
#14721 ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7
คืน โคลอสเซียม ยอดเขาจุงเฟรา ข้ึนหอไอเฟลช้ัน2 บิน TG
ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส นํ้าพุเทรวี่ บันไดสเปน นครวาติกัน มหา
วิหารเซนตปเตอร หอเอนปซา มหาวิหารดูโอโม จัตุรัสซินญอเรีย เกาะเวนิส จตุ
รัสซานมารโค ลองเรือกอนโดลา ลองเรือบาโตมูซ พระราชวังแวรซายส
พิพิธภัณฑนํ้าหอม



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2
ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - โคลีเซียม - ประตูชัยคอนสแตนติน -
กลุมโรมันฟอรัม - อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 กรุงโรม - น้ําพุเทรวี่ -
วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟิลลิป (มหาวิหารเซนตปีเตอร) - รูปป้ันแกะสลักเพียตา -
ฟลอเรนซ

  
Novotel
Firenze Nord
หรือเทียบเทา

3 ฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร) - จัตุรัส เดลลา
ซินญอเรีย - หอเอนปิซา - จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา) - มหา
วิหารดูโอโมแหงปิซา - หอศีลจุมปิซา - เมสเตร

  
Novotel
Mestre Hotel
หรือเทียบเทา

4 ทาเรือตรอนเซโต - เวนิส - จัตุรัสซานมารโค - ลองเรือกอนโดลา - ทาเรือตรอนเซโต -
มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - โรงละครโอเปราลาสกา
ลา / โรงอุปรากรลา สกาลา

  

Double Tree
by Hilton
Hotel หรือเทียบ
เทา

5 ลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - อินเทอรลาเคน   
Motropole
Hotel หรือเทียบ
เทา

6 กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - ธารน้ําแข็งอเลิทซ กลาเซียร - ยอดเขาจุงเฟรา -
ลานสฟิงซ - ไอซพาเลซ - หมูบานเวงเกน - เลาเทิรนบรุนเนน   

Motropole
Hotel หรือเทียบ
เทา

7 ดิจอง - รถไฟTGV - ปารีส - ลองเรือบาโตมูซ - หอไอเฟล   
Concorde
Montparnasse
หรือเทียบเทา

8 ปารีส - มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส - พิพิธภัณฑลุฟว - ถนนชองเอลิเซ - จัตุรัส
คองคอรด - โบสถแองวาลีดส - พระราชวังแวรซายส   

Concorde
Montparnasse
หรือเทียบเทา

9 ยานมงมารต - เนินเขามองมารท - มหาวิหารซาเครเกอร - พิพิธภัณฑน้ําหอมฟราโก
นารด - ดิวต้ีฟรี - หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต - ถนนออสแมนบูโลวารด - ทาอากาศ
ยานชารลเดอโกลล

   -

10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66 ฿99,000 ฿89,000 ฿79,900 ฿14,000

21 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66 ฿99,000 ฿89,000 ฿79,900 ฿14,000

6 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66 ฿99,000 ฿89,000 ฿79,900 ฿14,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - โคลีเซียม - ประตูชัย
คอนสแตนติน - กลุมโรมันฟอรัม - อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร
เอ็มมานูเอลท่ี 2 - น้ําพุเทรวี่ - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟลลิป
(มหาวิหารเซนตปเตอร) - รูปปนแกะสลักเพียตา - ฟลอเรนซ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D16-19 สายการบินไทย เจาหนาท่ี
คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.01 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG944

05.55 น. คณะถึงสนามบิน ลีโอนารโด-ดาวินชี ท่ีกรุงโรม ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลวนําทาน

เขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งกอสรางท่ีไดรับการยกยองใหเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬาแหงกรุงโรมน้ี
ถูกสรางขึ้นในปี ค.ศ. 80 สามารถจุผูชมไดประมาณ 50,000 คน ใตพ้ืนสนามประลองมีหองใตดินท่ีสรางขึ้นเพ่ือขังสิงโต และ
นักโทษประหารกอนปลอยใหออกมาตอสูกันกลางสนาม

ถายรูปกับประตูชัยคอนสแตนติน

ผานชมเขตอุทยานประวัติศาสตรโรมันฟอรั่ม ซ่ึงเป็นศูนยกลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ, จตุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบ
เรอเนสซองสในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็นฐานบัญชาการใหญของมุสโสลินี ดานตรงขามคืออนุสาวรียพระเจาวิค
เตอร-เอ็มมานูเอ็ล

หลังจากนั้นนําทานสูน้ําพุเทรว่ี ผลงานมาสเตอรพีซของนิโคลัส-ซาลวี แลวอิสระใหทานไดสํารวจสินคาแบรนดเนมบนถนน
คอนดอตติ ยานบันไดสเปน ท่ีมีชื่อเสียงและคลาคล่ําไปดวยนักทองเท่ียว

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูนครรัฐวาติกันซ่ึงเป็นรัฐอิสระและศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนตปีเตอร ไดรับการตกแตงอยางโออาหรูหรา

ชมรูปป้ันแกะสลัก เฟียตา ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาท่ีออกแบบโดยแบรนินี และยอดโดมขนาดใหญท่ี
หาชมไดยาก ซ่ึงปัจจุบันลวนแตเป็นสิ่งท่ีสําคัญล้ําคาคูบานคูเมืองของอิตาลี

ออกเดินทางสูภาคกลางของประเทศเขตแควนทอสคานา ท่ีมีเมืองฟลอเรนซเป็นเมืองหลวง ระหวางเสนทางทานจะไดเห็น
รองรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกันท่ีอยูมาตั้งแตครั้งกอนคริสตกาล จนกระท่ังโรมันเขามาครอบครองบานเรือนตลอดจน
ปราสาทเกาแกตั้งอยูบนเนินเขา เป็นชัยภูมิท่ีเหมาะสมผานทองทุงเกษตรกรรม และแหลงผลิตไวนชั้นดีของแควนน้ี

ค่ํา

19.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Novotel Firenze Nord หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)

โคลีเซียม

ประตูชัยคอนสแตนติน

กลุมโรมันฟอรัม

 เชา

รูจักกันในอีกชื่อวาทาอากาศยานฟีอูมีชีโน เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในอิตาลี ตั้งอยู
ในเมืองฟีอูมีชีโน หางจากศูนยกลางทางประวัติศาสตรของโรม 35 กิโลเมตรนอกจากน้ี
ยังเป็นทาอากาศยานท่ีมีผูโดยสารคับค่ังมากเป็นอันดับท่ี 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และ
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิตาเลีย ชื่อของทาอากาศยานชื่อของเลโอนารโด
ดา วินชี ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชาวอิตาลี ผูออกแบบตนแบบของเฮลิคอปเตอร
และเครื่องจักรมีปีกบินไดเป็นคนแรกของโลก

เป็นสนามประลองรูปไขในกรุงโรมท่ีเกิดขึ้นมาเมื่อเกือบ 2000 ปีมาแลว ตั้งอยูท่ีใจกลาง
กรุงโรม สรางจากหินปูนแบบ travertine หินภูเขาไฟ และคอนกรีตท่ีกอดวยอิฐ สามารถ
เก็บผูชมไดประมาณ 50,000 ถึง 80,000 คนในหลาย ๆ จุดของประวัติศาสตรในชวง
หลายศตวรรษท่ีผานมา ปัจจุบันโคลีเซียมเป็นหน่ึงในสถานท่ีหามพลาดมาแวะถายรูปหาก
ไดมาเยือนกรุงโรม นอกจากน้้ียังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็น 1 ใน 7สิ่มหัศจรรยของโลก
ดวย

ประตูชัยแหงน้ีมีขนาดใหญและสภาพสมบูรณท่ีสุดในกรุงโรม ตั้งอยูระหวางสนามโคลีเซี
ยม และ Palatine Hill ประตูชัยน้ีสรางขึ้นดวยคอนกรีตสลับกับหินออน เพ่ือฉลอง
ชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 1 ท่ีมีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม
Battle of Milvian Bridge ในปี 312 ตัวประตูชัยมีความสูง 21 เมตร กวาง 25.9 เมตร
และลึก 7.4 เมตร

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหล่ียมท่ีถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ คาดวาเมื่อกอนถูกใชเป็น
ตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปล่ียนสินคาเมื่อสมัยยุคโรมัน



อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 กรุงโรม

นํ้าพุเทรวี่

อนุสาวรียน้ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเวเนเซีย ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจัตุรัสสําคัญกลางกรุงโรม กษัตริย
วิกเตอรเอ็มมานูเอลท่ี 2 เป็นกษัตริยพระองคแรกของอิตาลี ผูรวมรวมชาติอิตาลีเขาไว
ดวยกัน ตัวอนุสาวรียจะตั้งอยูบนเนินเขาแคปปิทอลไลน สรางขึ้นในปี 1895-1911

เป็นน้ําพุท่ีน้ํานั้นมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ท่ีชื่อ Nicola
Salvi ท่ีน่ีเป็นน้ําพุรูปลักษณแปลกท่ีใหญท่ีสุดในเมือง และเป็นหน่ึงในน้ําพุท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

วาติกัน

มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)

รูปปนแกะสลักเพียตา

ฟลอเรนซ

 บาย

วาติกันเป็นพ้ืนท่ีเอกราชของรัฐ Holy See ท่ีตั้งอยูภายในกรุงโรมของประเทศอิตาลี
วาติกันกอตั้งขึ้นดวยสนธิสัญญา Lateran ในปี 1929 เป็นดินแดนท่ีแตกตางกันภายใต
"การครอบครองอยางเต็มรูปแบบเอกสิทธิเ์ฉพาะและอํานาจอธิปไตยและเขตอํานาจศาล"
ของ Holy See ซ่ึงเป็นหนวยงานท่ีมีอํานาจสูงสุดของกฎหมายระหวางประเทศ และความ
เป็นอิสระทางจิตวิญญาณ ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นรัฐอธิปไตยท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก

เป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญโตโออา สวยงามตระการตา เต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเย่ียม
มากมาย ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแทนบูชา
บัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุมสําริดท่ีสรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซ่ึง
สรางตรงบริเวณท่ีเชื่อกันวาเป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร ความย่ิงใหญของมหาวิหาร
แหงน้ีก็แฝงไปดวยประวัติศาสตรและเรื่องราวท่ีมีคุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการ

เป็นรูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง "ไมเคิลแองเจิลโล" ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นรูปป้ัน
ของพระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูท่ีลวงลับไปแลว

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของ
ประเทศอิตาลีน่ันเอง เมืองฟลอเรนซ ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอารโน ปัจจุบันเมืองแหงน้ีได
กลายเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของ
โลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร) -
จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย - หอเอนปซา - จัตุรัสกัมโป เดย มีรา
โกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปซา) - มหาวิหารดูโอโมแหงปซา - หอศีล
จุมปซา - เมสเตร

หมายเหตุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซ้ือตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, จองท่ีพัก, รานอาหาร
สถานท่ีเขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีท่ีเกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลาชาของสายการบิน, การ
พลาดเท่ียวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา
หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรม และไม
สามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ท่ีชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอ่ืน ๆ เกิด
ขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได

 Novotel Firenze Nord หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

08.00 น. นําคณะเดินทางเขาสูเมืองเกาของนครฟลอเรนซ เมืองน้ีเป็นศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส และเป็น
เมืองตนแบบท่ีไมอนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขตเมือง เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสําคัญติดอันดับโลก

ผานชม มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร ท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับ 3 ของโลก หรือ DUOMO แหงนครฟลอเรนซ หอระฆัง
หอศีลจุมทรง 8 เหล่ียม งดงามดวยศิลปะและสถาปัตยกรรมยืนยาวมากวา 500 ปี

ชม จตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นท่ีตั้งรูปป้ันเดวิดของแทมานานกวา 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไวในแกลลอเรีย อาคา
เดมี ผานอาคารท่ีมีรูปป้ันศิลปินระดับโลก คือพิพิธภัณฑอุฟฟิซี ท่ีเก็บงานศิลปะล้ําคาในยุคกลางใกลสะพานเวคคิโอ สะพานเกา
แกของเมืองท่ีขามแมน้ําอารโน สรางมาตั้งแตยุคโรมัน และถูกสรางแทนท่ีอีกครั้งในปี 1345 จนกลายเป็นสัญลักษณของเมือง
แลวออกเดินทางสูปิซา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําชมหอเอนปิซา หอระฆังแหงน้ีถูกประกาศใหเป็นมรดกโลกในปี 1987 โดยเป็นสวนหน่ึงของ Piazza Dei Miracoli และ
ยังเป็น 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางอีกดวย จตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา "จตุรัสอัศจรรย"
หรือท่ีไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อจตุรัสดูโอโมแหงปิซา คือบริเวณท่ีลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปิซา ประกอบไป
ดวยสิ่งกอสรางไดแก มหาวิหารปิซา (DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุม (BAPTISTERY) เริ่มสรางปี ค.ศ. 1173 ค.ศ.
แลวเสร็จในปี 1372 อิสระใหทานถายภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย

ออกเดินทางสูเมืองเมสเตร Gateway to Venice ในแควนเวเนโต ท่ีตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี

ค่ํา

19.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Novotel Mestre Hotel หรือเทียบเทา

ฟลอเรนซ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู Buffet

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของ
ประเทศอิตาลีน่ันเอง เมืองฟลอเรนซ ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอารโน ปัจจุบันเมืองแหงน้ีได
กลายเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของ
โลก



มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร)

จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย

มหาวิหารน้ีตั้งอยูในเขตจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ถูกสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ท่ี 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ดานหนาโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสีขาว
เขียว และชมพู มหาวิหารฟลอเรนซแหงน้ียังเป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญเป็นลําดับท่ี 4
ของทวีปยุโรป ปัจจุบันมหาวิหารอยูภายใตการดูแลของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแหง
ฟลอเรนซ

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอรซุส
วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส และรูปสลัก เป็นตน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีนทองถิ่น

หอเอนปซา

จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปซา)

มหาวิหารดูโอโมแหงปซา

หอศีลจุมปซา

 บาย

หอน้ีตั้งอยูท่ีเมืองปีซา ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น
ใชเวลาการกอสรางถึง 176 ปี ตามประวัติกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหน่ึง
จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 18 ฟุต แตกระนั้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี ท่ีน่ีไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

กัมโป เดย มีราโกลี หรือท่ีไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา คือ
บริเวณทท่ีลอมดวยกําแพงใจกลางเมืองปิซา แควนทัสเคนี ประเทศอิตาลี โดยท่ีคําวา กัม
โป เดย มีราโกลี แปลวา จัตุรัสอัศจรรย

เป็นมหาวิหารเกาแกท่ีตั้งอยูในจตุรัสดูโอโมแหงปิซา มีลักษณะเป็นมหาวิหารโรมันคาทอ
ลิคยุคกลางท่ีสรางเพ่ืออุทิศใหกับพระแมมารี เป็นตัวอยางท่ีนาท่ึงของสถาปัตยกรรมแบบ
โรมันโดยเฉพาะอยางย่ิงสไตลท่ีรูจักกันในชื่อพิศาลโรมาเนสก ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงอาคาร
ขนาดใหญท่ีเป็นจุดดึงดูดของเมืองปิซา

เป็นคริสตศาสนสถานท่ีสรางเป็นอิสระจากสิ่งกอสรางอ่ืนโดยมีอางลางบาปเป็น
ศูนยกลาง หอลางบาปจะเป็นสถานสําหรับผูจะเขารีตเรียนรูเรื่องศาสนากอนจะรับศีลลาง
บาป และเป็นท่ีทําพิธีลางบาป



วันท่ี 4 ทาเรือตรอนเซโต - เวนิส - จัตุรัสซานมารโค - ลองเรือกอนโด
ลา - ทาเรือตรอนเซโต - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอ
เรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - โรงละครโอเปราลาสกาลา / โรง
อุปรากรลา สกาลา

เมสเตร
เมสเตรเป็นพ้ืนท่ีฝ่ังแผนดินใหญของเวนิสท่ีเป็นสวนหน่ึงของแควนเวเนโตซ่ึงอยูทาง
ตอนเหนือของอิตาลี ท้ังสองฝ่ังถูกเชื่อมตอกันดวยสะพานหลักท่ีมีชื่อวา Ponte della
Libertà (สะพานแหงอิสรภาพ) ในอดีตท่ีน่ีถือเป็นคนละเมืองกับเวนิส จนในปี 1926
เมืองน้ีถูกผนวกใหเป็นเมืองหน่ึงของเวนิส โดยเมสเตรถือเป็นฝ่ังเวนิสท่ีอยูดานแผนดิน
ใหญ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Novotel Mestre Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

08.00 น. นําทานเดินทางสูทาเรือ Tronchetto

เรือนําทานขามสูเกาะเวนิส ความโดงดังของเวนิสมาจากเป็นเกาะท่ีมีลักษณะพิเศษคือ ไมมีถนนใหรถยนตว่ิง ประกอบไป
ดวยเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง

นําทานสู ศูนยกลางอยูท่ีจัตุรัสซานมารโค รายลอมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชียนสไตล พระราชวังเกา
(PALAZZO DUCALE) เคยเป็นท่ีประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต เวนิสเคยรุงเรืองในยุคกลางและเป็นศูนยกลาง
ทางการคาของฝ่ังทะเลอาเดรียติก มีเจาผูครองแควนปกครองตนเอง

เราจะนําทานสัมผัสบรรยากาศแหงเวนิสดวยการลองเรือพาย (น่ังลําละ 6 ทาน) ลองไปตามคลองนอยใหญสลับดวยบาน
เรือนท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว สูแกรนดคาแนล เป็นคลองท่ีกวางท่ีสุดของเกาะ มีสะพานเรียลอัลโตทอดตัวขามสัญจรไปมา จิบ
กาแฟในราน Café Florian ท่ีเปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1720 ปลอยเวลาไปกับความงามทามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น. คณะน่ังเรือกลับสูฝ่ังแผนดินใหญท่ีทาเรือ Tronchetto

ออกเดินทางพาคณะออกเดินทางเขาสูจุดศูนยกลางอันศักดิส์ิทธิคื์อ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคท่ีใหญเป็น
อันดับสามในยุโรป สรางในปี 1386 ดานนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินออนจากทุกยุคทุกสมัย
กวา 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแมมาดอนนาเป็นสงาอยู อิสระใหทานไดถายภาพเป็นท่ีระลึก

แลวผานชมแกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกท่ีเกาแกและมีความสวยงาม หลัง

จากนั้นนําทานชมโรงละครโอเปรา ลาสกาลา ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกท่ีโดงดัง

ค่ํา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Double Tree by Hilton Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู Buffet



ทาเรือตรอนเซโต

เวนิส

จัตุรัสซานมารโค

ลองเรือกอนโดลา

เป็นทาเรือท่ีเชื่อมตอระหวางเวนิสกับแผนดินใหญ การมาเท่ียวเวนิสนักทองเท่ียว
สามารถน่ังเรือไปจากตรงน้ีได

เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ดวยความสวยงามและความนาอยูของบาน
เมืองทําให เวนิส เป็นสถานท่ีซ่ึงไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และท่ีสําคัญ ยูเนสโก ยกใหเวนิส
เป็นหน่ึงในเมือง มรดโลก

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น หองวาดภาพของโลก ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นสถานท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับการน่ังพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายท่ีแสนสบายในเวนิส ภายใน
บริเวณมีรานกาแฟกลางแจงท่ีตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแก
ทางประวัติศาสตรท่ีตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

ลองเรือกอนโดลา ชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสูคลองใหญ Grand Canal คลองท่ีกวาง
ท่ีสุดของเกาะ และงานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมท่ี
สะพานเรียลอัลโต ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

ทาเรือตรอนเซโต

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

 บาย

เป็นทาเรือท่ีเชื่อมตอระหวางเวนิสกับแผนดินใหญ การมาเท่ียวเวนิสนักทองเท่ียว
สามารถน่ังเรือไปจากตรงน้ีได

เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิก
ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจาก
ความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ี
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ป้ิงชั้นนํา



วันท่ี 5 ลูเซิรน - สิงโตหินแกะสลัก - อินเทอรลาเกน

แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล

โรงละครโอเปราลาสกาลา / โรงอุปรากรลา สกาลา

แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 เป็นอาคารศูนยการคาแบบอาคารกระจกเกาแกและ
สงางามท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง ตั้งอยูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสินคาแบ
รนดเนมอันทันสมัย มมีสินคามากมายใหเลือกซ้ือไมวาจะเป็นเสื้อผา กระเปา รองทา และ
นาฬิกา แบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอร
ซาเช หรือจะเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองจากท่ีน่ีก็ได

เป็นโรงละครสําหรับอุปรากรท่ีมีชื่อเสียงโรงละครในโลกตั้งอยูท่ี มิลานในประเทศอิตาลี ท่ี
สรางเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูคลาสสิก โดยมีจูเซปปี พิแอรมารินิ
(Giuseppe Piermarini) เป็นสถาปนิก โรงอุปรากรเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อวันท่ี
3 สิงหาคม ค.ศ. 1778 นอกจากจะเป็นโรงอุปรากรแลวโรงอุปรากรลา สกาลาก็ยังเป็นท่ี
ตั้งของ พิพิธภัณฑโรงอุปรากรลา สกาลา และเป็นเจาของสถาบันการศึกษาการแสดง จุด
มุงหมายก็เพ่ือฝึกนักดนตรี นักเตนรํา และผูทํางานรุนใหม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Double Tree by Hilton Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

08.00 น. นําคณะเดินทางสูเมืองลูเซิรน

ผานอุโมงคก็อธธารด เลาะเลียบทะเลสาบขนาดใหญท่ีชื่อวา เวียวาลดสแตรทเตอร อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ ท่ีมีเรื่อง
ราวในประวัติศาสตรเกี่ยวกับการรวมชาติ และกอตั้งสมาพันธรัฐสวิส จนเขาสูเมืองลูเซิรน เมืองตากอากาศท่ีโดงดัง

ถายรูปกับสิงโตแกะสลักริมหนาผา สัญลักษณแหงความกลาหาญและซ่ือสัตยตอหนาท่ีของทหารสวิส แลวอิสระตามอัธยาศัย
ใหทานไดชอปป้ิงสินคาชั้นดีของสวิตเซอรแลนด

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูเมืองอินเทอลาเกน อันเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ และมีความ สําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของ แบรนเนอร
โอเบอลันด ตั้งอยูทะเลสาบสองแหงมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกท้ังยังเป็นเมืองแหงการพักผอน สัมผัส
บรรยากาศอันบริสุทธิ ์เมืองเล็ก ๆ บรรยากาศเสมือนหน่ึงเมืองในหุบเขา ถนนสายหลักเรียงรายไปดวยรานคา รานขายของท่ี
ระลึก รานอาหาร ในสไตลแบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และชอปป้ิงสินคาตามอัธยาศัย

ค่ํา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Motropole Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู Buffet



วันท่ี 6 กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - ธารน้ําแข็งอเลิทซ กลา
เซียร - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานสฟงซ - ไอซพาเลซ - หมูบาน
เวงเกน - เลาเทิรนบรุนเนน

ลูเซิรน

สิงโตหินแกะสลัก

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด ซ่ึงเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียว เมืองลู
เซิรนเป็นเมืองท่ีอยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเล
สาบลูเซิรน ท่ีมีชื่อเรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม เมืองน้ีแบงออกเป็น 2 สวน สวน
ท่ีอยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามีอายุกวา 500 ปีแลว กับสวนเมืองใหมท่ีแยกออกจาก
กันเลย ไมวาจะเป็นสวนธุรกิจ สวนพักอาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็น
เมืองใหม สวนท่ีอยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองท่ีสรางภายหลัง อาคารบานเรือนเป็นแบบ
สมัยใหม แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณท่ีปรากฏใหเห็นทุกมุมเมือง

เป็นอนุสาวรียท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสท่ีตายใน
หนาท่ีท่ีฝรั่งเศส ซ่ึงสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซ่ือสัตยใน
หนาท่ี แกะสลักอยูบนหนาผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของ
สวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี
สรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ ซ่ือสัตยและรักภักดี ท่ีเสียชีวิต
ไปในฝรั่งเศส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

อินเทอรลาเคน บาย

เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง สัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครท่ีชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังท้ังแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ท่ีบนนั้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวท่ีลอมดวยปาสน
สูงชะลูด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู Local Fondue

 Motropole Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

08.00 น. คณะออกเดินทางสูกรินเดอวาลด จุดเริ่มตนของการทองเท่ียวยอดเขา ยุงคฟราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศ
ใหเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป

สัมผัสรถไฟทองเท่ียวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราท่ีมีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333
ฟุต ซ่ึงไดรับการยกยองวาเป็น TOP OF EUROPE

ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขา รถไฟจอดใหทานไดชมกลาเซียร หรือ ธารน้ําแข็งขนาดใหญ Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอ
ลป ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย

ถึงสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเลนหิมะในลานกวาง Sphinx จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป
มองเห็นไดกวางไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร

พาทานชมถํ้าน้ําแข็งท่ีแกะสลักใหสวย งามอยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร

่



อิสระใหทานไดสนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายุงคฟราว และไมควรพลาดกับการสงโปสการด โดยท่ีทําการ
ไปรษณียท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ้ําเสนทางเดิม

เสนทางแสนสวยผานเมืองเวงเกน หมุบานปลอดมลพิษและหมูบานเลาเทอบรุนเนน

รถโคชรอรับคณะแลวเดินทางผานพรมแดนสวิตเซอรแลนด-ฝรั่งเศส

ค่ํา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Motropole Hotel หรือเทียบเทา

กรินเดอรวาล

รถไฟจุงเฟราบาหน

ธารนํ้าแข็งอเลิทซ กลาเซียร

ยอดเขาจุงเฟรา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู Buffet

เป็นพ้ืนท่ีชนบทท่ีมีชื่อเสียงของสวิตเซอรแลนด อยูเหนือระดับน้ําทะเล 1,034 เมตร ท่ีน่ี
เป็นจุดเริ่มตนในการเดินทางขึ้นยอดเขาจุงเฟราท่ีสําคัญจุดหน่ึง มีโรงแรมและรีสอรทตาก
อากาศอยูหลายแหงอยูท่ีน่ี นอกจากน้ียังเป็นแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติอันสวยงามไม
แพพ้ืนท่ีรอบๆ

เป็นเสนทางรถไฟท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสองของยุโรป ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟใน
โลกท่ียังใชงานระบบไฟแบบโบราณ มีจุดประสงคหลักคือเพ่ือใชเดินทางขึ้นสูยอดเขาจุงเฟ
รา

เป็นธารน้ําแข็งท่ีไดรับการยกยองจากองคการ UNESCO ใหเป็น “มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ซ่ึงยาวท่ีสุดในบรรดาทุงน้ําแข็งของเทือกเขาแอลป
ท้ังยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย วันท่ีอากาศดีจากบนยอดเขาจุงเฟราจะ
สามารถเห็นวิวธารน้ําแข็งน้ีไดอยางชัดเจน

มีความหมายวา สาวนอย เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต) เป็นสถานท่ีท่ีขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ไดรับการยกยองวา เป็น Top of
Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปแหงน้ี มองเห็นไดกวางไกลท่ีสุด ณ
จุด 3,571 เมตร และเป็นท่ีนิยมของนักสกีมาเลนกีฬาท่ีทาทายท่ีน่ี



วันท่ี 7 ดิจอง - รถไฟTGV - ปารีส - ลองเรือบาโตมูซ - หอไอเฟล

ลานสฟงซ

ไอซพาเลซ

เป็นลานหอดูดาวซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีอยูสูงท่ีสุดในยุโรป โดยตั้งอยูท่ีระดับความสูงถึง 3,571
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ท่ีน่ีไดรับการตั้งชื่อตามสฟิงซซ่ึงเป็นยอดหินท่ีตั้งอยู จากตรงน้ี
นักทอเท่ียวสามารถมองเห็นวิวเทือกเขาอันงดงงามไดกวางไกลท่ีถึงชายแดนสวิส

เป็นถํ้าน้ําแข็งบนยอดเขาจุงเฟรา ท่ีขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร ซ่ึงวากันวาน้ํา
แข็งท่ีอยูในไอซพาเลซน้ีไมเคยมีวันละลาย ภายในมีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหนักทองเท่ียวไดถายรูปคูดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

หมูบานเวงเกน

เลาเทิรนบรุนเนน

 บาย

เมืองปลอดมลพิษท่ีไมอนุญาตใหรถยนตว่ิง เป็นเมืองบนเขาในประเทศสวิตเซอรแลนด
ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียว โดยเฉพาะหนาหนาว

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด มีวิวทิวทัศนสวยงาม เชน น้ําตก
ทรุมเมลบาค อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว เกิดจากธารน้ําแข็งมี 10 ชั้น และน้ําตก
Staubbach น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ เห็นมีฝูงแกะท่ีเขาเล้ียงอยูรอบๆ สวนถนนใน
หมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Motropole Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

08.00 น. มุงหนาสูเมืองดิจองเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของไวนชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแควนเบอรกัน
ดี(Burgundy region) แควนท่ีตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจอง เป็นเมืองหลวงท่ีมีความสําคัญดาน
ประวัติศาสตรของฝรั่งเศสเป็นอยางมาก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



นําคณะเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ดานตะวันออกของการขนสงและคมนาคม

เดินทางสูมหานครปารีส ดวยรถไฟดวน TGV สูนครปารีสว่ิงดวยความเร็ว 250 กิโลเมตรตอชั่วโมง ใชเวลาเดินทางประมาณ
1.35 ชั่วโมง

นําคณะลองเรือบาโตมูซสัมผัสบรรยากาศบนเรือบาโตมูช ชมสถานท่ีสําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน โบราณ
สถานและอาคารท่ีเกาแก สรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษ ทําใหปารีสโดดเดนเป็นมหานครท่ีงดงามแหง
หน่ึงของโลก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานขึ้นลิฟตสูชั้น 2 ของหอไอเฟล เพ่ือชมวิวทิวทัศนของมหานครปารีส

พักท่ี Concorde Montparnasse หรือเทียบเทา

ดิจอง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู Buffet

เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของไวนชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแควนเบอรกัน
(Burgundy region) แควนท่ีตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจอง
เป็นเมืองหลวงท่ีมีความสําคัญดานประวัติศาสตรของแควน เบอรกันดีและฝรั่งเศสเป็น
อยางมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตรอันเกาแกในเรื่องของการผลิตไวน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

รถไฟTGV

ปารีส

ลองเรือบาโตมูซ

 บาย

เป็นรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงท่ีใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส นับวาเป็นเสน
ทางการเดินทางท่ีเร็วท่ีสุดเพ่ือเขานครปารีส

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

เป็นเรือท่ีใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมน้ํา
แซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส การลองเรือบาโตมูชแตละครั้งจะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

 คํ่า



วันท่ี 8 ปารีส - มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส - พิพิธภัณฑลุฟว -
ถนนชองเอลิเซ - จัตุรัสคองคอรด - โบสถแองวาลีดส - พระรา
ชวังแวรซายส

หอไอเฟล

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

 Concorde Montparnasse หรือเทียบเทา

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

 กิจกรรม เชา

08.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

09.00 น. นําทานเท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก

ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สรางดวยศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยูบนเกาะกลางแมน้ําจุดกําเนิดของชาวปารีเชียง ประติมากรรม
และหนาตางประดับกระจกสี (stained glass) โดดเดนเป็นสงาคูบานคูเมือง

ผานกลุมอาคารพิพิธภัณฑลูฟร ปัจจุบันเก็บงานศิลปะท่ีมีคากวา 300,000 ชิ้น

ถายรูปกับประตูชัยอารค เดอ ตรีอองฟ สรางในปี 1810 เพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะของจักรพรรดิน์โปเลียน

ผาน ถนนชองปเซลิเช (Champs-Elysees) เป็นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. รมรื่นไปดวยเงาตนปาตานสองฝ่ัง มี
ท้ังรานคาชั้นนํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม น้ําพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ รานกาแฟ โรงละคร ไดชื่อวาเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก

ผาน จตุรัสคองคอรด ซ่ึงออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ท่ีชวนใหระลึกถึงการปฏิวัติใหญฝรั่งเศส สวนตุยเลอลีส สวน
แบบฝรั่งเศสท่ีออกแบบไวอยางงดงาม

ผาม โบสถแองวาลีดส อันงามสงาดวยยอดโดมสีทอง, บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกวาง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสไดรับ
การกลาวขานวาเป็นพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต โดดเดนดวยผลงานศิลปะอันย่ิงใหญ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูพระราชวังแวรซายส พระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในปฐพีซ่ึงอยูหางจากจุดศูนยกลางของปารีสไปทางตะวันตก
เฉียงใต ปัจจุบันบางสวนของพระราชวังน้ีไดรับการบูรณะเรียบรอยแลว นําเขาชมความงามของพระราชวังภายในหองตาง ๆ

ค่ํา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Concorde Montparnasse หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู Buffet



ปารีส

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส

พิพิธภัณฑลุฟว

ถนนชองเอลิเซ

จัตุรัสคองคอรด

โบสถแองวาลีดส

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

เป็นมหาวิหารท่ีมีอายุมากกวา 800 ปี มีสถาปัตยกรรมสไตลโกธิกท่ีงามเลิศ โดดเดนดวย
หอคอยคูหนาทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพ้ืนดินถึง 96
เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสท่ี 16 กับพระนางมารี
อังตัวเนตต และยังเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน ภายในจัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับ
โลกมากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็ก
ซานดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุด
ในกรุงปารีส

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

เป็นโบสถยอดโดมสีทองงามสงา ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําแซนใจกลางเมือง เป็นท่ีตั้งของพิพิทธ
ภัณฑทหาร และยังมีอีกสองพิพิทธภัณฑ คือเป็นท่ีฝังศพของวีรบุรษนักรบหลายคนท่ี
สําคัญอีกดวย



วันท่ี 9 ยานมงมารต - เนินเขามองมารท - มหาวิหารซาเครเกอร -
โรงงานผลิตน้ําหอมฟราโกนารด - ดิวตี้ฟรี - แกลเลอร่ี ลา
ฟาแยตต - ถนนออสแมนบูโลวารด - ทาอากาศยานชารลเดอโก
ลล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

พระราชวังแวรซายส บาย

เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเท่ียวเขาชม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Concorde Montparnasse หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

08.00 น. นําคณะเดินทางสูมองตมาตร (Montmartre) ตั้งอยูบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส เป็นยานศิลปะท่ี
โดงดังแหงหน่ึงในอดีตประมาณคริสตศตวรรษท่ี 19 มีศิลปินดัง ๆ มาปักหลักอยูหลายคนกอนท่ีจะมีชื่อเสียง

บนเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นท่ีตั้งของโบสถซาเครเกอร สรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณสถานท่ีอุทิศแดชาวฝรั่งเศส ท่ีเสียชีวิต
จากสงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโรมัน - ไบเซนไทน

หลังจากนั้นนําทานเขาชมพิพิธภัณฑฟราโกนารด พิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงเกี่ยวกับน้ําหอมแบรนดฟราโกนารดเป็นหน่ึงใน
แบรนดท่ีเกาแกท่ีสุดในฝรั่งเศสมีตนกําเนิดท่ีเมืองกราสสมีอายุเกือบ 100 ปี และ อิสระใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดท่ีโดงดัง
ของฝรั่งเศส อาทิ สินคาประเภท น้ําหอม, เครื่องสําอางค, เครื่องประดับ, เครื่องแตงกายในราน Duty Free

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระใหทานชอปป้ิงท่ีหางสรรพสินคาแกลลอรี่ลาฟาแยตต

และชอปป้ิง ยานถนนออสแมนบูโลวารด ท่ีคืนภาษีใหกับนักทองเท่ียวโดยเฉพาะหรือแบรนดชั้นนําของฝรั่งเศสและอิตาลี

ค่ํา

นําคณะออกเดินทางสูสนามบินชารลเดอโกล เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มีเวลาใหทานไดทํา TAX REFUND คืนภาษี
กอนการเช็คอิน

21.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG933

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู Buffet



ยานมงมารต

เนินเขามองมารท

มหาวิหารซาเครเกอร

พิพิธภัณฑนํ้าหอมฟราโกนารด

ดิวต้ีฟรี

เป็นยานท่ีตั้งอยูบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส ไดชื่อวาเป็นยานศิลปะท่ีโดงดัง
แหงหน่ึง ในอดีตประมาณคริสตศตวรรษท่ี 19 มีศิลปินดัง ๆ มาปักหลักอยูหลายคนแต
ตอนนั้นยังไมดังเทาไหรเป็นศิลปินใสแหงดวยซ้ําไป และยังเป็นยานการคา ท่ีนักทอง
เท่ียวมักมาเดินชอปป้ิงกันดวย

เป็นพ้ืนท่ีเนินเขาในกรุงปารีส ปัจจุบันถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวหลักท่ีสําคัญ
โดยท่ีน่ีถือเป็นอนุสาวรียของท้ังสองดาน คือการเมือง และวัฒนธรรม

เป็นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน บนยอดเขามงมาทรท่ีสูงท่ีสุดในปารีส ถูกสรางเพ่ือ
อุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสท่ีเสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซีย
นอกจากน้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค (Joan of Arc) ประดับอยูท่ีดานหนาของซุม
ประตูดวย

เป็นพิพิธภัณฑน้ําหอมท่ีตั้งอยูท่ี rue Scribe ในเขตท่ี 9 ของกรุงปารีส ในตัวอาคารท่ี
เป็นท่ีอยูเดิมของนโปเลียนโบนาปารตท่ี 3 โดยท่ีน่ีกอตั้งขึ้นในปี 1983 ภายในมีการ
ตกแตงแบบยอนยุคและการจัดแสดงน้ําหอม รวมถึงขวดน้ําหอมโบราณ ภาชนะบรรจุชุด
เครื่องแปง สารสกัดน้ําหอมแบบตางๆ และนําเสนอประวัติของการผลิตน้ําหอมและบรรจุ
ภัณฑ

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต บาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ล้ําสมัย ท้ังเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ



วันท่ี 10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ถนนออสแมนบูโลวารด
เป็นหน่ึงในถนนท่ีมีตนไมเรียงราย สรางขึ้นในกรุงปารีส เป็นอีกหน่ึงยานท่ีประกอบไป
ดวยหางใหญชื่อดัง เชน แกลอรี ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) และ หางแพรงตองต
(Printemps) ภายในหางก็ยังมีชอปฝรั่งเศสทันสมัยและบูทิคอีกมากมาย

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล คํ่า

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีเขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย

 กิจกรรม บาย

13.35 น. การบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)เน่ืองจากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในโปรแกรม
ไมเอ้ืออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ

2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเป็นตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว

3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ

4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง

5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สรางความ
รําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดิน
ทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทอง
เท่ียวได  
 

การชําระเงิน
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทาง กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจักและเชื่อถือได ซ่ึงจะดูแลทานดวยขั้น

ตอนท่ีงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจํา 30,000 บาทตอผู
เดินทางหน่ึงทาน (Non Refundable)ซ่ึงเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวง
หนา 21 วันกอนการเดินทาง (Non Refundable) หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563

คาพาหนะทองเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ มาตรฐานยุโรป

คาเขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ลองเรือกอนโดลาท่ีเกาะเวนิส / คาเรือไป-กลับเกาะเวนิส / คารถไฟสายภูเขายุงคฟราวยอค / คา
รถไฟชั้น 2 TGV สูปารีส / คาเขาชมพระราชวังแวรซายส  / คาลองเรือบาโตมูช 

โรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน) 

คาอาหารตามท่ีระบุในรายการคัดสรรเมนู และใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ ในกรณีทีทานมีขอ จํากัดในการ
รับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพ่ือความเหมาะสม

คาทิปพนักงานขับรถทองเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง

คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (เชงเกน) **พักในประเทศอิตาลี 3 คืน**

คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท /
คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ท้ังน้ีครอบคลุมถึง
ประกันสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว

คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น

คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)

คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก และคาอาหารท่ีสั่งมาในหองพักคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
พิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียง
อยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม

การจองทัวร (How to make your reservation)
 



วีซา
การย่ืนวีซาของประเทศอิตาลี ใชเวลาย่ืนประมาณ 16 วันทําการ

การขอวีซาประเทศอิตาลีผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอิตาลี

เดอะพลาซา ชั้น 4 ยูนิตท่ี 404 และ 405 อาคารจามจุรีสแควร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศอิตาลี ใชเวลาย่ืนประมาณ 16 วันทําการ

พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา

รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบพ้ืนหลังเป็นสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันท้ัง 2
รูป

สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส , หยา 

สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปีบริบูรณ  และกรณีท่ีผูเดินทางอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ แตยังคงสถานะเป็นนักเรียน/
นักศึกษา และมีบิดาหรือมารดาเป็นผูออกคาใชจายให

หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดท่ีทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานท่ีย่ืนในแตละประเทศ ตองออกไมเกิน 30 วัน กอนการไปย่ืนวีซาในแตละประเทศ)  

กรณีท่ีเป็นเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา , ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 3  เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน

สเตทเมนท มีอายุไมเกิน 15 วันจากวันย่ืนคํารองวีซา พรอมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากท่ีแสดงยอดเงินลาสุดไมเกิน 7 วัน โดยไมมี
ขอยกเวนใดๆท้ังสิ้น ในกรณีรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวตองทําหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate
Sponsor โดยระบุชื่อผูออกคาใชจายให) ท้ังน้ีควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือให
เห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหาก
ใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสราย
วัน***

กรณีท่ีบริษัทของทาน เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย

กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น พรอมสําเนาบัตร
นักเรียน/นักศึกษา  

กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอง
ไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู
อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได

หมายเหตุ

คาทัวรไมรวม คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น

หมายเหตุ  โปรแกรมดังกลาวขางตน เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจัดโปรแกรมของ
แตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเท่ียวท่ีสมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น
๋ ่



ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีฯ เพ่ือยืนยันในกรณีท่ีตั๋ว
เครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไม

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )

การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอร
ไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟินแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของ
สายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือท้ังหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทานั้น

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็น
คาทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันท่ีออกตั๋ว

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)

หองพักแบบ Twin คือหองพักท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอง / สําหรับพัก 2 ทาน

หองพักแบบ Double คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน

หองพักแบบ Triple Room คือหองพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผูพัก 3
ทาน (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ) 

หองพักแบบ Single คือหองพักท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอง / สําหรับพัก 1 ทาน

หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน

หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะทําใหทาน
ไมไดหองติดกันตามท่ีตองการ

โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดู
รอนเทานั้น  

ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับ
เปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบาย
และหองใหญกวา ทานสามารถจายเพ่ิมเป็นหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคาใชจายเพ่ิมเติมได

สถานท่ีเขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจัดโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดท้ังปี หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเขาชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ
ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปิดรับจองผานทาง Online โดยในวันท่ีคณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริ
ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานท่ีดังกลาวได
แตหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯจะ
ไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขาชมจากเจาหนาท่ีใน
ชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียก
เก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได  ทานสามารถเรียกรอง
เงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได

สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)
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ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนท่ีเกิน

กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานท่ีตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเรื่อง
การสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)

หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การยกเลิก
หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข


