที,เก่าแก่ที,สุดของประเทศอิตาลี สถาปัตยกรรม

อนัยิ,งใหญ่จากยุคโรมนั มีอายุเก่าแก่ประมาณ 0,111 กวา่ปี วิหารแห่งนี7 ไดถู้กสร้างขึ7นเมื,อ 27 ปีก่อนคริสตกาล โดยจกั
พรรดิx มาคุสอากริปปาMarcus Agrippa นับเป็นวิหารจากยุค
โรมนัที,เก่าแก่ที,สุดที,ยงัหลงเหลือมาถึงปัจจุบนั นอกจากสภาพที,
ยงัคงไม่ผพุงัไปตามกาลเวลาแลว้ สิ,งที,น่าทึ,งของมหาวิหารแห่งนี7  
คือ ไดรั้บการออกแบบอาคารให้มีความกวา้ง 142 ฟุต และสูง 
142 ฟุต เช่นกนัประตูทางเขา้สร้างดว้ยโลหะสีทองบรอนซ์ที,มี
นํ7 าหนักถึง 20 ตนั จุดเด่นที,น่าสนใจของวิหารแพนธีออน คือ การออกแบบโดม ดา้นบนของอาคารทาํไดอ้ย่างน่า
อศัจรรย ์ศิลปินเอกไมเคิลแองเจลโล่ ไดท้าํการศึกษาสถาปัตยกรรมของโดมแห่งวหิารแพนธีออนก่อนที,เขาจะออกแบบ
หลังคาโดมของมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์แห่งนครวาติกัน ที, นี, ย ังมีความสําคัญคือเป็นที, ฝังศพบุคคลสําคัญทาง
ประวติัศาสตร์ของอิตาลี อาทิเช่น กษตัริยว์ิตโตริโอเอมมานูเอลที, 0 ผูร้วมชาติอิตาลี  และราฟาเอล ศิลปินระดบัเทวดา
ร่วมยุคกบัดาวินชี และมิเคลนัเจโล แวะถ่ายภาพคู่กบั”นํ7 าพุเทรวี,”นํ7 าพุแบบบาโรกที,ใหญ่ที,สุดในกรุงโรม การก่อสร้าง
เริ, มขึ7 นในปี ค.ศ. �h;0 และเสร็จในปีค.ศ.�h}0 ออกแบบก่อสร้างโดยนิโค
ลาซาลวี, องคส์มเด็จสันตะปาปาครีเมนตที์, 12 ใชเ้วลาทั7งสิ7น 30 ปี ทางระบายนํ7 า 
เวอร์โก ้บริเวณลานดา้นหนา้นั7นก่อสร้างมากวา่ 2000ปี รูปปั7 นแกะสลกัที,เลิศหรู
อลงัการที,อวดโฉมให้ผูไ้ปเยือนไดย้ลนั7นไดแ้นวคิดจากความยิ,งใหญ่ของ เทพ
เจา้เนปจูน(เทพแห่งทอ้งทะเล)วา่กนัวา่ หากใครที,ไดโ้ยนเหรียญลงไปในนํ7 า เขา
หรือเธอผูน้ั7 นจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั7 ง ถ่ายภาพคู่กับ บนัไดสเปน 
สถานที,ท่องเที,ยวที,มีชื,อเสียง และเป็นสัญลกัษณ์สําคญัของกรุงโรม สิ,งก่อสร้าง
ในบริเวณนี7 เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมนัคู่บา้นคู่เมืองมาตั7งแต่ครั7 งอดีต…
อิสระกบัการถ่ายภาพ เดินเที,ยวชมตามอธัยาศยั  



เที,ยง  � บริการอาหารมื7อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย นาํคณะเดินทางเขา้สู่”นครรัฐวาติกนั” นครรัฐที,เล็กที,สุดในโลก ซึ, งเป็นที,ประทบัของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุด
แห่งคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก นครรัฐวาติกนัมีพลเมืองประมาณ ~11 คน อนัประกอบดว้ยองคส์ันตะปาปา คาร์ดินลั 
ผูป้กครองนครรัฐ วาติกัน เจ้าหน้าที,ประจาํวาติกนั และทหารสวิสมีหอกโบราณเป็นอาวุธประดับเกียรติ ซึ, งเป็น
องครักษข์องสันตะปาปาประมาณ �11 คน นาํคณะเขา้ชม ”มหาวิหารเซนตปี์เตอร์” สิ,งก่อสร้างที,ใหญ่และสําคญัที,สุด
ในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานที,ศกัดิx สิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกที,มี
ขนาดใหญ่ที,สุดในโลก ไดรั้บการออกแบบโดย ไมเคิลแองเจลโล โดมของมหา
วิหารเซนตปี์เตอร์สูงโดดเด่นสามารถเห็นไดแ้ต่ไกลในตวักรุงโรม ที,ตั7งของมหา
วิหารเชื,อกนัวา่เป็นที,ฝังร่างของนกับุญปีเตอร์  ซึ, งเป็น�ในอคัรสาวก�0 องค์ของ
พระเยซู ต่อมาก็ไดส้ถาปนาขึ7นเป็นพระสันตะปาปาองคแ์รกของโรม ภายในมหา

วิหารประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะชิ7นเอกมากมาย อาทิเช่น ปิเอตา้ The Pieta รูปแกะสลกั
หินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั ในภาษาไทยเรียกรูปนี7 วา่แม่พระมหา
การุณย์เพราะเป็นความรักของแม่ที,ยอมเสียสละลูกชายสุดที,รักบนไมก้างเขนเพื,อไถ่บาป
มนุษยชาติ รูปปั7 นนี7 ไมเคิลแองเจลโล Michelangelo ไดแ้กะสลกัหินอ่อนงานชิ7นนี7 เมื,อเขาอาย ุ

๒๕ ปี และยงัเป็นงานชิ7นเดียวที,ไมเคิลแองเจลโลแกะสลกัชื,อตวัเอง จากนั7นนาํคณะออกเดินทางสู่ แควน้ทอสคาน่า 
ระหว่างเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นร่องรอยของอารยะธรรมของชาวอีทรัสกนัที,
อยู่มาตั7งแต่สมยัก่อนคริสตกาลจนกระทั,งโรมนัเขา้มาครอบครอง ท่านจะได้
เห็นบา้นเรือนแบบอิตาลี ตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั7งอยู่บนเนินเขา ผา่นทอ้ง
ทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั7นดีของแควน้นี7    

ค ํ,า  �บริการอาหารมื7อคํ,า ณ ภตัตาคาร หรือหอ้งอาหารของโรงแรมที,พกั 

พกัที, : Nil Hotel Florence / Galilei Hotel / Grand Duomo / Abitalia Pisa / ระดบัใกลเ้คียง���� 

วนัที,สามของการเดินทาง(;)      หอเอนเมืองปิซ่า�ในhสิ,งมหศัจรรยข์องโลก - เวนิส เมสเตร้-ตรอนเชตโต-้
นั,งเรือสู่เกาะเวนิส-พระราชวงัดอดจ-์สะพานถอนหายใจ-จตุัรัสซานมาร์โค-แถมนั,งเรือกอนโดร่า                  
เชา้ �บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า แควน้ทสักานี พร้อมเชา้ชม หอเอนเมืองปิซ่า”1ในhสิ,งมหศัจรรยข์องโลก (ทวัร์เราจดั
ให้คณะนั,งรถSHUTTER BUS เพื,อเขา้ชมภายในดูโอโมแห่งปิซา ทั7งไป-กลบัไม่ตอ้งเดินให้เหนื,อย) บริเวณจตุัรัสดูโอโม
แห่งปิซา หรือ กมัโป เดย ์มีราโกลี คือบริเวณที,ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงใจกลางเมืองปิซา ประกอบไปดว้ยสิ,งก่อสร้างหลกั 
8 อย่าง ได้แก่ มหาวิหารปิซา(Duomo)หอเอน(Torre)หอศีลจุ่ม(Baptistery)และสุสาน (Camposanto)จตุัรัสดูโอโม
แห่งปิซา ในปี ค.ศ.�~gh จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา ไดรั้บ
เลือกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO ขึ7นทะเบียนเป็น 
มรดกโลก  หอเอนแห่งนี7 เป็นหอระฆังของศาสนา
คริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอกgชั7น
สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวสูงqq.g} เมตร เริ,มสร้างเมื,อ



วนัที, ~ สิงหาคม ค.ศ.��h; สร้างเสร็จเมื,อปี ค.ศ. �;q1 ใชเ้วลาสร้างประมาณ �hq ปี และที,หอเอนแห่งนี7  กาลิเลโอ กา
ลิเลอิ เคยใชห้อนี7ทดลองเกี,ยวกบัแรงโนม้ถ่วง  
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เที,ยง  � บริการอาหารมื7อกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
นาํคณะออกเดินทางขึ7นสู่ท่าเรือตรอนเชตโต ้พร้อมนั,งเรือเหมาลาํเขา้สู่“เกาะเวนิส” ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมือง
หลวงของแควน้เวเนโต เมืองเวนิสไดรั้บฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายนํ7 า 
(City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และเมืองแห่งแสงสวา่ง (The City of Light) นาํคณะเดินทางเขา้สู่
ท่า เ รือตรอนเชโต้ พร้อมลงเรือเข้า สู่
เมืองเวนิสอันแสนโรแมนติกซึ, ง เป็น
จุดหมายปลายทางของคู่รักจากทั,วโลก 
เมืองเวนิสถูกสร้างขึ7นจากการเชื,อมเกาะ
เล็กๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย มีเกาะเล็กใหญ่กว่า��g เกาะ และมีสะพานเชื,อมมากกว่า 811 
แห่ง...เรือนาํท่านสู่ ”เกาะซานมาร์โค” ศูนยก์ลางของเมืองเวนิส นาํคณะเดิน
ทางเขา้สู่บริเวณ จตุรัสซานมาโค ระหว่างการเดินทางชม อนุสาวรียข์องพระ
เจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที, 0 บิดาของชาวอิตาเลียน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ 
ส ะ พ า นถ อน หา ย ใ จ  ส ะ พ า นแห่ง สั ญลัก ษ ณ์ ข อง เก า ะ ที, เ ชื, อม ต่อกับ
พระราชวงัดอร์จ ชมความสวยงามของ พระราชวงัดอร์จ อนัเป็นที,ประทบัของ
เจา้เมืองเวนิสในยคุที,ยงัเป็นรัฐอิสระ อีกทั7งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันั7น ชมความสวยงามของ 
โบสถ์เซนต์มาร์ค ซึ, งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที,ใหญ่ที,สุดในยุโรปตะวนัตก ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองคาํอนั
งดงาม ***แถมพิเศษ ! ”นั,งเรือกอนโดร่า” Gondora ให้คณะไดส้ัมผสัคลองแห่งเวนิส
อนัแสนโรแมนติกที,มีชื,อเสียงระดบัโลก***มาเที,ยวเวนิสทั7งที ตอ้งไม่พลาด!!! การ
นั,งเรือกอนโดร่า..คุม้ค่า ประทบัใจแน่นอน ( เรือกอนโดร่าอาจมีความจาํเป็นที�จะต้อง
งดการล่องเรือช่วง พ.ย.-มี.ค. อันเนื�องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่เอื'ออาํนวย หรือ
เป็นช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆบนเกาะเวนิส...ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ0 ในการแถม
ล่องเรือกอนโดร่า แต่ถ้าท่านจองทัวร์เดือน เม.ย.-ส.ค. ทางเราแถมให้ท่านได้ล่องเรือ
กอนโดร่าแน่นอน) ท่านที,ไม่ตอ้งการล่องเรือ สามารถอิสระเลือกช้อปปิ7 งสินคา้แบ
รนด์เนมชื,อดงันานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือสินคา้พื7นเมืองอนัเลื,องชื,อเครื,องแกว้มู
ราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั7งแต่บรรพชน..  

คํ,า �บริการอาหารมื7อคํ,า ณ ภตัตาคาร / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกัที, : Crown Plaza/Double Tree By Hilton/Novotel Venezia / หรือระดบัใกลเ้คียง���� 

หมายเหตุ : * โรงแรมที,เมืองเมสเตร้ เป็นเมืองที,มีการจดังานประชุม สมัมนา หรือจดักิจกรรมสาํคญัของประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปอยูบ่่อยครั7 ง และห้องพกัมกัจะเต็มตลอดถา้มีช่วง
กิจกรรมดงักล่าว หากที,พกัในเมืองลูเซิร์นเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิx ในการเปลี,ยนที,พกัไปที,เมืองใกลเ้คียงแทน* 
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วนัที,สี,ของการเดินทาง(8)      เวนิส เมสเตร้-มิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน-FOXTOWN-ลูเซิร์น(สวิสฯ)  

เชา้ �บริการอาหารมื7อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที,พกั 
นาํคณะเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองสําคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั7งอยู่บริเวณที,ราบลอมบาร์ดี เป็นเมืองที,มี
ชื,อเสียงในดา้นแฟชั,นและศิลปะ มิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชั,นในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม 
 นาํคณะถ่ายภาพคู่กบั”มหาวิหารแห่งมิลาน”หรือมิลานดูโอโม สัญลกัษณ์ที,โดดเด่นที,สุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โต
มโหฬาร สร้างขึ7นดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า q11 ปี ปัจจุบนัเป็น โบสถ์แคธอลิกที,
ใหญ่เป็นอนัดบั ; ของโลก และเป็นมหาวิหาร
ใหญ่อนัดบัสี,ของโลก สูง 157 เมตร กวา้ง 92 
เมตรเริ,มสร้างในปี ค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง
นานถึง 500 ปี ชมความงดงามของยอดปราสาท
ที,มีปลายยอดแหลมกวา่ 135 ยอด รูปปั7 นนกับุญ 
คนและสัตวอี์กกวา่ 3,000 รูป ลานดา้นหนา้เป็น
ที,ตั7งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วคิเตอร์เอม็มานูเอลที, 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารเก่าแก่ 

เที,ยง  � บริการอาหารมื7อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ระหวา่งทางใหท้่านไดช้อ้ปปิ7 งเอาทเ์ล็ทที,ถุกที,สุดในสวสิเวอร์แลนด ์ FOX TOWN OUTLET  พบกบัสินคา้แบรนด์

เนมหลากหลายกวา่ 160  ร้านคา้ในราคาลดพิเศษมากวา่ 250 ร้านคา้ อาทิ Prada ,Gucci, D&G, Armani, Diesel, 
Bally,Calvin Klein, Boss, Gant, Prada, Ralph Lauren, Diesel, Esprit, Adidas, Nike, Replay, Superga, Samsonite, 
Fratelli Rossetti, Brums, La Perla, Fendi, Tod's, Hogan, Versace and Valentino. นอกจากนั7นยงัมีบาร์ใหท้่านไดน้ั,งดื,ม 
จิบกาแฟ พร้อมร้านอาหารแบบยโุรปใหท้่านไดเ้ลือกซื7อเลือกรับประทานมากมาย (มาสวสิฯหา้มพลาด!ชอ้ปปิ7 งแบรนด์
เนมแท้ๆ ถูกที,สุดในยโุรป) นาํคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองที,ไดชื้,อวา่นกัท่องเที,ยวบนัทึกภาพไวม้าก
ที,สุด พร้อมชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ, งเป็นทะเลสาบสวยงามตั7งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ
ลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคาร
บา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด
ระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้
นานาพรรณออกดอกบานสะพรั,ง อากาศริมทะเลสาบเยน็
สบาย อิสระกบัการเดินชื,นชมบรรยากาศของเมือง อาคาร
โบราณ และ สะพานไมค้าเปล อนัเก่าแก่ ที,มีอายกุวา่ 600 
ปี สร้างทอดตวัขา้มแม่นํ7ารอยส์ ตั7งแต่ศตวรรษที,14 โดยสะพานแห่งนี7 ถือวา่เป็นสะพานไมที้,เก่าแก่ที,สุดของยโุรป   

คํ,า � อาหารมื7อคํ,าอิสระตามอธัยาศยัเพื,อความสะดวกในการเดินเที,ยวชมเมือง(ไม่รวมอาหารคํ,า) 

พกัที, : Ameron Flora Hotel/Radisson Blu/Astoria หรือระดบัใกลเ้คียง���� (พกัสวสิ 0 คืน) 
หมายเหตุ : * โรงแรมที,เมืองลูเซิร์น ไปเมืองที,มีการจดังานประชุม สมัมนา หรือจดักิจกรรมสาํคญัของประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปอยูบ่่อยครั7 ง และห้องพกัมกัจะเต็มตลอดถา้มี

ช่วงกิจกรรมดงักล่าว หากที,พกัในเมืองลูเซิร์นเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิx ในการเปลี,ยนที,พกัไปที,เมืองใกลเ้คียงแทน*  
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วนัที,หา้ของการเดินทาง(q)    พิชิตยอดเขาจุงเฟรา-สถานีรถไฟสูงที,สุดในยโุรป(TOP OF EUROPE)         
สนุกสนานบนลานหิมะ-ถํ7านํ7 าแขง็�,111ปี- หมู่บา้นนํ7าตก (พกัสวิส 0 คืน) 
เชา้ �บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที>พกั  

นาํคณะออกเดินทางสู่ หมู่บา้นกรินเดลวาลด์ ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนาน
แท้ ที,มีทุ่งหญ้าอนัเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั,งในฤดูใบไม้ผลิ 
หรือใบไมเ้ปลี,ยนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบ
น่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ฝงูววัพื7นเมืองที,กระจดักระจายแทะเล็มหญา้
อยูท่ ั,วบริเวณ ลาํธารนํ7 าธรรมชาติเล็กๆที,ใสสะอาดและฉากหลงัที,มีภูเขาหิมะตั7งตระหง่านขาวโพลน ซึ, งจะทาํให้คณะ
ได้รับความประทบัใจเป็นอย่างยิ,ง พร้อมนาํคณะเปลี,ยนบรรยากาศโดยการ นั,งรถไฟชมวิว0
ขบวน ท่องเที,ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์แลว้เปลี,ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที,สถานีไคลน์
ไชเด็ก รถไฟที,จะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคที์,ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวที้,ความสูงถึง ;,8}8 เมตร  
พร้อมนาํคณะลงรถไฟ ณ สถานีรถไฟที,สูงที,สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ, งมี
ความสูง4,158 เมตร(13,642 ฟุต)นกัท่องเที,ยวหลายๆคนบอกว่าที,นี,สวยงามดุจดินแดนแห่ง
สวรรค์……. เพราะยอดเขาแห่งนี7 ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั7 งปี ปี 2001องค์การ 
Unesco ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป พร้อมนาํคณะเขา้ชม ถํ7 านํ7 าแข็ง
�,111ปี  Ice Palace ที,สร้างโดยการ
เจาะธารนํ7 าแข็งเข้าไปถึง ;1 เมตร 
พร้อมชมนํ7 าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง 
สัมผสัหิมะลานพลาโตและลานสฟิงส์บนยอดเขา  

เที,ยง � บริการอาหารมื7อกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา(อาหารพื7นเมืองสวสิฯ) 
บ่าย นาํคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่เส้นทาง “เลาเทิร์นบรุนเน่นท์” (ไม่ซํ7 าทางเดิม) เส้นทางแสนสวยแห่ง

เทือกเขาแอลป์ พร้อมชมบรรยากาศของหมู่บ้าน,ทุ่งหญ้า,นํ7 าตก นําคณะเดินเที,ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น 

Lauterbrunnen เมืองแห่งขุนเขาของสวิสเซอร์แลนด์ อีกหนึ,งเมืองท่องเที,ยวที,มีชื,อเสียงของเขตการปกครองอินเตอร์
ลาเคน โอเบอร์ฮาสลิ (Interlaken-Oberhasli) ของรัฐเบิร์น (Bern) เป็นอีกหนึ,งเมืองท่องเที,ยวที,มีภูมิทศัน์ที,สวยงามมาก 
ตวัเมืองถูกล้อมรอบไปด้วยกาํแพงสูงตระหง่านของหุบเขาสูงชัน หนึ, งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที,ยวที,มี
นกัท่องเที,ยวมาเยือนมากแห่งหนึ,งของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดว้ยสภาพแวดลอ้มของตวั เมืองที,ลอ้มรอบไปดว้ยหุบ
เขาอนัเงียบสงบสลบักบัทุ่งหญา้อลัไพน์อนัมากไปดว้ย เดินชมความงดงามของเมือง นาํท่านชื,นชมความงดงามของ 
นํ�าตกสโทบบาค (Staubbach Falls) นํ7 าตกที,มีชื,อเสียงที,สุดของเมืองโดยนํ7 าตกมีความสูง ประมาณ ;11 เมตร (�111 
ฟุต) และเป็นหนึ,งในนํ7าตกที,สูงที,สุดในยโุรป  
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ค ํ,า � อาหารมื7อคํ,าอิสระตามอธัยาศยัเพื,อความสะดวกในการเดินเที,ยวชมเมือง(ไม่รวมอาหารคํ,า) 

พกัที, :  City Oberland Hotel/Metropole Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 

*หมายเหตุ : โรงแรมที,เมืองอินเทอร์ลาเกน้ เป็นโรงแรมสไตลพื์7นเมืองอิงธรรมชาติ ซึ, งห้องพกัจะไม่ใหญ่มากนกั และมีจาํนวนที,พกัจาํกดั หากที,พกัในเมืองอินเทอร์ลาเกน้เตม็ 

ทางบริษทัของสงวนสิทธิx ในการเปลี,ยนที,พกัไปเมืองใกลเ้คียงแทน 

วนัที,หกของการเดินทาง(})  ดีจอง-รถไฟด่วนTGV-ปารีส (ฝรั,งเศส)-พิพิธภณัฑล์ูฟร์(โมนาลิซ่า)                                    
เชา้ �บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที>พกั 
 นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั,งเศส ตั7งอยู่บนแม่นํ7 าแซนน์ บริเวณตอนเหนือ

ของประเทศฝรั,งเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั7งถิ,นฐานมากวา่ 0,111 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ,งใน
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และวฒันธรรมที,ล ํ7 าสมยัแห่งหนึ, งของโลก และดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง
แฟชั,น วทิยาศาสตร์และศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีสเป็นหนึ,งในเมืองที,สําคญัที,สุดแห่งหนึ,งของโลก ระหวา่งการเดินทางชม
ววิทิวทศัน์อนัสวยงามของทุ่งดอกเรบซีด,ไร่องุ่นพนัธ์ุดี และหมู่บา้นชนบทของฝรั,งเศส 

เที,ยง � อาหารมื7อเที,ยวอิสระตามอธัยาศยั เพื,อความสะดวกในการขึ7นรถไฟ (ไม่รวมอาหาร) 

นาํคณะนั,งรถไฟ TGV 320กม./ชม. เป็นหนึ,งในรถไฟความเร็วสูงที,สุดในโลก ใชเ้วลาเดินทางเขา้ปารีสเพียง �

ชม. q1 นาที สู่มหานครปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั,งเศส ตั7งอยู่บน
แม่นํ7 าแซนน์ บริเวณตอนเหนือ บนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จาก
การตั7งถิ,นฐานมากว่า 0,111 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ, งในศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที,ล ํ7าสมยัแห่งหนึ,งของโลก และ ดว้ยอิทธิพล
ของการเมือง การศึกษา บนัเทิง สื,อ แฟชั,น วทิยาศาสตร์และศิลปะ  
นาํคณะเขา้ชมผลงานศิลปะระดบัโลกภายใน”พิพิธภณัฑ์ลูร์ฟ” Musee du Louvre (พิเศษสุด! ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียม
ไกด์ประจาํพิพิธภณัฑ์ นาํชม และบรรยาย ซึ, งท่านจะไดรั้บ
ความรู้อย่างละเอียดเกี, ยวกับประวัติความเป็นมาของ
พิพิธภณัฑ์ระดบัโลกแห่งนี7  ไม่ใช่ปล่อยคณะให้เดินเที,ยวชม
กนัเองโดยไม่มีไกด์บรรยาย )(ทวัร์เรามีคิวกรุ๊ปแน่นอน ไม่
ตอ้งยืนต่อคิวให้เมื,อย)  ซึ, งแต่เดิมเป็นพระราชวงัที,ใหญ่โต
มากที,สุดของโลก สร้างขึ7นในสมยั พระเจา้ฟิลิปป์ ออกุสต์ (Philippe Auguste) ในปี 
ค.ศ 1204 แต่มาเสร็จในสมยัพระเจา้นโปเลียนที, 3 ปี ค.ศ 1856 รวมใชเ้วลาก่อสร้างถึง 
7 รัชกาล ให้คณะถ่ายภาพคู่กบัปิรามิดแกว้สัญลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์ลูร์ฟ รวมของ
ทางเข้า พิพิธภัณฑ์อันเป็นศูนย์กลางที,ให้ข้อมูลในการอํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที,ยว ใช้เป็นสถานที,นัดพบ ประชาสัมพันธ์ จุดเริ, มต้นของการเที,ยวชม
พิพิธภัณฑ์ โดยมีที,สําหรับนั,งพักผ่อน แผนกรับ ฝากของที,ท ําการไปรษณีย์ ที, รับ
แลกเปลี,ยนเงิน สํานกังานท่องเที,ยวแผนกตอ้นรับ ห้องประชุมเอนกประสงค์ขนาด 430 ที,นั,ง 



ห้องสมุด ร้านคา้ ภตัตาคาร การก่อสร้างทุกอยา่งเสร็จสิ7นสมบูรณ์ในปี1995รวมเวลา14 ปี นาํคณะชมศิลปะชิ7นสําคญั
ที,สุดในโลก ”ภาพโมนาลิซ่า” ภาพวาดของ เลโอนาร์ดเดอวนิซี ชอ้ปปิ7 ง DUTY FREE ที,ถูกที,สุดในปารีส 
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ค ํ,า � บริการอาหารมื7อคํ,า ณ ภตัตาคาร 

พกัที, : Mucure Hotel / Novotel Hotel / Holiday Inn หรือระดบัใกลเ้คียง (พกัปารีส 0 คืน ไม่เหนื,อย) 

วนัที,เจด็ของการเดินทาง(h)    เขา้ชมพระราชวงัแวยซ์ายย-์ ชอ้ปปิ7 งลาฟาแยต-ล่องเรือแม่นํ7 าแซนน์-ขึ7นหอ
ไอเฟล-เดินเล่นชองเอลิเซ่(ถนนที,สวยที,สุดในโลก) 
เชา้ �บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที>พกั 

นาํคณะเขา้ชมภายใน ”พระราชวงัแวร์ซายย”์ (พิเศษสุด! ทางบริษทัได้จดัเตรียมไกด์ประจาํพระราชวงั นาํชม และ
บรรยาย ซึ, งท่านจะไดรั้บความรู้อยา่งละเอียดเกี,ยวกบัประวติัความเป็นมาของพระราชวงัอนัยิ,งใหญ่ที,สุดในโลกแห่งนี7  
ไม่ใช่ปล่อยคณะใหเ้ดินเที,ยวชมกนัเองโดยไม่มีไกดบ์รรยาย ) (ทวัร์เรามีคิวกรุ๊ปแน่นอน ไม่ตอ้งยนืต่อคิวใหเ้สียเวลา)   
พระราชวงัที,ใหญ่ที,สุดในปฐพีผลงานการสร้างสรรคที์,ถือเป็นเลิศ ตามพระประสงคใ์นพระ
เจา้หลุยส์ที,14 กษตัริยผ์ูท้รงบุญยาธิการลน้ฟ้าลน้แผน่ดินในราชวงศบ์ูร์บอง เป็นพระราชวงั
อนัทรงคุณค่า และสวยงามมากที,สุดแห่งหนึ,งในโลก มีชื,อเสียงในดา้นความฟุ่มเฟือย เพราะ
ใช้หินอ่อนสร้างถึง 60 ชนิด ใช้ทองคาํหลายสีหลายชนิด ถูกสร้างดว้ยความอุตสาหะของ
สถาปนิกชื,อดงั ; ท่าน คือ เลอโล ,โมสาร์ท, และเลอโนร์ท ที,ร่วมกนัออกแบบพระราชงัตาม
บญัชาของพระเจา้หลุยส์ที,14  เสียค่าใชจ่้าย500 ลา้นฟรังค ์จุคนได1้0000 คน กินเวลา30 ปี 
นาํคณะเขา้ชมห้องต่างๆ ที,ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชื,อเทพเจา้ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอ
คิวลีส ,ห้องวีนสั ,ห้องนโปเลียน ,ห้องอพอลโล , ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละ
หอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั,งเศส ควร
ค่าแก่การยกย่องให้เ ป็นพระราชวังที, งดงามลํ7 าค่า ที, สุดแห่งหนึ, งของโลก ชมห้อง
ประวติัศาสตร์เมื,อคราวที,พระยาโกษาธิบดี(ปาน)จากประเทศไทย เขา้เฝ้าราชสํานกัฝรั,งเศส 
พระราชวงัแห่งนี7ไดถู้กใชใ้ห้เป็นสถานที,ลงนามสนธิสัญญาแวร์ซายย ์ห้องที,มีชื,อที,สุดคือ ห้องกระจก ที,เคยใชล้งนาม
เซ็นสัญญาสงบศึกในคราวมหาสงครามโลกครั7 งที, 1 นาํคณะออกเดินทางกลบัสู่ใจกลางกรุงปารีส  

เที,ยง � บริการอาหารมื7อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ใ ห้ ค ณ ะ ไ ด้ส นุ ก ส น า น กับ ก า ร ช้ อ ป ปิ7 ง แ บ ร น ด์ เ น ม น า น า ช นิ ด  ณ 

หา้งสรรพสินคา้แกลอเรียลาฟาแยต galeries Lafayette เป็นหา้งสรรพสินคา้
ชื,อดังของฝรั,งเศส ปัจจุบนัมีห้างสาขา 61 แห่ง เนื7อที,ของห้างประมาณ 
500,000 ตร.ม. มีพนกังานทั7งสิ7นประมาณ10,863 คน โดยเฉลี,ยแลว้มีลูกคา้เขา้
ออกห้างสรรพสินคา้แห่งนี7ประมาณ 1,000,000 คน/วนั กบัสินคา้แบรนด์เนม
มากมาย อาทิ Calvin Klein , Camper , D&G , G-StarGeox , Tommy Hilfiger 

Burberry,Paul ,Smith , Repetto , ArmaniJeans,Burberry , Ralph Lauren Blue Label , Michael 
Kors , Diesel, G-Star ,Rolex, Luis Vitton ,Gucci ,Prada , balenciaga  นาํคณะ”ล่องเรือชม
บรรยากาศอนัโรแมนติกสองฝากฝั,งแม่นํ7 าแซนน์”พร้อมชมชมสถานที,สําคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝั,ง



ของแม่นํ7 าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที,เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้าง
ภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครที,งดงามแห่งหนึ,งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ , ศาลาวา่การ โอเต็ล 
เดอ วลิส์ ,เกาะเซ็นตห์ลุยส์ ,โบสถน์อร์ทเตรอดาม , พิพิธภณัฑอ์อร์เซย ์ 
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รายการแถมพิเศษ!!! นาํคณะขึ7นลิฟท์สู่ชั7น0ของ”หอไอเฟล”เพื,อชมวิวทิวทศัน์ที,สวยงามรอบ
มหานครปารีส หอไอเฟลเป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั7งอยูบ่นชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่นํ7 า
แซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝรั,งเศสที,เป็นที,รู้จกักนัทั,วโลก ทั7ง
ยงัเป็นหนึ, งในสิ, งก่อสร้างที,มีชื,อเสียงที,สุดในโลกอีกด้วย หอไอเฟลเป็นหนึ, งใน
สิ,งก่อสร้างที,โด่งดงัที,สุดแห่งหนึ,งของโลก ตั7งชื,อตามสถาปนิกผูอ้อกแบบ กุสตาฟ ไอ
เฟล หอไอเฟล สูง ;08 เมตรหรือสูงเท่ากบัตึก g� ชั7น (การขึ7นชมหอไอเฟลอาจมีการ
เปลี,ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม) 

****ทวัร์เรานําท่านเดินเที>ยวชมความสวยงามของ “ถนนชองป์เอลเิซ่”**** 

ถ่ายภาพคู่กบัประตูชัยปารีส ARC DE TRIOMP+ววิสวยๆบนชองเอลเิซ่ 

***มาปารีสถ้าไม่ได้เดนิทอดน่องบนถนนสายนี�ถอืว่ามาไม่ถงึ*** 
ถนนที>ได้รับการขนานนามว่าเป็น*ถนนที>สวยที>สุดในโลก*เป็นย่านการค้าที>ประกอบด้วยโรงละคร 

คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเกาลดัที>ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย 

คํ,า � อาหารมื7อคํ,าอิสระตามอธัยาศยัเพื,อความสะดวกในการเดินเที,ยวชมเมือง(ไม่รวมอาหารคํ,า)  

พกัที, : Mucure Hotel / Novotel Hotel / Holiday Inn หรือระดบัใกลเ้คียง (พกัปารีส 0 คืน ไม่เหนื,อย)  

วนัที,แปดของการเดินทาง(g)      ชมกรุงปารีส-จตุรัสทรอคาเดโร-ประตูชยัปารีส-สวนตุยเลอรี 
                                                   จตุรัสเลอคองคอร์ด(ลานเลือด)-สนามบินชาร์ลเดอร์โกล-
กรุงเทพฯ 
เชา้ �บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที>พกั 



 นั,งรถชมสถาปัตยกรรมที,สวยงามรอบกรุงปารีส จตุัรัสทรอคาเดโร จุดชมวิวยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟลที,สวย
ที,สุด ท่านสามารถมองเห็นตวัหอไอเฟลไดท้ั7งหมดอยา่งชดัเจน พร้อมชมกลุ่มอาคารโคง้ Palais de Chaillot ตวัตึกเป็น
ปีกโคง้ 2 ขา้งหนัหนา้ลงสู่แม่นํ7าแซนน์ ภายในเป็นที,ตั7งของพิพิธภณัฑ ์โรงละครแห่งชาติ และสวน Jadin de Trocadero 
ท่านสามารถมองเห็นเขตธุรกิจ La Defense ไดจ้ากจุดชมววิแห่งนี7   ให้คณะไดถ่้ายภาพคู่กบั ประตูชยัฝรั,งเศส L’Arc de 
Triomphe ตั7งอยูก่ลางจตุรัสชาร์ส เดอ โกลล ์Place Charles  
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 de Gaulle หรือเป็นที,รู้จกักนัในนาม จตุัรัสแห่งดวงดาว Place de l'&Eacute;toile ประตูชยัแห่งนี7สร้างขึ7นเพื,อเป็นการ
สดุดีวีรชนทหารกลา้ที,ไดร่้วมรบเพื,อประเทศฝรั,งเศส โดยเฉพาะอยา่งยิ,งในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบนัยงัเป็น
สุสานของทหารนิรนามอีกดว้ย ผา่นชมสวนตุยเลอรี อดีตพระราชวงัอนัเก่าแก่ใจกลางกรุงปารีส ปัจจุบนัเป็นสวนสวน
แบบฝรั,งเศสที,งดงาม ผ่านชม จตุัรัสเลอร์คองคอร์ด หรือ ลานเลือด โดดเด่นดว้ยเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็นเสา
ปลายแหลมสูง 23เมตร อายุกว่า 3,000ปี จากเมืองลกัซอร์ในประเทศอียิปต์ ตั7งโดดเด่นเป็นสง่าแลว้ ยงัมีรูปปั7 น และ
นํ7าพุถือเป็นสถานที,ที,มีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ เนื,องจากในสมยัปฏิวติัฝรั,งเศสปี คศ.1789    

 ***กรณีวนัที,ผ่านมาหัวหน้าทวัร์นาํชมเมืองเรียบร้อยแลว้ หลงัอาหารเชา้จะให้ท่านไดพ้กัผ่อนสบายๆ ไม่ตอ้งเร่งรีบ 
และเดินทางไปสนามบินเลย เพื,อความสะดวกในการจดักระเป๋า และทาํ TAX REFUND 

   นาํคณะออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื,อทาํการเช็คอิน และทาํ TAX REFUND  

13.40 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที,ยวบินที, TG931 (บินตรง) 

***TGนาํคณะบินตรงกลบักรุงเทพฯ..ไม่ตอ้งเสียเวลาต่อเครื,อง...พร้อมสะสมไมลสู่์บตัรทอง*** 

วนัที,เกา้ของการเดินทาง(~)          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บินกลบัโดยA380ลาํใหญ่ทนัสมยั) 
1q.qq น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
���������������������������� Italy-Switzerland-France9 Days ����������������������������� 

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี,ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม ทั7งนี7 ขึ7นอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซึ,งเกิดขึ7นในขณะนั7น เพื,อความสนุกสนาน และ

ความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นสาํคญั           
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อตัราค่าบริการ  TG PROMOTION 4 ( ราคาพเิศษสุดๆ ) 
พกัสวสิ � คนื+ล่องเรือกอนโดร่า+นั>งรถไฟด่วนTGV+พพิธิภณัฑ์ลูฟร์(โมนาลซ่ิา)  

พระราชวงัแวย์ซายย์+ขึ�นชมหอไอเฟล(ชั�น�)+ล่องเรือแม่นํ�าแซนน์+เดนิชองเอลเิซ่  

*กรุณาสํารองที>นั>งล่วงหน้าอย่างน้อย ]^-`aสัปดาห์ เพื>อควาสมสะดวกในการยื>นวซ่ีา* 

ช่วงการเดินทาง 

CHECK-IN3ทุ่มของวนัแรก 

ผู้ใหญ่  

ราคาท่านละ 

พกัห้องละ�ท่าน 

เด็กอายุ 

ตํ>ากว่า`�ปี  

`เด็ก+`ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 

ตํ>ากว่า`�ปี  

`เด็ก(มเีตียง) 

+�ผู้ใหญ่ 

พกัท่านเดียวต่อ 

`ห้อง 

จ่ายเพิ>ม 

เดือนมนีาคม a` 

�^ม.ีค.-]`เม.ย.  

�hม.ีค.-]aเม.ย.  

ih,h]] ih,h]] ia,h]] `a,]]] 

k`ม.ีค.-]lเม.ย. la,h]] la,h]] lk,h]] `l,]]] 

เทศกาลสงกรานต์ 

]i-`m เม.ย. 
`]m,h]] `]m,h]] `]�,h]] �],]]] 

]l-`a เม.ย. hh,h]] hh,h]] ha,h]] �],]]] 

`]-`l / `�-�] เม.ย. `]m,h]] `]m,h]] `]�,h]] �],]]] 

`^-�� เม.ย. hh,h]] hh,h]] ha,h]] �],]]] 

21-29 เม.ย. lh,h]] lh,h]] la,h]] `l,]]] 

เดือนพฤษภาคม a` 

หยุดแรงงาน �lเม.ย.-]aพ.ค. 

หยุดแรงงาน �hเม.ย.-]iพ.ค. 

lh,h]] lh,h]] la,h]] `l,]]] 

]m-`k / `�-�] / `h-�i พ.ค. lh,h]] lh,h]] la,h]] `l,]]] 



�aพ.ค.-]kม.ิย. 

***โดยชําระค่ามัดจาํเป็นเงนิสด k],]]] บาท (ช่วงปกต)ิ และ ^],]]] บาท ช่วงวนัหยุดเทศกาลสําคญั*** 
 

 

อตัราค่าบริการนี�รวม 
• คา่ตั�วเครื�องบนิโดยการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) นั�งเครื�องทนัสมัยที�สดุระดับโลก ขาไปA350+ขากลบัA380 
• คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12ช.ม./วนั  
• คา่ที�พักตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึ=น 3-4 เทา่ตวั หากวนัเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เท

รดแฟรห์รอืงานประชมุตา่งๆ อันเป็นผลที�ทําใหต้อ้งมกีารปรับเปลี�ยนที�พัก โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  
• คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิสาํหรับนําเที�ยว ตามที�ระบไุวใ้นรายการ 
• คา่รถนําเที�ยวดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง/ คา่หัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิ�นนําเที�ยวดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
• คา่ธรรมเนยีมนํ=ามันและคา่ประกนัภัยการเดนิทางที�มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที�ทําการจอง/ รวมคา่วซีา่แลว้ 

 
 
 
 

• คา่ประกนัชวีติกรณีอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุน
วงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
• ภาษมีูลคา่เพิม 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจา่ย 3% 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครื�องดื�ม 
• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง) 
• คา่ทปิสําหรบัหวัหนา้ทวัรต์ลอดโปรแกรมทา่นละ 1000 บาท และพนกังานขบัรถ14ยโูร   
• คา่ธรรมเนยีมนํ=ามันที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิอกีในภายหลงั 
• คา่ปรับสําหรับนํ=าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกําหนดไว ้ 

เงื>อนไขการชําระเงิน 
• กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มชําระงวดแรก 30,000-40,000 ก่อนการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport   และ

คา่ใชจ้า่ยสว่นที�เหลอืกรุณาชาํระกอ่นวนัยื�นวซีา่ หรอืไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนั=นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิTยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วนั ซึ�งจะเกดิขึ=นไดก็้ตอ่เมื�อไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 25 ทา่น ทางบรษัิทฯ 

ยนิดคีนืเงนิใหท้ั =งหมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิTที�จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัด

หยดุงาน การจลาจล การปฏวิตั ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ และอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ย
เพิ�มเตมิที�เกดิขึ=นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

• เนื�องจากรายการทวัรน์ี=เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิTการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิTไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมื�อทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทั =งหมด ไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอ
ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั =งหมด 

• ทางบรษัิทเริ�มตน้ และจบการบรกิาร ที�สนามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตั�วเครื�องบนิ 
หรือพาหนะอย่างหนึ�งอย่างใดที�ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี= เพราะเป็นค่าใชจ้่ายที�
นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนั=นทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึ
ทา่นเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจงึสามารสาํรองยานพาหนะได ้

• ตั�วเครื�องบนิที�ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื�อนวันกลับ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลื�อนวันเดนิทางกลับ 
กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ที�ก่อนการเดนิทาง มฉิะนั=นท่านจะตอ้งซื=อตั�วใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมที�ท่านซื=อจากทางบรษัิท 
เนื�องจากเป็นคณุสมบัตรของตั�วที�ออกมาจากทางสายการบนิ 

เงื>อนไขการยกเลกิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืคา่ใชจ้่ายทั =งหมด ยกเวน้กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปที�มกีารกา
รันตคีา่มัดจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและ...ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขึ=นไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 10,000 บาท   
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  20 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร ์  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทั =งหมด 100 % 

 
 

หมายเหต ุ
o ทางบรษัิทจะทําการยื�นวซีา่ของทา่นก็ตอ่เมื�อในคณะมผีูส้าํรองที�นั�งครบ 25 ทา่น และไดรั้บควิการตอบรับจากทางสถานทตู เนื�องจาก

บรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆที�เป็นกรุ๊ปในการยื�นวซีา่ อาท ิตั�วเครี�องบนิ , หอ้งพักที�คอนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง 
ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 25 ทา่น จงึจะสามารถยื�นวซีา่ใหก้ับทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในชว่งที�ทา่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยื�นวซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิTในการยื�นวซีา่เดี�ยว ซึ�งทางทา่นจะตอ้งเดนิทาง
มายื�นวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตา่งๆที�ใชใ้นการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวทวปียโุรป ทางสถานทตูเป็นผูกํ้าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททวัรเ์ป็นผูกํ้าหนด ทา่นที�มคีวาม
ประสงคจ์ะยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวทวปียโุรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามที�สถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การ



พจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื�นวซีา่เทา่นั=น มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้ับ
ทางทา่น สถานทตูจะไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ใหท้า่น กรณีทา่นใชเ้อกสารปลอมในการยื�นวซีา่ 

กรณีวซีา่ที�ทา่นยื�นไม่ผา่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ=นดงัตอ่ไปนี= 
- คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่และคา่บรกิาร 5,000 บาท ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทั =งสิ=นแมว้า่จะผ่านหรอืไมผ่่านการพจิารณา 
- คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืตั�วเครื�องบนิที�ออกมาจรงิ ณ วนัยื�นวซีา่ ซึ�งตั�วเป็นเอกสารที�สําคญัในการยื�นวซีา่ ประมาณ10,000 บาท หาก

ทา่นไมผ่่านการพจิารณา ตั�วเครื�องบนิถา้ออกตั�วมาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมที�ทา่นตอ้งถกูหักบางสว่น และ
สว่นที�เหลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไมอ่อกตั�วทา่นจะเสยีแตค่า่มัดจําตั�วตามจรงิเทา่นั=น 

- คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มัดจําหอ้งใน 2 คนืแรกของ
การเดนิทางหากทา่นไม่ปรากฏตวัตามวนัที�เขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และ
มเีอกสารชี=แจงใหท้า่นเขา้ใจ 

• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTในการยดึคา่ใชจ้า่ยทั =งหมด 100% 
• ทางบรษัิทเริ�มตน้ และจบ การบรกิาร ที�สนามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตั�ว

เครื�องบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี= เพราะเป็น
คา่ใชจ้่ายที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนั=นทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นที�จะสํารองยานพาหนะ 

***สาํหรับเอกสารที,ท่านตอ้งเตรียมสาํหรับยื,นวีซ่า ทางเราจะส่งใหท่้านหลงัจากสาํรองที,นั,งแลว้***  


