#14910 ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน ยอดเขา
ทิตลิส ลองเรือแมนํ้าแซนน บิน TG
ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส มหาวิหารเซนตปเตอร โคลอสเซี่ยม หอเอนเมืองป
ซา เกาะเวนิส สิงโตหินแกะสลัก สะพานชาเปล พระราชวังแวรซายส ยานมงมารต หอไอเฟล
จัตุรัสทรอคาเดโร ประตูชัยนาโปเลียน

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา

เที่ยง

เย็น

โรงแรม







-



Photel
President
Prato หรือ
เทียบเทา

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

2

ทา อากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟิลลิป (มหาวิหารเซนตปี
เตอร) - โรม - โคลีเซียม - ประตูชัยคอนสแตนติน - อนุสาวรียพระเจา วิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 กรุง
โรม - กลุมโรมันฟอรัม - นํ ้า พุเทรวี่ - ยา นบันไดสเปน - ปราโต

3

ปิ ซา - จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปิ ซา ) - มหาวิหารดูโอโมแหงปิ ซา - หอเอนปิ ซา หอศีลจุมปิ ซา - เมสเตร - เวนิส - จัตุรัสซานมารโค - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส คลองใหญ - สะพานริอัลโต - Cafe Florian







Mercure
Venezia
Marghera
หรือเทียบเทา

4

มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - ลูเซิรน







Ibis Styles
Luzern City
หรือเทียบเทา



Mercure
Dijon Centre
Clemenceau
หรือเทียบเทา



Best
Western
plus Paris
Velizy หรือ
เทียบเทา

5
6

สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ) - แองเกิ้ลเบิรก - กระเชา ไฟฟ า โร
แตร - ยอดเขาทิตลิส - ถํ้า นํ ้า แข็งทิตลิส - ดิจ อง

ปารีส - พระราชวังแวรซายส - ลองเรือแมนํ้า แซนน













7

ยา นมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตูชัยนโปเลียน - ถนนชอง
เอลิเซ - หา งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต







Best
Western
plus Paris
Velizy หรือ
เทียบเทา

8
9

ทา อากาศยานชารลเดอโกลล







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคูทาน
ละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคูทาน
ละ

23 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63

฿63,999

฿63,999

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคูทานละ พักเดี่ยว เพิ่มทานละ
฿62,999

฿11,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า

21.00 น. คณะพรอมกันที่จุดนั ดหมาย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 เคาน เตอร D สายการบินไทย (TG)
โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

**
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายในประเทศ ใน หาก
ตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศ
อีกดวย
ลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรด
แจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การ
จราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ
ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟล
ลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร) - โรม - โคลีเซียม - ประตูชัยคอนสแตนติน อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 กรุงโรม - กลุมโรมันฟอรัม
- นํ้าพุเทรวี่ - ยานบันไดสเปน - ปราโต
เชา

00.20 น. บินลัดฟ าออกเดินทางสู ประเทศอิต าลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944

06.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานลีโอนารโดดาวินชี กรุงโรม ประเทศอิต าลี หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระและผานศุลกากร
เป็ นที่เรียบรอยแลว
นํ าทานสู นครรัฐวาติกัน ศูนยกลางศาสนาคริสต นิ กายโรมันคาทอลิกที่ประทับขององคประมุขแหงศาสนา “พระสันตะปาปา”
จากนั ้นนํ าทานถายรูปดานนอกกับมหาวิหารเซนตปีเตอร หนึ่ งในสี่ของมหาวิหารเอกของกรุงโรมที่ต ั้งอยูใน เขตรัฐวาติกัน เป็ นสิ่งกอสรางที่
ใหญที่สุดในรัฐวาติกัน และเป็ นสถานที่ที่ไดช่ อ
ื วาศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดแหงหนึ่ งของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกดวย
นํ าทานเดินทางสู กรุงโรม (ROME)
นํ าทานถายรูปกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM) ไดรับเลือกใหเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหม อดีต ใชเป็ นสถานที่
ตอสูของนั กรบตางๆ จุผูชมไดถ ึง 50,000 คน ถือเป็ นตนแบบและแรงบันดาลใจใหกับสถาปั ต ยกรรมสมัยใหมอีกมากมาย
ชมประตูชัยคอนสแตนติน (ARCH OF CONSTANTINE) ประตูชัยคอนสแตนติน
นํ าทานชม อนุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอ็ล (VICTOR EMMANUEL MONUMENT) หรือพระบิดาของชาวอิต าเลียน ผูสถาปนา
ประเทศอิต าลี พรอมชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโ์ รมันที่โรมันฟอรั่ม (ROMAN FORUM)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
นํ าทานชม นํ้ าพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) เป็ นสถาปั ต ยกรรมบาร็อกที่บงบอกถึงความหรูหราโออาและความมีอํานาจนํ้ าพุเทรวี่แหงนี้ ทาน
สามารถลิ้มลองไอครีมโฮมเมดเจลลาโตต นตําหรับสไตลอิต าเลี่ยนไดที่นี่
นํ าทานอิสระเดินเลนเลือกซื้อสินคาตางๆที่ยานบันไดสเปน (SPANISH STEPS) จัต ุรัสแหงนี้ ถ ูกเรียกชื่อตามสถานทูต สเปนซึ่งตั้งอยูใกลๆ
กับบริเวณนั ้นปั จจุบันเป็ นแหลงพบปะพักผอนเป็ นแหลงชอปปิ้ งที่มีสินคาแบรนดเนมและสินคาของที่ระลึกตางๆ
นํ าทานเดินทางสู เมืองปราโต (PRATO) (ประมาณ 4.30 ช.ม.)
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
พักที่ Photel President Prato หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน
 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Photel President Prato หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)
รูจักกันในอีกชื่อวาทาอากาศยานฟี อูมีชีโน เป็ นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในอิต าลี ตั้งอยูในเมืองฟี อูมีชี
โน หางจากศูนยกลางทางประวัต ิศาสตรของโรม 35 กิโลเมตรนอกจากนี้ ยังเป็ นทาอากาศยานที่มีผู เชา
โดยสารคับคั่งมากเป็ นอันดับที่ 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และเป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบิ
รับ
นอัลอิต าเลีย ชื่อของทาอากาศยานชื่อของเลโอนารโด ดา วินชี ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชาว
อิต าลี ผูออกแบบตนแบบของเฮลิคอปเตอรและเครื่องจักรมีปีกบินไดเป็ นคนแรกของโลก
ประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองปิ ซา (PISA) (ประมาณ 1.15 ช.ม.)
นํ าทานเที่ยวชม จัต ุรัสกัมโปเดยมีราโกลี (CAMPO DEI
MIRACOLI) ไดรับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองคการยูเนสโก
ในชื่อ “จัต ุรัสดูโอโมแหงปิ ซา” ประกอบไปดวยสิ่งกอสรางไดแก
มหาวิหารปิ ซา (DUOMO DI PISA),หอเอน (TORRE),หอศีลจุม
(BAPTISTERY) อิสระใหทานถายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
บาย

วาติกัน

รับ

มหาวิหารเซนตปีเตอร หรือเรียกกันสั้นๆวาเซนตปีเตอรบาซิลิกา มหาวิหารนี้ เป็ นมหาวิหารหนึ่ งในสี่
ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม, ประเทศอิต าลี อยูในนครรัฐวาติกัน เป็ นดินแดนที่ต ั้งอยูใจกลางกรุง
โรม ประเทศอิต าลีเป็ นที่ประทับของpope ซึ่งเป็ นประมุขสูงสุดแหงศาสนาคริสต นิ กายRoman
Catholic State of the Vatican City จัดวาเป็ นประเทศ ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)
เป็ นมหาวิหารที่มีขนาดใหญโตโออา สวยงามตระการตาเต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมมากมาย ดาน
ในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิ เอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's
Baldachin) เป็ นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเป็ นที่ฝัง
พระศพของนั กบุญปี เตอร ความยิ่งใหญของมหาวิหารแหงนี้ ก็แฝงไปดวยประวัต ิศาสตรและเรื่องราวที่
มีคุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ

โรม
เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิต าลี ตั้งอยูทางตอนกลางของ
ประเทศ นอกจากนี้ โรมยังเป็ นที่ต ั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็ นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปา
แหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวย โรมเป็ นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็ นอันดับที่ 11 ของ
โลก มากเป็ นอันดับสามในสหภาพยุโรป และเป็ นแหลงทองเที่ยวที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดในอิต าลี

โคลีเซียม
เป็ นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ 2000 ปี มาแลว ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคนเขามาไดไมใกลไมไกล
แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี 2000

ประตูชัยคอนสแตนติน
ประตูชัยแหงนี้ มีขนาดใหญและสภาพสมบูรณที่สุดในกรุงโรม สรางขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของจักรพร
รดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนื อ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian Bridge

อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 กรุงโรม
้ ้

่

่

ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารจีน
นํ าทานเดินทางสู เวนิ สเมสเตร

อนุสาวรียนี้ต ั้งอยูบริเวณจัต ุรัสเวเนเซีย ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งจัต ุรัสสําคัญกลางกรุงโรม กษัต ริยวิกเตอรเอ็ม
มานูเอลที่ 2 เป็ นกษัต ริยพระองคแรกของอิต าลี ผูรวมรวมชาติอิต าลีเขาไวดวยกัน ตัวอนุสาวรียจะตั้ง
อยูบนเนิ นเขาแคปปิ ทอลไลน สรางขึ้นในปี 1895-1911

กลุมโรมันฟอรัม



เที่ยง บาย(VENICE



คํ่าวันที่

เป็ นจุดนั ดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถ ูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ คาดวาเมื่อกอนถูกใชเป็ นตลาดหรือ
ศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา

นํ้าพุเทรวี่
เป็ นนํ้ าพุที่นํ้านั ้นมาจากแหลงนํ้ าธรรมชาติ ซึ่งมีต ํานานวามี เด็กผูหญิงนํ าทางทหารโรมันไปหาแหลง
นํ้ า

ยานบันไดสเปน
เป็ นยานบันไดที่ต ิดกับแหลงชอปปิ้ งยอดนิ ยม เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว สรางตั้งแตสมัย
ค.ศ.1717

ปราโต
เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญอันดับสองของแควนทัสคานี และใหญเป็ นอันดับสามในภาคกลางของอิต าลี
รองจากโรมและฟลอเรนซ ในอดีต เศรษฐกิจของปราโตอยูบนพื้นฐานของอุต สาหกรรมสิ่งทอ เป็ น
หนึ่ งในเมืองที่มีความสําคัญทางประวัต ิศาสตรของอิต าลี

MESTRE) (ประมาณ 4.30 ช.ม.)
นํ าทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโต
เพื่อลงเรือเดินทางสู เกาะซานมารโค ชม
จัต ุรัสซา

นมารโค
จัต ุรัสที่ขึ้นชื่อวาสวยที่สุด
แหงหนึ่ งในอิต าลีที่มี
โบสถเซนตมารค เป็ น
ฉากหลังสรางดวย
สถาปั ต ยกรรมไบแซน

ปซา - จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปซา) - มหาวิหารดูโอ
โมแหงปซา - หอเอนปซา - หอศีลจุมปซา - เมสเตร - เวนิส - จัตุรัสซา
นมารโค - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส - คลองใหญ - สะ
พานริอัลโต - Cafe Florian
ไทน ที่ใหญที่สุดในยุโรปตะวันตก ประดับประดาดวยโมเสกทองคําอันงดงาม

3

กิจกรรม

ผานชมสะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมตอระหวางพระราชวังเดิม “DOGE PALACE” ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิ สในอดีต อีกทั้ง
ยังเป็ นศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยนั ้นอีกดวย
ชมคลองใหญคลองที่กวางที่สุดของเกาะ และสะพานริอัลโต

หมายเหตุ : ราคาทัวรนี้ไมรวมคาลองเรือกอนโดลา หากทานใดสนใจกรุณาติดตอหัวหน าทัวร
อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเกาะและชอปปิ้ งสินคาพื้นเมืองของเวนิ สตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแกวมูราโน หรือจิบกาแฟในราน CAFE
FLORIAN
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
พักที่ Mercure Venezia Marghera หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปซา


รับ

เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดปิ ซา อยูในแควนทัสกานี ฝั่ งแมนํ้าอารโน ประเทศอิต าลี อยูทางตะวันตก
ของเมืองฟลอเรนซ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเมืองเซียนาปรมาณ
130 กิโลเมตร
ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน
 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Mercure Venezia Marghera หรือเทียบเทา

ราคาทัวรนี้ไมรวมคาลองเรือกอนโดลา หากทานใดสนใจกรุณา
ติดตอหัวหน าทัวร

จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปซา)
กัมโป เดย มีราโกลี หรือที่ไดรับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชื่อ จัต ุรัสดูโอโมแหงปิ ซา คือบริเวณทที่
ลอมดวยกําแพง ใจกลางเมืองปิ ซา แควนทัสเคนี ประเทศอิต าลี โดยที่คําวา กัมโป เดย มีราโกลี แปลวา
จัต ุรัสอัศจรรย

เชา
รับ

มหาวิหารดูโอโมแหงปซา
เป็ นมหาวิหารเกาแกที่ต ั้งอยูในจตุรัสดูโอโมแหงปิ ซา เป็ นอีกหนึ่ งอาคารขนาดใหญที่เป็ นจุดดึงดูดของ
เมืองปิ ซา แหงประเทศอิต าลี

หอเอนปซา
ตั้งอยูที่เมืองปี ซา ประเทศอิต าลี เป็ นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น ใชเวลาการ
กอสรางถึง 176 ปี ตามประวัต ิกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหนึ่ ง จะเป็ นดวยการ
คํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 18 ฟุต
แตกระนั ้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันนี้ จนไดช่ อ
ื วาเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

หอศีลจุมปซา



เที่ยง บายประทานอาหารเชา ณ

หอง

เป็ นคริสตศาสนสถาน ที่สรางเป็ นอิสระจากสิ่งกอสรางอื่นโดยมีอางลางบาปเป็ นศูนยกลาง หอลาง
บาปจะเป็ นสถานสําหรับผูจะเขารีต เรียนรูเรื่องศาสนากอนจะรับศีลลางบาป และเป็ นที่ทําพิธีลางบาป

เมสเตร
เมสเตรเป็ นพื้นที่ฝั่งแผนดินใหญของเวนิ สที่เป็ นสวนหนึ่ งของแควนเวเนโตซึ่งอยูทางตอนเหนื อของ
อิต าลี ทั้งสองฝั่ งถูกเชื่อมตอกันดวยสะพานหลักที่มีช่ อ
ื วา Ponte della Libertà (สะพานแหง
อิสรภาพ) ในอดีต ที่นี่ถ ือเป็ นคนละเมืองกับเวนิ ส จนในปี 1926 เมืองนี้ ถ ูกผนวกใหเป็ นเมืองหนึ่ ง
ของเวนิ ส โดยเมสเตรถ ือเป็ นฝั่ งเวนิ สที่อยูดานแผนดินใหญ

เวนิส

อาหารโรงแรม

้

นํ าทานเดินทางสู กรุงมิลาน (MILAN)
่

เวนิ ส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118 เกาะ เขา
ดวยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิ เทีย ดวยความสวยงามและความน าอยูของบานเมืองทําให เวนิ ส เป็ น
สถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายนํ้ า เมืองแหงสะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินี
แหงทะเลอาเดรียตริก และที่สําคัญ ยูเนสโก ยกให เวนิ ส เป็ นหนึ่ งในเมือง มรดโลก

จัตุรัสซานมารโค
จัต ุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็ น หองวาดภาพของโลก จัต ุรัสซานมารโคหรือจัต ุรัสเซนตมารค
อาจเป็ นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการนั่ งพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิ ส
ภายในบริเวณมีรานกาแฟกลางแจงที่ต ั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัต ุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัต ิศาสตรที่ต ั้งเรียงรายอยูรอบนอก

สะพานถอนหายใจ
เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ วังแหงนี้ มีคุกขังนั กโทษอันน าสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดิน ซึ่งถูกเชื่อมดวยทาง
เดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง สะพานแหงนี้ จึงมีช่ อ
ื เรียกวา สะพานถอนหายใจ ตาม
อาการของนั กโทษที่เดินขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

พระราชวังดอจเวนิส
เป็ นพระราชวังสไตลเวนิ สโกธิค เป็ นหนึ่ งในสถานที่สําคัญของเมืองเวนิ ส สรางขึ้นในศตวรรษที่ 9
แตเกิดเพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวางศตวรรษที่ 14 และ 15 ภายใน
พระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิต รกรรมมากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในโลก

คลองใหญ
คลองใหญ หรือ แกรนด คะแนล มีไฮไลทสําคัญคือการนั่ งเรือกอนโดลา ชมรอบเมืองเวนิ ส โดย
คลองใหญนี้จะผากลางเมืองเวนิ สพอดี ทําใหนักทองเที่ยวสามารถชมบรรยากาศไดโดยรอบ

สะพานริอัลโต
สะพานริอัลโตเป็ นหนึ่ งในสะพานขามแกรนดคาแนลที่นักทองเที่ยวนิ ยมแวะมาถายรูปมากที่สุด
สะพานแหงนี้ มีความเกาแกที่สุด สรางขึ้นครั้งแรกดวยไมในปี ค.ศ.1181 แตเกิดการผุพังขึ้นเรื่อยๆ
กระทั่งในชวงปี ค.ศ.1588-1591 ไดมีการรื้อและสรางใหมดวยหินอยางแข็งแรงดังที่เห็นในปั จจุบัน

Cafe Florian



คํ่า หมายเหตุ(ประมาณ 3 ช.ม.)

วันที่ 4
มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - ลู
เซิรน
เป็ นรานกาแฟอันเกาแกที่ต ั้งอยูในจตุรัสซานตมารโค บนเกาะเวนิ ส ซึ่งเปิ ดมาตั้งแตปี 1720 ที่นี่นับ
วาเป็ นรานกาแฟที่เปิ ดมาอยางตอเนื่ องนานที่สุด

่



กิจกรรม

ทานเดินทางสู ตัวเมืองมิลานเพื่อใหทานเดินชมความสวยงามของบริเวณภายนอกของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน หรือ มิลาโนดูโอโม และชม
แกลเลอรี่ วิคเตอรแอมมานูเอล ศูนยการคาแหงแรกของมิลาน ที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม รวมทั้งถายรูปกับอนุสาวรียของ ลิโอนารโด ดาวิน
ซี่ ศิลปิ นชื่อดังของอิต าลี ใหเวลาทานเดินเลนชมเมือง ชอปปิ้ งสินคาขึ้นชื่อของอิต าลี
บาย
อิสระอาหารกลางวัน ไมรวมอยูในรายการ
นํ าทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (ประมาณ 3.15 ช.ม.)
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
พักที่ Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มิลาน
มิลาน หรือ มิลาโน เป็ นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็ นเมืองสําคัญในภาคเหนื อของ
ประเทศอิต าลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี ซึ่งเรียกเขตทั้งหมดวา ลากรันเดมีลาโน ชื่อเมืองมิลาน มา
จากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยูกลางที่ราบ เมืองมิลานมีช่ อ
ื เสียงในดานแฟชั่นและ
ศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดใหเป็ นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิ วยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม
ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน


รับ

 Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเทา
อิสระอาหารกลางวัน ไมรวมอยูในรายการ

เชา

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

รับ

เป็ นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมืองมิลาน และเป็ นวิหารหินออนสถาปั ต ยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุด
ในโลก ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนื อจากความวิจิต รงดงามแลว
ยังประดับประดาไปดวยรูปั้นนั บกวา 3000 รูป ที่สวยงามไมแพกัน ลานกวางดานหน าดูโอโมที่มี
อนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่ 2 ทรงมา คือสถานที่จัดงานสําคัญตางๆ และเป็ นที่พบปะของ
ผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอปปิ้ งชั้นนํ า

แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล



บายประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร



คํ่า หมายเหตุโรงแรม

แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 เป็ นอาคารศูนยการคา หางเกาแกอาคารกระจกเกาแกและสงา
งามที่สุดของโลกแหงหนึ่ ง ตั้งอยูเมืองมิลาน ประเทศอิต าลี เป็ นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมอันทัน
สมัย มมีสินคามากมายใหเลือกซื้อไมวาจะเป็ นเสื้อผา กระเป า รองทา และนาฬิกา แบรนดเนมชื่อดัง
มากมาย อาทิ หลุยส วิต ตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมานี่ ,เวอรซาเช หรือ เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง

ลูเซิรน

วันที่ 5

นํ าทานถาย
เป็ นเมืองอันสวยงามเมืองหนึ่ งในสวิสเซอรแลนด ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทองเที่ยว เมืองลูเซิรนเป็ น
รูปกับ อนุสาวรีย
เมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝั่งดานตะวันตกเฉี ยงเหนื อของทะเลสาบลูเซิรน ที่มีช่ อ
ื
รูปสิงโตหินแกะสลัก (LION
เรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนป าไม เมืองนี้ แบงออกเป็ น 2 สวน สวนที่อยูดานตะวันออกเป็ นเมือง MONUMENT) สัญลักษณแหงความกลา
เกามีอายุกวา 500 ปี แลว กับสวนเมืองใหมที่แยกออกจากกันเลย ไมวาจะเป็ นสวนธุรกิจ สวนพัก
หาญ ซื่อสัต ย และเสียสละ สรางขึ้นเพื่อ
อาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็ นเมืองใหม สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็ นเมืองที่สราง เป็ นเกียรติแดทหารสวิสจากการปกป อง
ภายหลัง อาคารบานเรือนเป็ นแบบสมัยใหม แตก็ยังมีรองรอยของการเป็ นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏให พระราชวังตุยเลอลีสในพระเจาหลุยสที่ 16
เห็นทุกมุมเมือง
แหงฝรั่งเศส

สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ) - แอง
เกิ้ลเบิรก - กระเชาไฟฟาโรแตร - ยอดเขาทิตลิส - ถํ้านํ้าแข็งทิตลิส - ดิ
จอง
่

่

่



กิจกรรม

้

แวะถายภาพกับสะพานไมที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดของลูเซิรนสะพานชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สะพานไมเกาแกของเมือง ทอดขามผาน แมนํ้า
รอยส (REUSS RIVER) ตลอดสะพานประดับดวยภาพเขียนที่บอกเลาถึง ประวัต ิศาสตรของประเทศไดเป็ นอยางดี อิสระใหทานเพลิดเพลินตาม
อัธยาศัยกับการ ชอปปิ้ งสินคาที่มีช่ อ
ื เสียงตางๆ มากมายของประเทศสวิต เซอรแลนดอ
นํ าทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก (ประมาณ 45 นาที) เพื่อนั่ งกระเชาหมุนแหงแรกของโลก สูยอดเขาทิต ลิส (TITLIS) บนยอดเขาแหงนี้
หิมะจะไมละลายตลอดทั้งปี นั่ งกระเชายักษที่หมุนไดรอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ช่ อ
ื วา REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานี บนยอดเขาทิทลิส
ชมถํ้านํ้ าแข็ง (ICE GROTTO) ซึ่งเป็ นถํ้าที่เกิดจากฝี มือมนุษยภายในเป็ นผนั งนํ้ าแข็งพรอมมีคําอธิยายเป็ นจุด ๆ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารบนเขา
นํ าทานเดินทางสู เมืองดิจอง (ประมาณ 5.30 ช.ม.) ประเทศฝรั่งเศส
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
พักที่ Mercure Dijon Centre Clemenceau หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สิงโตหินแกะสลัก
เป็ นอนุสาวรียที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็ นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสที่ต ายในหน าที่ที่ฝรั่งเศส
ซึ่งสวนใหญเป็ นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซื่อสัต ยในหน าที่ แกะสลักอยูบนหน าผา
ที่หัวของสิงโตจะมีโล ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร
วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี สรางขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ
ซื่อสัต ยและรักภักดี ที่เสียชีวิต ไปในฝรั่งเศส
ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร


รับ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Mercure Dijon Centre Clemenceau หรือเทียบเทา

สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)
เป็ นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก มีอายุหลายรอยปี ทอดตัวขามแมนํ้ารอยส เป็ นสัญลักษณและ
ประวัต ิศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้ เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบ
โบราณ เชื่อมตอไปยังป อมแปดเหลี่ยมกลางนํ้ า ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็ นเรื่องราว
ประวัต ิความเป็ นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็ นภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ปี สะพานนี้ เคย
ถูกไฟไหมเสียหายอยาง แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูในสภาพที่ดีเหมือนเดิม

เชา
รับ

แองเกิ้ลเบิรก
แองเกิ้ลเบิรก เป็ นอีกหนึ่ งเมืองรีสอรทชั้นนํ าของสวิต เซอรแลนดที่ต องหาโอกาสมาเยือนสักครั้ง โดย
ตัวเมืองนั ้นตั้งอยูบนเนิ นเขาใกลๆกับ"ภูเขาทิต ลิส" ภูเขาที่มียอดสูงจากระดับนํ้ าทะเลหนึ่ งกวา
10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปั จจุบันเมืองเอนเกลเบิรกไดกลายเป็ นอีกหนึ่ งอัลไพน รีสอรทที่ใหญ
ที่สุดในภาคกลางของสวิต เซอรแลนด

กระเชาไฟฟาโรแตร
เป็ นกระเชาไฟฟ าที่ใชในการเดินทางขึ้นสูยอดเขาทิต ลิส ซึ่งตัวกระเชานั ้นมีพื้นที่หมุนไดอยางชาๆเพื่อ
ใหนักเดินทางไดเห็นทัศนี ยภาพแบบ 360 องศาในเวลาเพียง 5 นาทีนั้น

ยอดเขาทิตลิส
เป็ นภูเขาที่มีความชันที่ สุดในโลก ประมาณ 10,000 ฟุต มีภัต ตาคารอยูบนยอดเขาที่สามารถ ชม
ทิวทัศน โดยรอบได

ประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู กรุงปารีส (PARIS)
(ประมาณ 4 ช.ม.)

ถํ้านํ้าแข็งทิตลิส

บาย

รับ
เป็ นถํ้าที่เกิดจากฝี มือมนุษย ที่มีแสงไฟนี ออนสองสวางเป็ นระยะๆ การเดินในถํ้านํ้ าแข็งเราตอง
ระมัดระวังเป็ นพิเศษเพราะพื้นลื่นมากๆ แตจะมีวางแผนกันลื่นไวใหต ลอดทาง
ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารจีน



เที่ยง บาย

นํ าทาน เขาชมภายในพระราชวังแวรซายส
พรอมฟั งบรรยายจากมัคคุเทศกทองถิ่นเพื่อให
ทานไดทราบถึงประวัต ิและความหมายของผล
งานศิลปะที่ต กแตงอยูในแตละหองเดินผาน
หองทองพระโรงกระจก Hall of Mirror ที่
สวยงาม อันเป็ นสถานที่พระยาโกษา ทูต เอก
จากกรุงศรีอยุธยาเขาเฝ าพระเจาหลุยสที่ 14
และยัง
เป็ นหองที่

เซ็นสนธิ
เป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องของไวน ชั้นเลิศ และยังเป็ นเมืองหลวงของแควนเบอรกัน (Burgundy สัญญาแวรซายน หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
จากนั ้นใหเวลาทานเดินเลนภายในเขต
region) แควนที่ต ั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจอง เป็ นเมืองหลวงที่มีความ
สําคัญดานประวัต ิศาสตรของแควน เบอรกันดีและฝรั่งเศสเป็ นอยางมาก โดยเฉพาะประวัต ิศาสตรอัน อุทยานและบริเวณรอบๆพระราชวัง
เกาแกในเรื่องของการผลิต ไวน
นํ า
ทาน

ลองเรือ
แมนํ้าแซนน เพื่อชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝั่ งของแมนํ้าแซนต โบราณสถานและอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรเนสซองส ควรคา
แกการอนุรักษ

คํ่าวันที่

ดิจอง

6

ปารีส - พระราชวังแวรซายส - ลองเรือแมนํ้าแซนน
คํ่า

กิจกรรม

รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารไทย
พักที่ Best Western plus Paris Velizy หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปารีส
ปารีส เป็ นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปั จจุบันกรุงปารีสเป็ น
หนึ่ งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่ งของโลก และดวยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่
สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก
ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน



รับ

เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารไทย

 Best Western plus Paris Velizy หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

พระราชวังแวรซายส

นํ า

เป็ นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหนึ่ งของโลก และเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
ปั จจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็ นมรดกโลกมาถึง 30 ปี แลว ดวยวามีความงาม
เป็ นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่ 18 ปั จจุบันก็เป็ นพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวเขาชม

ลองเรือแมนํ้าแซนน

คํ่าวันที่

7

ทานเดิน
ทางยานม
ลองเรือในแมนํ้าแซนน ที่เป็ นแมนํ้าสายหลักทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศฝรั่งเศส ทั้งยังเป็ น งมารต สู (MONMARTRE) เนิ นเขาที่สูง
ที่สุดในปารีส
สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนั กทองเที่ยวสูงสุดแหงหนึ่ งในกรุงปารีสอีกดวย



ยานมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน - ถนนชองเอลิเซ - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต
่

้

่

่



กิจกรรม

้

นํ าทานนั่ งรถรางขึ้นชมวิหารพระหฤทัย (SACRE COEUR) เป็ นโบสถแบบศิลปะโรมาโนไบแซนไทน ที่สวยที่สุดในกรุงปารีส ณ บริเวณนี้
คุณจะไดชมกรุงปารีสที่แสนจะน าประทับใจ พรอมรื่นเริงไปกับนั กดนตรีพเนจรที่มาขับกลอมดนตรีใหกับผูมาเยือน บริเวณมงมารต มีบาร คาเฟ
รานคาน ารัก เบียดเสียดกันมากมาย ร
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารจีน
นํ าทานเดินทางสู จัต ุรัสทรอคาเดโร ซึ่งจากจุดนี้ ทานจะสามารถถายรูปคูกับ หอไอเฟิ ล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็ นสัญลักษณของประเทศ
ฝรั่งเศส และยังเป็ นสิ่งกอสรางที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโลก (หมายเหตุ: ราคาทัวรนี้ไมรวมคาขึ้นลิฟทของหอไอเฟล หากทานใดสนใจกรุณาติดตอ
หัวหน าทัวร)
นํ าทานชมความยิ่งใหญของ ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เป็ นอนุสรณสถานที่สําคัญในกรุงปารีส
จากนั ้นนํ าทานอิสระชอปปิ้ ง ณ ยานฌ็องป เอลิเซ ยานชอปปิ้ งชื่อดังของฝรั่งเศสที่ทุกทานไมควรพลาด มีสินคาแบรนดเนมตางๆมากมายให
ทานเลือกซื้อตามอัธยาศัยอิสระ
ชอปปิ้ งยานถนนโฮลมาน ที่ หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (GALERIES LAFAYETTE) หางสรรพสินคาขนาดใหญใหทุกทานไดชอปปิ้ งกัน
แบบเต็ม ๆ พบสินคาเทรนดปารีสลาสุด
คํ่า

อิสระอาหารคํ่า ไมรวมอยุในรายการ
พักที่ Best Western plus Paris Velizy หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ยานมงมารต
ตั้งอยูบนเนิ นเขาทางตอนเหนื อของกรุงปารีส ไดช่ อ
ื วาเป็ นยานศิลปะที่โดงดังแหงหนึ่ ง ในอดีต
ประมาณคริสตศตวรรษที่ 19 มีศิลปิ นดัง ๆ มาปั กหลักอยูหลายคนแตต อนนั ้นยังไมดังเทาไหรเป็ น
ศิลปิ นใสแหงดวยซํ้าไป และยังเป็ นยานการคา ที่นักทองเที่ยวมักมาเดินชอปปิ้ งกันดวย
ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน


รับ

 Best Western plus Paris Velizy หรือเทียบเทา
ราคาทัวรนี้ไมรวมคาขึ้นลิฟทของหอไอเฟล หากทานใดสนใจ
กรุณาติดตอหัวหน าทัวร
อิสระอาหารคํ่า ไมรวมอยุในรายการ

มหาวิหารซาเครเกอร
มหาวิหารซาเครเกอร เป็ นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน บนยอดเขามงมาทรที่สูงที่สุดในปารีส ถูก
สรางเพื่ออุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิต ในสงครามกับปรัสเซีย นอกจาก
นี้ ยังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค (Joan of Arc) ประดับอยูที่ดานหน าของซุมประตูดวย

จัตุรัสทรอคาเดโร
จัต ุรัสทรอคคาเดโร อยูกลางกรุงปารีส เป็ นจุดยอดนิ ยมในการชมวิวหอไอเฟล สามารถมองเห็นตัวหอ
ไอเฟลไดทั้งหมดอยางชัดเจน เชิญเดินเลนชมบริเวณลานจัต ุรัสคองคอรด ออกแบบโดยเลอโนตร
สถาปนิ กผูริเริ่มสรางเมืองแวรซายสใหพระเจาหลุยสที่14 เป็ นจุดสําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถ
เดินเที่ยวชมสถานที่นาสนใจรอบๆ ไดอยางเพลิดเพลินใจและยังไดชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมดวย

หอไอเฟล
เป็ นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่ Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส หอคอย
แหงนี้ เป็ นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็ นหนึ่ งในสิ่งปลูกสรางที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดใน
โลก



เที่ยง บาย
เชา
รับ

ประตูชัยนโปเลียน
เป็ นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัต ุรัสชารลส เดอ โกลล หรือเป็ น
ที่รูจักกันในนาม จัต ุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป -เซลิเซส ประตูชัยแหงนี้ สรางขึ้น
เพื่อเป็ นการสดุดีถ ึงวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสงครามน
โปเลียน และในปั จจุบันยังเป็ นสุสานของทหารนิ รนามอีกดวย

ถนนชองเอลิเซ
เป็ นถนนสายที่สวยงามและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดของปารีส และเป็ นยานการคาที่ประกอบดวยโรงละคร คาเฟ
และรานคาหรูหรา ซึ่งถือวาเป็ นยานชอปปิ้ งที่ใหญที่สุดในปารีส สองขางทางมีต นเชสตนัต ที่ไดรับการ
ตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนนี้ มีช่ อ
ื เสียงและไดรับการยกยองไปทั่วโลก เป็ นหนึ่ งในสุดยอด
สถานที่สําหรับชอปปิ้ งและชมผูคนเดินผานไปมา ดวยความเฉิ ดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลา
เดียวกัน

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต



คํ่า หมายเหตุประทานอาหารเชา
ณ หองอาหาร
ของโรงแรมที่พัก

วันที่ 8

เป็ นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สถานที่แหงนี้ เป็ นสวรรคของนั ก
ช็อปปิ้ งสินคาแบรนดเนมที่ นิ ยมความหรูหรา ลํ้าสมัย ทั้งเสื้อผา เครื่องประดับ ผลิต ภัณฑต กแตง
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสูสนามบิน
ภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นที่นี่ถ ูกอัพเดท ใหใหมลาสุดไมต กเทรนดอยูต ลอดเวลา เรียกวาอะไร ชารลเดอโกลเพื่อใหทานไดมีเวลาทํา TAX
ใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหางอื่นๆเสมอ
REFUND คืนภาษีกอนเดินทางกลับ

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล



กิจกรรมบาย

13.40 น. บินลัดฟ าออกเดินทงกลับสู กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล
หรือเรียกโดยทั่วไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูที่รัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยูหางจากตัว
เมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อประมาณ 25 กิโลเมตร นั บเป็ นประตูสําคัญในการเดินทางเขา
เชา
ออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินแอรฟรานซดวย

วันที่ 9
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

กิจกรรม เชา

เจาหน าที่ขอ
ครั้ง

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายในประเทศ ใน
ตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศ
อีกดวย
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไม

แจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบใน
วันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความ
ลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ
วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ และจะไมรับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได เชน การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพยสิน
สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวร โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีที่สุดโดยจะคํานึ งถึงประโยชน และ
ความปลอดภัยของผูเดินทางเป็ นหลัก
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดต ามความความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมี
การเรียกเก็บคานํ้ ามันเพิ่มหรือคาตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหน าโดยยืนยันจดหมายจากทางสาย
การบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหน าโดยจะคํานึ งถึงผลประโยชน ที่ผูเดินทางไดรับเป็ น
หลัก
3.เนื่ องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาใน
กรณีใดก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามที่ไดระบุไวขางตนทุก
ประการ
- ในการยื่นขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสารใหครบตามที่สถานทูต ระบุเทานั ้น (การอนุมัต ิวีซาขึ้น
อยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูต นั ้น) พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง
- ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูต ฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัต ิวีซาของทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนี ยมใหมทุกครั้ง หาก
ตองการขอยื่นคํารองใหม(ทางสถานทูต ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนี ยมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเป็ นเหตุผลใด
ก็ต ามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได)
- ทางสถานทูต จะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั ้น การปฏิเสธวีซาอัน
เนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัต ถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
(การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ต าม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเป็ นการถาวร)
- หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคิดคา
ใชจายตามความเป็ นจริง (คามัดจําตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนิ นการออกตั๋วแลวทางบริษัทฯจะหักคาตั๋วเครื่องบินเต็มจํานวนและจะทําการ
คืนใหทานตามที่สายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้ บางสายการบินไมสามารถคืนคาตั๋วเครื่องบินไดทานสามารถตรวจสอบ
กับทางสายการบินโดยตรง คาธรรมเนี ยมวีซาที่ทางสถานทูต เรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 15 วัน
- ผูที่ไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเป็ นประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสารปลอมในการเดินทางและสําหรับทานที่ถ ูกปฏิเสธ
วีซาอันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนี เขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินทั้งหมดที่
ทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหน าที่ดําเนิ นการตามกฎหมาย
- สําหรับผูเดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็ นผูย่ น
ื วีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด
ยกเวนหากเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดําเนิ นการแจงยกเลิกวีซาของทานเนื่ องจากการยื่นวีซาจะถูกระบุเป็ นสถิต ิของทางบริษัทฯกับทาง
สถานทูต

การชําระเงิน
ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นั บตั้งแตวันที่ทานไดทําการจองทัวร มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัต โนมัต ิ
ชําระสวนที่เหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ

อัตรานี้รวม:

- คาตั๋วเครื่องบินไป- กลับสายการบินไทยชั้นประหยัด** สะสมไมลได 50 %
- คาภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
- คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
- คาอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- คารถรับ – สงระหวางนํ าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงตอวัน)
- คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆตามที่ระบุในรายการ
- คามัคคุเทศกของบริษัทฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง
- คาประกันอุบัต ิเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม

อัตรานี้ไมรวม:

- คาทิปพนั กงานขับรถและมัคคุเทศก 3,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพรอมกับคาทัวรสวนที่เหลือ
- คาธรรมเนี ยมวีซาในกลุมเชงเกน
- คาธรรมเนี ยมการทําหนั งสือเดินทาง
- คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทาง ในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
- คามัคคุเทศกของบริษัทฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากที่รายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการเป็ นตน
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- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหักณที่จาย 3% (สําหรับกรณีที่ต องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
- คาทิปหัวหน าทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็ นสินนํ้ าใจในการบริการ
- คาทิปอื่นๆ เชน พนั กงานยกกระเป าโรงแรมและสนามบิน เป็ นตน

วีซา
หลักฐานการยื่นวีซาฝรั่งเศส
เอกสารสําหรับการยื่นวีซา (ผูเดินทางทุกทานตองเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้ วมือกับสถานทูต ทุกกรณี)
- พาสปอรต ตองอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ และตองมีหน าวางเหลือสําหรับประทับตราวีซาอยางน อย 2 หน าหากมีพาสปอรต เลมเกาไมวา
จะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนํ าไปแสดงดวยเพื่อเป็ นการงายตอการอนุมัต ิวีซา
- รูปถายสี พื้นหลังสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ขนาด 1.5x2 นิ้ วหรือ 3.5x4.5 เซนติเมตรจํานวน 2 รูป ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาบัต รประชาชน หรือ บัต รขาราชการ
- สําเนาสูต ิบัต ร กรณีอายุไมถ ึง 20 ปี บริบูรณ
กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ ง ตองทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดาหรือมารดาจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุต ร
เดินทางไปกับทานใดทานหนึ่ งได
กรณี เดินทางกับบุคคลอื่น ทั้งบิดาและมารดาตองแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบุ ชื่อและความสัมพันธของบุคคลนั ้นกับครอบครัวดวย
ยื่นเรื่องทําจดหมายยินยอม ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรารับรองราชการอยางถูกตอง
พรอมแนบสําเนาหน าพาสปอรต หรือสําเนาบัต รประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง (กรณีบิดามารดา หยาราง/เสียชีวิต ตองแนบ ใบหยา/ใบมรณะ
เพื่อเป็ นการยืนยัน รวมถึงหนั งสือรับรองบุต รบุญธรรม)
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
- สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา (ถามี)
- หนั งสือรับรองการทํางาน
- พนั กงานบริษัท / ขาราชการ หนั งสือรับรองการทํางานจากบริษัท หรือสังกัดที่ทานทํางานอยู ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเทานั ้น โดยระบุ ตําแหน ง,
อัต ราเงินเดือนในปั จจุบัน, วันเดือนปี ที่เริ่มทํางาน และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
ลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ อ
ื ของแตละสถานทูต )
- เจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย, หนั งสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน (กรณีธุรกิจสวนตัวไมไดจดทะเบียน ใช
จดหมายรับรองตนเอง พรอมแนบรูปถายสถานที่ทํางานอยางน อย 3-5 ใบ)
- นั กเรียน / นั กศึกษา หนั งสือรับรองจากสถานศึกษาหรือ ใบรับรองจบการศึกษาฉบับจริง ภาษาอังกฤษเทานั ้น
- เกษียณอายุ สําเนาบัต รขาราชการบํานาญ
- ผูสูงอายุต ั้งแต 70 ปี ขึ้นไป แนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางทองเที่ยวได
- รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement) ยอนหลัง 6 เดือนลาสุด ควรเลือกบัญชีที่มีการเขาออกสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต ํ่ากวา 6 หลัก (ยอดเงิน
100,000 บาทตอผูเดินทาง 1 ทาน)**สถานทูต ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและฝากประจําทุกกรณี**
- กรณีออกคาใชจายผูที่สามารถออกคาใชจายใหกันได มีดังตอไปนี้
- มีความเกี่ยวของกันทางสายเลือด เชน พอแม พี่นอง
- สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย (หากไมไดจดทะเบียนสมรส ตองเขียนจดหมายพรอมแนบเอกสารเพิ่มเติม เชน สูต ิบัต รบุต ร สําเนา
ทะเบียนบานโดยมีที่อยูเดียวกัน)
- บริษัท ตองมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย โดยระบุช่ อ
ื ผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางในจดหมายดวย
***หมายเหตุ: ชื่อในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอง และตรงกันตามหน าพาสปอรต

หมายเหตุ
*** ราคานี้ ไมรวมคาวีซา 4,500 บาท และ คาทิปไกด 3,000 บาท***
** อัต ราคาบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม
** ตั๋วกรุปเมื่อออกตั๋วแลวเลื่อนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหน าหากทานมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว)
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) หองพักตาง
ประเภทอาจจะไมต ิดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และโรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเป็ นตองแยกหองพักเนื่ องจากโรงแรม
นั ้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยน
หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
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4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45วันหักคามัดจํา 20,000 บาท
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44วันหักคามัดจํา 30,000 บาท
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร
บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ต อเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซา
ผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/หรือมีผูรวมเดินทางในคณะไมถ ึง 20 ทานซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ให
ถาทานตองการ
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวันที่ลูกคาติดตอขอ
ยกเลิกกับเซลล

