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



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟิลลิป (มหาวิหารเซนตปี
เตอร) - โรม - โคลีเซียม - ประตูชัยคอนสแตนติน - อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 กรุง
โรม - กลุมโรมันฟอรัม - น้ําพุเทรวี่ - ยานบันไดสเปน - ปราโต

  

Photel
President
Prato หรือ
เทียบเทา

3 ปิซา - จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา) - มหาวิหารดูโอโมแหงปิซา - หอเอนปิซา -
หอศีลจุมปิซา - เมสเตร - เวนิส - จัตุรัสซานมารโค - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส -
คลองใหญ - สะพานริอัลโต - Cafe Florian

  

Mercure
Venezia
Marghera
หรือเทียบเทา

4 มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - ลูเซิรน   
Ibis Styles
Luzern City
หรือเทียบเทา

5 สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ) - แองเก้ิลเบิรก - กระเชาไฟฟาโร
แตร - ยอดเขาทิตลิส - ถ้ําน้ําแข็งทิตลิส - ดิจอง   

Mercure
Dijon Centre
Clemenceau
หรือเทียบเทา

6 ปารีส - พระราชวังแวรซายส - ลองเรือแมน้ําแซนน   

Best
Western
plus Paris
Velizy หรือ
เทียบเทา

7 ยานมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตูชัยนโปเลียน - ถนนชอง
เอลิเซ - หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต   

Best
Western
plus Paris
Velizy หรือ
เทียบเทา

8 ทาอากาศยานชารลเดอโกลล    -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคูทาน
ละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคูทาน
ละ เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคูทานละ พักเดี่ยว เพิ่มทานละ

23 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 ฿63,999 ฿63,999 ฿62,999 ฿11,900



 หมายเหตุ

วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน) - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟล
ลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร) - โรม - โคลีเซียม - ประตูชัยคอนสแตนติน -
อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลท่ี 2 กรุงโรม - กลุมโรมันฟอรัม
- น้ําพุเทรวี่ - ยานบันไดสเปน - ปราโต

กําหนดการทั้งหมด

**
หาก

ลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรด
แจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การ
จราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา
21.00 น. คณะพรอมกันท่ีจุดนัดหมาย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร D สายการบินไทย (TG)

โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน

 คํ่า ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายในประเทศ ใน
ตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคนคับค่ังท่ีสุดในประเทศ
อีกดวย

 กิจกรรม เชา
00.20 น. บินลัดฟาออกเดินทางสู ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 944

06.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานลีโอนารโดดาวินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระและผานศุลกากร
เป็นท่ีเรียบรอยแลว

นําทานสู นครรัฐวาติกัน ศูนยกลางศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกท่ีประทับขององคประมุขแหงศาสนา “พระสันตะปาปา”

จากนั้นนําทานถายรูปดานนอกกับมหาวิหารเซนตปีเตอร หน่ึงในสี่ของมหาวิหารเอกของกรุงโรมท่ีตั้งอยูใน เขตรัฐวาติกัน เป็นสิ่งกอสรางท่ี
ใหญท่ีสุดในรัฐวาติกัน และเป็นสถานท่ีท่ีไดชื่อวาศักดิส์ิทธิท่ี์สุดแหงหน่ึงของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกดวย

นําทานเดินทางสู กรุงโรม (ROME)

นําทานถายรูปกับ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM) ไดรับเลือกใหเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหม อดีตใชเป็นสถานท่ี
ตอสูของนักรบตางๆ จุผูชมไดถึง 50,000 คน ถือเป็นตนแบบและแรงบันดาลใจใหกับสถาปัตยกรรมสมัยใหมอีกมากมาย

ชมประตูชัยคอนสแตนติน (ARCH OF CONSTANTINE) ประตูชัยคอนสแตนติน

นําทานชม อนุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอ็ล (VICTOR EMMANUEL MONUMENT) หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผูสถาปนา
ประเทศอิตาลี พรอมชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโ์รมันท่ีโรมันฟอรั่ม (ROMAN FORUM)

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานชม น้ําพุเทรว่ี (TREVI FOUNTAIN) เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกท่ีบงบอกถึงความหรูหราโออาและความมีอํานาจน้ําพุเทรว่ีแหงน้ีทาน
สามารถล้ิมลองไอครีมโฮมเมดเจลลาโตตนตําหรับสไตลอิตาเล่ียนไดท่ีน่ี

นําทานอิสระเดินเลนเลือกซ้ือสินคาตางๆท่ียานบันไดสเปน (SPANISH STEPS) จัตุรัสแหงน้ีถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปนซ่ึงตั้งอยูใกลๆ
กับบริเวณนั้นปัจจุบันเป็นแหลงพบปะพักผอนเป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีสินคาแบรนดเนมและสินคาของท่ีระลึกตางๆ

นําทานเดินทางสู เมืองปราโต (PRATO) (ประมาณ 4.30 ช.ม.)

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Photel President Prato หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Photel President Prato หรือเทียบเทา



ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)

วาติกัน

มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)

โรม

โคลีเซียม

ประตูชัยคอนสแตนติน

อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 กรุงโรม

รูจักกันในอีกชื่อวาทาอากาศยานฟีอูมีชีโน เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในอิตาลี ตั้งอยูในเมืองฟีอูมีชี
โน หางจากศูนยกลางทางประวัติศาสตรของโรม 35 กิโลเมตรนอกจากน้ี ยังเป็นทาอากาศยานท่ีมีผู
โดยสารคับค่ังมากเป็นอันดับท่ี 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบิ
นอัลอิตาเลีย ชื่อของทาอากาศยานชื่อของเลโอนารโด ดา วินชี ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชาว
อิตาลี ผูออกแบบตนแบบของเฮลิคอปเตอรและเครื่องจักรมีปีกบินไดเป็นคนแรกของโลก

มหาวิหารเซนตปีเตอร หรือเรียกกันสั้นๆวาเซนตปีเตอรบาซิลิกา มหาวิหารน้ีเป็นมหาวิหารหน่ึงในสี่
ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม, ประเทศอิตาลี อยูในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนท่ีตั้งอยูใจกลางกรุง
โรม ประเทศอิตาลีเป็นท่ีประทับของpope ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแหงศาสนาคริสต นิกายRoman
Catholic State of the Vatican City จัดวาเป็นประเทศ ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก

เป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญโตโออา สวยงามตระการตาเต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเย่ียมมากมาย ดาน
ในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's
Baldachin) เป็นซุมสําริดท่ีสรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซ่ึงสรางตรงบริเวณท่ีเชื่อกันวาเป็นท่ีฝัง
พระศพของนักบุญปีเตอร ความย่ิงใหญของมหาวิหารแหงน้ีก็แฝงไปดวยประวัติศาสตรและเรื่องราวท่ี
มีคุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอนกลางของ
ประเทศ นอกจากน้ีโรมยังเป็นท่ีตั้งของนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีประทับของพระสันตะปาปา
แหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวย โรมเป็นเมืองท่ีมีผูมาเยือนมากเป็นอันดับท่ี 11 ของ
โลก มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป และเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในอิตาลี

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ 2000 ปีมาแลว ซ่ึงตั้งอยูท่ีใจกลางเมืองใหคนเขามาไดไมใกลไมไกล
แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี 2000

ประตูชัยแหงน้ีมีขนาดใหญและสภาพสมบูรณท่ีสุดในกรุงโรม สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะของจักรพร
รดิคอนสแตนตินท่ี 1 ท่ีมีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian Bridge

้ ้ ่ ่

เชา

รับ

ประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองปิซา (PISA) (ประมาณ 1.15 ช.ม.)

นําทานเท่ียวชม จัตุรัสกัมโปเดยมีราโกลี (CAMPO DEI
MIRACOLI) ไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโก
ในชื่อ “จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา” ประกอบไปดวยสิ่งกอสรางไดแก
มหาวิหารปิซา (DUOMO DI PISA),หอเอน (TORRE),หอศีลจุม
(BAPTISTERY) อิสระใหทานถายภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย

บาย

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําทานเดินทางสู เวนิสเมสเตร



วันท่ี 3

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

กลุมโรมันฟอรัม

อนุสาวรียน้ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเวเนเซีย ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจัตุรัสสําคัญกลางกรุงโรม กษัตริยวิกเตอรเอ็ม
มานูเอลท่ี 2 เป็นกษัตริยพระองคแรกของอิตาลี ผูรวมรวมชาติอิตาลีเขาไวดวยกัน ตัวอนุสาวรียจะตั้ง
อยูบนเนินเขาแคปปิทอลไลน สรางขึ้นในปี 1895-1911

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหล่ียมท่ีถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ คาดวาเมื่อกอนถูกใชเป็นตลาดหรือ
ศูนยกลางการแลกเปล่ียนสินคา

 เที่ยง บาย

นํ้าพุเทรวี่

ยานบันไดสเปน

ปราโต

เป็นน้ําพุท่ีน้ํานั้นมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงมีตํานานวามี เด็กผูหญิงนําทางทหารโรมันไปหาแหลง
น้ํา

เป็นยานบันไดท่ีติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม เพราะท้ังสวยและมีท่ีเดินเท่ียว สรางตั้งแตสมัย
ค.ศ.1717

เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญอันดับสองของแควนทัสคานีและใหญเป็นอันดับสามในภาคกลางของอิตาลี
รองจากโรมและฟลอเรนซ ในอดีตเศรษฐกิจของปราโตอยูบนพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็น
หน่ึงในเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของอิตาลี

 คํ่า

 กิจกรรม

(VENICE

MESTRE) (ประมาณ 4.30 ช.ม.)

นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโต
เพ่ือลงเรือเดินทางสู เกาะซานมารโค ชม

จัตุรัสซา
นมารโค

จัตุรัสท่ีขึ้นชื่อวาสวยท่ีสุด
แหงหน่ึงในอิตาลีท่ีมี
โบสถเซนตมารค เป็น
ฉากหลังสรางดวย
สถาปัตยกรรมไบแซน

ไทนท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปตะวันตก ประดับประดาดวยโมเสกทองคําอันงดงาม

ผานชมสะพานถอนหายใจ ท่ีเชื่อมตอระหวางพระราชวังเดิม “DOGE PALACE” ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต อีกท้ัง
ยังเป็นศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยนั้นอีกดวย

ชมคลองใหญคลองท่ีกวางท่ีสุดของเกาะ และสะพานริอัลโต

หมายเหตุ : ราคาทัวรน้ีไมรวมคาลองเรือกอนโดลา หากทานใดสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร

อิสระใหทานไดเดินเท่ียวชมเกาะและชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแกวมูราโนหรือจิบกาแฟในราน CAFE
FLORIAN

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Mercure Venezia Marghera หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ราคาทัวรน้ีไมรวมคาลองเรือกอนโดลา หากทานใดสนใจกรุณา
ติดตอหัวหนาทัวร

ปซา

จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปซา)

มหาวิหารดูโอโมแหงปซา

หอเอนปซา

หอศีลจุมปซา

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา อยูในแควนทัสกานี ฝ่ังแมน้ําอารโน ประเทศอิตาลี อยูทางตะวันตก
ของเมืองฟลอเรนซ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ
130 กิโลเมตร

กัมโป เดย มีราโกลี หรือท่ีไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา คือบริเวณทท่ี
ลอมดวยกําแพง ใจกลางเมืองปิซา แควนทัสเคนี ประเทศอิตาลี โดยท่ีคําวา กัมโป เดย มีราโกลี แปลวา
จัตุรัสอัศจรรย

เป็นมหาวิหารเกาแกท่ีตั้งอยูในจตุรัสดูโอโมแหงปิซา เป็นอีกหน่ึงอาคารขนาดใหญท่ีเป็นจุดดึงดูดของ
เมืองปิซา แหงประเทศอิตาลี

ตั้งอยูท่ีเมืองปีซา ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น ใชเวลาการ
กอสรางถึง 176 ปี ตามประวัติกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหน่ึง จะเป็นดวยการ
คํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 18 ฟุต
แตกระนั้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี จนไดชื่อวาเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

เป็นคริสตศาสนสถาน ท่ีสรางเป็นอิสระจากสิ่งกอสรางอ่ืนโดยมีอางลางบาปเป็นศูนยกลาง หอลาง
บาปจะเป็นสถานสําหรับผูจะเขารีตเรียนรูเรื่องศาสนากอนจะรับศีลลางบาป และเป็นท่ีทําพิธีลางบาป

 เที่ยง



รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

 บาย

เมสเตร

เวนิส

เมสเตรเป็นพ้ืนท่ีฝ่ังแผนดินใหญของเวนิสท่ีเป็นสวนหน่ึงของแควนเวเนโตซ่ึงอยูทางตอนเหนือของ
อิตาลี ท้ังสองฝ่ังถูกเชื่อมตอกันดวยสะพานหลักท่ีมีชื่อวา Ponte della Libertà (สะพานแหง
อิสรภาพ) ในอดีตท่ีน่ีถือเป็นคนละเมืองกับเวนิส จนในปี 1926 เมืองน้ีถูกผนวกใหเป็นเมืองหน่ึง
ของเวนิส โดยเมสเตรถือเป็นฝ่ังเวนิสท่ีอยูดานแผนดินใหญ

้ ่

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Mercure Venezia Marghera หรือเทียบเทา

เชา

รับ

ประทานอาหารเชา ณ
หอง

อาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (MILAN)



วันท่ี 4

มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - ลู
เซิรน

 หมายเหตุ

จัตุรัสซานมารโค

สะพานถอนหายใจ

พระราชวังดอจเวนิส

คลองใหญ

สะพานริอัลโต

Cafe Florian

เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118 เกาะ เขา
ดวยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ดวยความสวยงามและความนาอยูของบานเมืองทําให เวนิส เป็น
สถานท่ีซ่ึงไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหงสะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินี
แหงทะเลอาเดรียตริก และท่ีสําคัญ ยูเนสโก ยกให เวนิส เป็นหน่ึงในเมือง มรดโลก

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น หองวาดภาพของโลก จัตุรัสซานมารโคหรือจัตุรัสเซนตมารค
อาจเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดสําหรับการน่ังพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายท่ีแสนสบายในเวนิส
ภายในบริเวณมีรานกาแฟกลางแจงท่ีตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรท่ีตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดิน ซ่ึงถูกเชื่อมดวยทาง
เดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา สะพานถอนหายใจ ตาม
อาการของนักโทษท่ีเดินขามสะพานกอนท่ีจะหมดอิสรภาพ

เป็นพระราชวังสไตลเวนิสโกธิค เป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคัญของเมืองเวนิส สรางขึ้นในศตวรรษท่ี 9
แตเกิดเพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพ่ิมเติมในระหวางศตวรรษท่ี 14 และ 15 ภายใน
พระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรมมากมายโดยเฉพาะภาพเขียนท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในโลก

คลองใหญ หรือ แกรนด คะแนล มีไฮไลทสําคัญคือการน่ังเรือกอนโดลา ชมรอบเมืองเวนิส โดย
คลองใหญน้ีจะผากลางเมืองเวนิสพอดี ทําใหนักทองเท่ียวสามารถชมบรรยากาศไดโดยรอบ

สะพานริอัลโตเป็นหน่ึงในสะพานขามแกรนดคาแนลท่ีนักทองเท่ียวนิยมแวะมาถายรูปมากท่ีสุด
สะพานแหงน้ีมีความเกาแกท่ีสุด สรางขึ้นครั้งแรกดวยไมในปี ค.ศ.1181 แตเกิดการผุพังขึ้นเรื่อยๆ
กระท่ังในชวงปี ค.ศ.1588-1591 ไดมีการรื้อและสรางใหมดวยหินอยางแข็งแรงดังท่ีเห็นในปัจจุบัน

เป็นรานกาแฟอันเกาแกท่ีตั้งอยูในจตุรัสซานตมารโค บนเกาะเวนิส ซ่ึงเปิดมาตั้งแตปี 1720 ท่ีน่ีนับ
วาเป็นรานกาแฟท่ีเปิดมาอยางตอเน่ืองนานท่ีสุด

 คํ่า

 กิจกรรม

(ประมาณ 3 ช.ม.)

่



วันท่ี 5

สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ) - แอง
เก้ิลเบิรก - กระเชาไฟฟาโรแตร - ยอดเขาทิตลิส - ถ้ําน้ําแข็งทิตลิส - ดิ
จอง

 หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวัน ไมรวมอยูในรายการ

ทานเดินทางสู ตัวเมืองมิลานเพ่ือใหทานเดินชมความสวยงามของบริเวณภายนอกของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน หรือ มิลาโนดูโอโม และชม
แกลเลอรี่ วิคเตอรแอมมานูเอล ศูนยการคาแหงแรกของมิลาน ท่ีไดรับการตกแตงอยางสวยงาม รวมท้ังถายรูปกับอนุสาวรียของ ลิโอนารโด ดาวิน
ซ่ี ศิลปินชื่อดังของอิตาลี ใหเวลาทานเดินเลนชมเมือง ชอปป้ิงสินคาขึ้นชื่อของอิตาลี

บาย
อิสระอาหารกลางวัน ไมรวมอยูในรายการ

นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (ประมาณ 3.15 ช.ม.)

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเทา

 เชา

มิลาน

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็นเมืองสําคัญในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี ซ่ึงเรียกเขตท้ังหมดวา ลากรันเดมีลาโน ชื่อเมืองมิลาน มา
จากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซ่ึงหมายถึง อยูกลางท่ีราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและ
ศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีใหญท่ีสุด
ในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว
ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมี
อนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ีจัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของ
ผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอปป้ิงชั้นนํา

แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 เป็นอาคารศูนยการคา หางเกาแกอาคารกระจกเกาแกและสงา
งามท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง ตั้งอยูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมอันทัน
สมัย มมีสินคามากมายใหเลือกซ้ือไมวาจะเป็นเสื้อผา กระเปา รองทา และนาฬิกา แบรนดเนมชื่อดัง
มากมาย อาทิ หลุยส วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอรซาเช หรือ เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง

 บาย

ลูเซิรน
เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด ซ่ึงเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียว เมืองลูเซิรนเป็น
เมืองท่ีอยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน ท่ีมีชื่อ
เรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม เมืองน้ีแบงออกเป็น 2 สวน สวนท่ีอยูดานตะวันออกเป็นเมือง
เกามีอายุกวา 500 ปีแลว กับสวนเมืองใหมท่ีแยกออกจากกันเลย ไมวาจะเป็นสวนธุรกิจ สวนพัก
อาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมืองใหม สวนท่ีอยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองท่ีสราง
ภายหลัง อาคารบานเรือนเป็นแบบสมัยใหม แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณท่ีปรากฏให
เห็นทุกมุมเมือง

 คํ่า



รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน
 Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเทา

 กิจกรรม

เชา

รับ

ประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร

โรงแรม

นําทานถาย
รูปกับ อนุสาวรีย

รูปสิงโตหินแกะสลัก (LION
MONUMENT) สัญลักษณแหงความกลา
หาญ ซ่ือสัตย และเสียสละ สรางขึ้นเพ่ือ
เป็นเกียรติแดทหารสวิสจากการปกปอง
พระราชวังตุยเลอลีสในพระเจาหลุยสท่ี 16
แหงฝรั่งเศส

่ ่ ่ ้



แวะถายภาพกับสะพานไมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของลูเซิรนสะพานชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สะพานไมเกาแกของเมือง ทอดขามผาน แมน้ํา
รอยส (REUSS RIVER) ตลอดสะพานประดับดวยภาพเขียนท่ีบอกเลาถึง ประวัติศาสตรของประเทศไดเป็นอยางดี อิสระใหทานเพลิดเพลินตาม
อัธยาศัยกับการ ชอปป้ิงสินคาท่ีมีชื่อเสียงตางๆ มากมายของประเทศสวิตเซอรแลนดอ

นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก (ประมาณ 45 นาที) เพ่ือน่ังกระเชาหมุนแหงแรกของโลก สูยอดเขาทิตลิส (TITLIS) บนยอดเขาแหงน้ี
หิมะจะไมละลายตลอดท้ังปี น่ังกระเชายักษท่ีหมุนไดรอบทิศเครื่องแรกของโลกท่ีชื่อวา REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิส

ชมถํ้าน้ําแข็ง (ICE GROTTO) ซ่ึงเป็นถํ้าท่ีเกิดจากฝีมือมนุษยภายในเป็นผนังน้ําแข็งพรอมมีคําอธิยายเป็นจุด ๆ

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา

นําทานเดินทางสู เมืองดิจอง (ประมาณ 5.30 ช.ม.) ประเทศฝรั่งเศส

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Mercure Dijon Centre Clemenceau หรือเทียบเทา

 เชา

สิงโตหินแกะสลัก

สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)

แองเกิ้ลเบิรก

กระเชาไฟฟาโรแตร

ยอดเขาทิตลิส

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอนุสาวรียท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสท่ีตายในหนาท่ีท่ีฝรั่งเศส
ซ่ึงสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซ่ือสัตยในหนาท่ี แกะสลักอยูบนหนาผา
ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร
วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี สรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ
ซ่ือสัตยและรักภักดี ท่ีเสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

เป็นสะพานไมท่ีเกาแกสุดในโลก มีอายุหลายรอยปี ทอดตัวขามแมน้ํารอยส เป็นสัญลักษณและ
ประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลังคาแบบ
โบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหล่ียมกลางน้ํา ท่ีจ่ัวแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราว
ประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ปี สะพานน้ีเคย
ถูกไฟไหมเสียหายอยาง แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม

แองเกิ้ลเบิรก เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอรทชั้นนําของสวิตเซอรแลนดท่ีตองหาโอกาสมาเยือนสักครั้ง โดย
ตัวเมืองนั้นตั้งอยูบนเนินเขาใกลๆกับ"ภูเขาทิตลิส" ภูเขาท่ีมียอดสูงจากระดับน้ําทะเลหน่ึงกวา
10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปัจจุบันเมืองเอนเกลเบิรกไดกลายเป็นอีกหน่ึงอัลไพนรีสอรทท่ีใหญ
ท่ีสุดในภาคกลางของสวิตเซอรแลนด

เป็นกระเชาไฟฟาท่ีใชในการเดินทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส ซ่ึงตัวกระเชานั้นมีพ้ืนท่ีหมุนไดอยางชาๆเพ่ือ
ใหนักเดินทางไดเห็นทัศนียภาพแบบ 360 องศาในเวลาเพียง 5 นาทีนั้น

เป็นภูเขาท่ีมีความชันท่ี สุดในโลก ประมาณ 10,000 ฟุต มีภัตตาคารอยูบนยอดเขาท่ีสามารถ ชม
ทิวทัศนโดยรอบได



รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Mercure Dijon Centre Clemenceau หรือเทียบเทา

เชา

รับ

ประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงปารีส (PARIS)
(ประมาณ 4 ช.ม.)



วันท่ี 6

ปารีส - พระราชวังแวรซายส - ลองเรือแมน้ําแซนน

วันท่ี 7

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

ถํ้านํ้าแข็งทิตลิส
เป็นถํ้าท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ท่ีมีแสงไฟนีออนสองสวางเป็นระยะๆ การเดินในถํ้าน้ําแข็งเราตอง
ระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะพ้ืนล่ืนมากๆ แตจะมีวางแผนกันล่ืนไวใหตลอดทาง

 เที่ยง บาย

ดิจอง
เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของไวนชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแควนเบอรกัน (Burgundy
region) แควนท่ีตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจอง เป็นเมืองหลวงท่ีมีความ
สําคัญดานประวัติศาสตรของแควน เบอรกันดีและฝรั่งเศสเป็นอยางมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตรอัน
เกาแกในเรื่องของการผลิตไวน

 คํ่า

 กิจกรรม

บาย

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําทาน เขาชมภายในพระราชวังแวรซายส
พรอมฟังบรรยายจากมัคคุเทศกทองถิ่นเพ่ือให
ทานไดทราบถึงประวัติและความหมายของผล
งานศิลปะท่ีตกแตงอยูในแตละหองเดินผาน
หองทองพระโรงกระจก Hall of Mirror ท่ี
สวยงาม อันเป็นสถานท่ีพระยาโกษา ทูตเอก
จากกรุงศรีอยุธยาเขาเฝาพระเจาหลุยสท่ี 14

และยัง
เป็นหองท่ี
เซ็นสนธิ

สัญญาแวรซายนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1
จากนั้นใหเวลาทานเดินเลนภายในเขต
อุทยานและบริเวณรอบๆพระราชวัง

นํา
ทาน
ลองเรือ

แมน้ําแซนน เพ่ือชมสถานท่ีสําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนต โบราณสถานและอาคารท่ีเกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรเนสซองส ควรคา
แกการอนุรักษ

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารไทย

พักท่ี Best Western plus Paris Velizy หรือเทียบเทา

 เชา

ปารีส

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็น
หน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และดวยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ี
สําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

 เที่ยง



รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

 บาย

พระราชวังแวรซายส

ลองเรือแมนํ้าแซนน

เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
ปัจจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปีแลว ดวยวามีความงาม
เป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเท่ียวเขาชม

ลองเรือในแมน้ําแซนน ท่ีเป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ท้ังยังเป็น
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวสูงสุดแหงหน่ึงในกรุงปารีสอีกดวย

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารไทย
 Best Western plus Paris Velizy หรือเทียบเทา

 กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นํา

ทานเดิน
ทางยานม

งมารต สู (MONMARTRE) เนินเขาท่ีสูง
ท่ีสุดในปารีส

่ ้ ่ ่ ้



ราคาทัวรน้ีไมรวมคาขึ้นลิฟทของหอไอเฟล หากทานใดสนใจ
กรุณาติดตอหัวหนาทัวร

อิสระอาหารค่ํา ไมรวมอยุในรายการ

นําทานน่ังรถรางขึ้นชมวิหารพระหฤทัย (SACRE COEUR) เป็นโบสถแบบศิลปะโรมาโนไบแซนไทนท่ีสวยท่ีสุดในกรุงปารีส ณ บริเวณน้ี
คุณจะไดชมกรุงปารีสท่ีแสนจะนาประทับใจ พรอมรื่นเริงไปกับนักดนตรีพเนจรท่ีมาขับกลอมดนตรีใหกับผูมาเยือน บริเวณมงมารตมีบาร คาเฟ
รานคานารัก เบียดเสียดกันมากมาย ร

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําทานเดินทางสู จัตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงจากจุดน้ีทานจะสามารถถายรูปคูกับ หอไอเฟิล (EIFFEL TOWER) ซ่ึงเป็นสัญลักษณของประเทศ
ฝรั่งเศส และยังเป็นสิ่งกอสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ: ราคาทัวรน้ีไมรวมคาขึ้นลิฟทของหอไอเฟล หากทานใดสนใจกรุณาติดตอ
หัวหนาทัวร)

นําทานชมความย่ิงใหญของ ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณสถานท่ีสําคัญในกรุงปารีส

จากนั้นนําทานอิสระชอปป้ิง ณ ยานฌ็องปเอลิเซ ยานชอปป้ิงชื่อดังของฝรั่งเศสท่ีทุกทานไมควรพลาด มีสินคาแบรนดเนมตางๆมากมายให
ทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัยอิสระ

ชอปป้ิงยานถนนโฮลมาน ท่ี หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (GALERIES LAFAYETTE) หางสรรพสินคาขนาดใหญใหทุกทานไดชอปป้ิงกัน
แบบเต็ม ๆ พบสินคาเทรนดปารีสลาสุด

ค่ํา
อิสระอาหารค่ํา ไมรวมอยุในรายการ

พักท่ี Best Western plus Paris Velizy หรือเทียบเทา

 เชา

ยานมงมารต

มหาวิหารซาเครเกอร

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส ไดชื่อวาเป็นยานศิลปะท่ีโดงดังแหงหน่ึง ในอดีต
ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 19 มีศิลปินดัง ๆ มาปักหลักอยูหลายคนแตตอนนั้นยังไมดังเทาไหรเป็น
ศิลปินใสแหงดวยซ้ําไป และยังเป็นยานการคา ท่ีนักทองเท่ียวมักมาเดินชอปป้ิงกันดวย

มหาวิหารซาเครเกอร เป็นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน บนยอดเขามงมาทรท่ีสูงท่ีสุดในปารีส ถูก
สรางเพ่ืออุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสท่ีเสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซีย นอกจาก
น้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค (Joan of Arc) ประดับอยูท่ีดานหนาของซุมประตูดวย

 เที่ยง



รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

 บาย

จัตุรัสทรอคาเดโร

หอไอเฟล

จัตุรัสทรอคคาเดโร อยูกลางกรุงปารีส เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล สามารถมองเห็นตัวหอ
ไอเฟลไดท้ังหมดอยางชัดเจน เชิญเดินเลนชมบริเวณลานจัตุรัสคองคอรด ออกแบบโดยเลอโนตร
สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวรซายสใหพระเจาหลุยสท่ี14 เป็นจุดสําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถ
เดินเท่ียวชมสถานท่ีนาสนใจรอบๆ ไดอยางเพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส หอคอย
แหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดใน
โลก

 Best Western plus Paris Velizy หรือเทียบเทา

เชา

รับ



วันท่ี 8

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

 หมายเหตุ

วันท่ี 9

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม

เจาหนาท่ีขอ
ครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบใน

วันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความ
ลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ
วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ประตูชัยนโปเลียน

ถนนชองเอลิเซ

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โกลล หรือเป็น
ท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้น
เพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามน
โปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดวย

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวยโรงละคร คาเฟ
และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขางทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการ
ตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอด
สถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไปมา ดวยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลา
เดียวกัน

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส สถานท่ีแหงน้ีเป็นสวรรคของนัก
ช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ล้ําสมัย ท้ังเสื้อผา เครื่องประดับ ผลิตภัณฑตกแตง
ภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไร
ใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหางอ่ืนๆเสมอ

 คํ่า

 กิจกรรม

ประทานอาหารเชา
ณ หองอาหาร
ของโรงแรมท่ีพัก

จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบิน
ชารลเดอโกลเพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา TAX
REFUND คืนภาษีกอนเดินทางกลับ

บาย

13.40 น. บินลัดฟาออกเดินทงกลับสู กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931

 เชา

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยูหางจากตัว
เมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตูสําคัญในการเดินทางเขา
ออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินแอรฟรานซดวย

 กิจกรรม

เชา

05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายในประเทศ ใน
ตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคนคับค่ังท่ีสุดในประเทศ
อีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไมรับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิน
สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมี
การเรียกเก็บคาน้ํามันเพ่ิมหรือคาตั๋วเครื่องบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจากทางสาย
การบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชน ท่ีผูเดินทางไดรับเป็น
หลัก

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุก
ประการ

- ในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสารใหครบตามท่ีสถานทูตระบุเทานั้น (การอนุมัติวีซาขึ้น
อยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตนั้น) พรอมสงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง

- ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หาก
ตองการขอย่ืนคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเป็นเหตุผลใด
ก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได)

- ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอัน
เน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไมคืนเงินคาทัวรท้ังหมด
(การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร)

- หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคิดคา
ใชจายตามความเป็นจริง (คามัดจําตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วแลวทางบริษัทฯจะหักคาตั๋วเครื่องบินเต็มจํานวนและจะทําการ
คืนใหทานตามท่ีสายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนท้ังน้ีบางสายการบินไมสามารถคืนคาตั๋วเครื่องบินไดทานสามารถตรวจสอบ
กับทางสายการบินโดยตรง คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 15 วัน

- ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสารปลอมในการเดินทางและสําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธ
วีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการย่ืนวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินท้ังหมดท่ี
ทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมาย

- สําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 ยกเวนหากเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯกับทาง
สถานทูต
 

การชําระเงิน
ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

ชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป- กลับสายการบินไทยชั้นประหยัด** สะสมไมลได 50 %

- คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

- คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ

- คาอาหารและเครื่องด่ืมทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ

- คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงตอวัน)

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุในรายการ

- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง

- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 3,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพรอมกับคาทัวรสวนท่ีเหลือ

- คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน

- คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)

- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการเป็นตน
่ ่ ่



- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหักณท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน้ําใจในการบริการ

- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเปาโรงแรมและสนามบิน เป็นตน
 

วีซา
หลักฐานการย่ืนวีซาฝรั่งเศส

เอกสารสําหรับการย่ืนวีซา (ผูเดินทางทุกทานตองเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายน้ิวมือกับสถานทูตทุกกรณี)
- พาสปอรต ตองอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ และตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับตราวีซาอยางนอย 2 หนาหากมีพาสปอรตเลมเกาไมวา

จะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา

- รูปถายสี พ้ืนหลังสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ขนาด 1.5x2 น้ิวหรือ 3.5x4.5 เซนติเมตรจํานวน 2 รูป ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันท้ัง 2 รูป

- สําเนาทะเบียนบาน

- สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ

- สําเนาสูติบัตร กรณีอายุไมถึง 20 ปีบริบูรณ

กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง ตองทําจดหมายยินยอมโดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตองไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตร
เดินทางไปกับทานใดทานหน่ึงได

กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ท้ังบิดาและมารดาตองแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบุ ชื่อและความสัมพันธของบุคคลนั้นกับครอบครัวดวย

ย่ืนเรื่องทําจดหมายยินยอม ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรารับรองราชการอยางถูกตอง
พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรตหรือสําเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง (กรณีบิดามารดา หยาราง/เสียชีวิต ตองแนบ ใบหยา/ใบมรณะ
เพ่ือเป็นการยืนยัน รวมถึงหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม)

- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล

- สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา (ถามี)

- หนังสือรับรองการทํางาน

- พนักงานบริษัท / ขาราชการ  หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท หรือสังกัดท่ีทานทํางานอยู ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ ตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่มทํางาน และชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
ลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชชื่อของแตละสถานทูต)

- เจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย, หนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 6 เดือน (กรณีธุรกิจสวนตัวไมไดจดทะเบียน ใช
จดหมายรับรองตนเอง พรอมแนบรูปถายสถานท่ีทํางานอยางนอย 3-5 ใบ)

- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือ ใบรับรองจบการศึกษาฉบับจริง ภาษาอังกฤษเทานั้น

- เกษียณอายุ สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

- ผูสูงอายุตั้งแต 70 ปีขึ้นไป แนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางทองเท่ียวได

- รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement) ยอนหลัง 6 เดือนลาสุด ควรเลือกบัญชีท่ีมีการเขาออกสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก (ยอดเงิน
100,000 บาทตอผูเดินทาง 1 ทาน)**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและฝากประจําทุกกรณี**

- กรณีออกคาใชจายผูท่ีสามารถออกคาใชจายใหกันได มีดังตอไปน้ี

- มีความเกี่ยวของกันทางสายเลือด เชน พอแม พ่ีนอง

- สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย (หากไมไดจดทะเบียนสมรส ตองเขียนจดหมายพรอมแนบเอกสารเพ่ิมเติม เชน สูติบัตรบุตร สําเนา
ทะเบียนบานโดยมีท่ีอยูเดียวกัน)

- บริษัท ตองมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางในจดหมายดวย

***หมายเหตุ: ชื่อในเอกสารท้ังหมดควรถูกตอง และตรงกันตามหนาพาสปอรต 
 

หมายเหตุ
*** ราคาน้ีไมรวมคาวีซา 4,500 บาท และ คาทิปไกด 3,000 บาท***

** อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม

** ตั๋วกรุปเมื่อออกตั๋วแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงตั๋ว)

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) หองพักตาง

ประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และโรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรม
นั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

่ ่ ่ ่ ้ ่ ้



4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45วันหักคามัดจํา 20,000 บาท

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44วันหักคามัดจํา 30,000 บาท

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร

บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซา
ผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/หรือมีผูรวมเดินทางในคณะไมถึง 20 ทานซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให
ถาทานตองการ
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีลูกคาติดตอขอ
ยกเลิกกับเซลล


