


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2
สนามบินฟูมิชิโน	-	กรุงโรม	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	จัตุรัส
เวเนเซีย	-	ระเบียง	ปาลาสโซ	-	อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร	เอ็มมานูเอลที่	2	-
ประตูชัยคอนสแตนติน	-	กลุมโรมันฟอรัม	-	โคลีเซียม	-	น้ําพุเทรวี่	-	ยาน
บันไดสเปน	-	สนามบินโดฮา

พักที่	IH
Hotel
Roma	Z3
หรือเทียบ
เทา

3 เมืองปิซา	-	หอเอนปิซา	-	เมืองฟลอเรนซ	-	มหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิ
โอเร	-	โบสถซานตา	โครเช	/	มหาวิหารซันตาโกรเช	-	เมืองเวนิส

พักที่
Smart
Hotel	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองเวนิส	-	สะพานถอนหายใจ	-	จัตุรัสซานมารโค	-	มหาวิหารซานมารโค	-
ลองเรือกอนโดลา	-	เมืองลูเซิรน	-	ชวาเนนทพลัทซ	-	สิงโตหินแกะสลัก	-
สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ

พักที่	Ibis
Style
Hotel	หรือ
เทียบเทา

5 หมูบานแองเกิ้ลเบิรก	-	ยอดเขาทิตลิส	-	กระเชาไฟฟาโรแตร	-	ถํ้าน้ําแข็ง	(
ทิตลิส	)	-	เมืองดิจอง

พักที่	IBIS
STYLE
DIJON
CENTRAL
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

6 มหานครปารีส	-	พระราชวังแวรซายส	-	ลงเรือลองแมน่าแซนน

พักที่	Best
Western
Hotel
CDG
Airport
หรือเทียบ
เทา

7 จัตุรัสคองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	หอไอเฟล	-	ประตูชัย
แหงการูแซล	-	จัตุรัสทรอคาเดโร	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต

พักที่	Best
Western
Hotel
CDG
Airport
หรือเทียบ
เทา

8 มหานครปารีส	-	La	Vallee	Village	-	สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบิน
ปารีส	-	สนามบินโดฮา

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

10	ก.ย.	60	-	18	ก.ย.	60 59,900	บาท 59,900	บาท 59,900	บาท 14,000	บาท



22.30	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ
ชั้น	4	เคารเตอร	สายการบินกาตารแอรเวย	(เคาเตอร	Q)	เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบน
เครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงคํ่า
01.35	น.	ออกเดินทางสู	กรุงโรม	โดย	สายการบินกาตารแอรเวย	เที่ยวบินที่	QR837
04.45	น.	เดินทางถึง	กรุงโดฮา	ประเทศกาตาร	(แวะพักเปลี่ยนเครื่องประมาณ	2	ชั่วโมง)

ชวงเชา	-	ชวงบาย
08.35	น.	ออกเดินทางสู	กรุงโรม	โดย	สายการบินกาตารแอรเวย	เที่ยวบินที่	QR131
12.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินฟูมิชิโน	ประเทศอิตาลี	หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําคณะออกเดินทางสู	“กรุงโรม”	(Rome)	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี

ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ	มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา	2,800	ปี
นําคณะทานเดินทางเขาสู	“	นครรัฐวาติกัน	”	“	ประเทศเอกราช	”	หรือ	“	รัฐอิสระทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลก	”
นําคณะทานเขาชมภายในของ	“มหาวิหารเซนตปีเตอร”	***(ขอสงวนสิทธิใ์นการงดการเขาชมภายในมหา

วิหารเซนตปีเตอร	ในกรณี	มีการจัดงานพิธีตางๆ	ซึ่งไมอาจเขาชมได	หรือในกรณีคิวตอแถวในการเขาชมยาว
มากเพื่อไมใหเป็นผลกระทบกับรายการทองเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร)	ซึ่งเป็นสิ่งกอสรางที่ใหญและสําคัญ
ที่สุดในนครรัฐวาติกัน	เป็นสถานที่ศักดิส์ิทธของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด	“	ใหญที่สุดในโลก	”	ได
รับการออกแบบโดย	“	ไมเคิลแองเจลโล	”
นําคณะเขาสู	ภายในมหาวิหาร	ซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย	อาทิเชน	“	ปิเอตา	”

(The	Pieta)	รูปแกะสลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพของพระเยซูเจาไวบนตัก	จากน้ันรถโคชแลนผานสถานที่
สําคัญตางๆ	พรอมชมสถาปัตยกรรมอันเกาแกภายในกรุงโรม	อาทิ	“	จัตุรัสเวเนเซีย	”	Piazza	Venezia	จตุรัส
ที่ยิ่งใหญใจกลางกรุงโรม
นําทานผานชม	ระเบียงปาลาสโซ	สถานที่ใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ	“	อนุสาวรียพระ

เจาวิคเตอร	เอ็มมานูเอ็ลที่	2	”	ซึ่งไดชื่อวาเป็นพระบิดาของชา	อิตาลี	“ประตูชัยคอนสแตนติน”	สัญลักษณแหง
ชัยชนะและที่มาของ	“ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม”
จากน้ัน	นําทานชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ	์“โรมันฟอรัม่”
ใหคณะไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ	“สนามกีฬาโคลอสเซียม”	1	ใน	7	สิง่มหัศจรรยของโลก	สนาม

กีฬากลางแจงขนาดใหญที่มีโครงสรางเกือบสมบูรณตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	โดยนับเป็นสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญ
ที่สุดเทาที่เคยมีการสรางขึน้มาในสมัยอาณาจักรโรมัน
ระหวางทาง	ทานจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม
นําคณะทานชมความสวยงามของ	“น้ําพุเทรวี”่	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโรม	น้ําพุแหงน้ี	เริ่มเป็นที่



รูจักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตรเรื่อง	"	Three	Coins	in	the	Fountain	"	นักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมาเยี่ยมชม
น้ําพุแหงน้ีมีความเชื่อกันวา	การโยนเหรียญลงไปแลวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง
นําทานคณะทานเดินตอไปยัง	“	ยานบันไดสเปน	”	สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	และเป็นสัญลักษณอีกอยาง

หน่ึงของกรุงโรม	เป็นสถานที่นัดพบของหนุมสาววัยรุนของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดวยสถาปัตยกรรม
โรมันที่สวยงาม
อิสระใหทานไดถายภาพไวเป็นที่ระลึก	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่IH	Hotel	Roma	Z3	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

เรียกสั้นวา	Fiumicino	Airport	เป็นสนามบินหลักของกรุงโรม	ประเทศอิตาลี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสนามบินที่มีคนใชเยอะที่สุดของยุโรป

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

มหาวิหารเซนตปีเตอร	หรือเรียกกันสั้นๆวาเซนตปีเตอรบาซิลิกา	มหาวิหารน้ี
เป็นมหาวิหารหน่ึงในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม,	ประเทศอิตาลี	อยูใน
นครรัฐวาติกัน	เป็นดินแดนที่ตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	ประเทศอิตาลีเป็นที่
ประทับของpope	ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแหงศาสนาคริสต	นิกายRoman
Catholic	State	of	the	Vatican	City	จัดวาเป็นประเทศ	ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตปีเตอร	(St.Peter	’	s	Basilica)	ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อ
ปิเอตา	(Pieta)	ของมิเคลันเจโลและแทนบูชาบัลแดคคิโน	(St.	Peter's
Baldachin)	เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณ
ที่เชื่อกันวาเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร

เป็นจตุรัสที่มีถนนลาดผานมากมายหลายเสน	และยังเป็นที่ตั้งของสถานทูต
ของเวนิซ	ซึ่งมีอนุสรณสถานและรูปป้ัน	ที่มีความสําคัญตออิตาลีตั้งอยูทั้งสอง
ฝ่ังของจตุรัส



เป็นพระราชวังที่ถูกสรางเมื่อปี	คศ	1444-1514	ซึ่งนับวาเป็นพระราชวังสไตล
เรเนซองคที่แรกๆในกรุงโรมที่ถูกสราง	และมีขาวลือวาเงินที่นํามาสรางน้ันได
มาจากการชนะพนันในคืนเดียว

อนุสาวรียน้ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเวเนเซีย	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงจัตุรัสสําคัญกลางกรุง
โรม	กษตัริยวิกเตอรเอ็มมานูเอลที่	2	เป็นกษตัริยพระองคแรกของอิตาลี	ผูรวม
รวมชาติอิตาลีเขาไวดวยกัน	ตัวอนุสาวรียจะตั้งอยูบนเนินเขาแคปปิทอลไลน
สรางขึน้ในปี	1895-1911

ประตูชัยแหงน้ีมีขนาดใหญและสภาพสมบูรณที่สุดในกรุงโรม	สรางขึน้เพื่อ
ฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่	1	ที่มีชัยชนะเหนือ	Maxentius	ใน
สงคราม	Battle	of	Milvian	Bridge

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ	คาดวาเมื่อกอน
ถูกใชเป็นตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา



***ขอสงวนสิทธิใ์นการงดการเขาชมภายในมหาวิหารเซนตปีเตอร	ในกรณี	มีการจัดงานพิธีตางๆ	ซึ่งไมอาจ
เขาชมได	หรือในกรณี	คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพื่อไมใหเป็นผลกระทบกับรายการทองเที่ยวอื่นๆใน
โปรแกรมทัวร

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	IH	Hotel	Roma	Z3	หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะทานออกเดินทางสู	“เมืองปิซา”
นําทานเขาชมความมมหัศจรรยของ	“หอเอนแหงเมืองปิซา”	1	ใน	7	สิง่มหัศจรรยของโลกในยุคกลาง

สรางดวยหินออน	สูง	181	ฟุต	มี	8	ชั้นโดยเริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.1174	แลวเสร็จเมื่อ	ค.ศ.1350	ใชเวลากอสรางนาน
ถึง	176	ปี	สวนสาเหตุที่เอียง	น้ันเกิดขึน้หลังจากเมื่อสรางเสร็จแลว	ฐานไดทรุดไปขางหน่ึง	เมื่อวัดดูปรากฏวา
เอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง	14	ฟุต	แตก็ยังไมลม	ยังคงเอียงอยูเชนทุกวันน้ี
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางเขาชม	“เมืองฟลอเรนซ”	(Florence)	เมืองที่ไดรับฉายาวา“เมืองที่มีความงามเป็นอมตะ”	เป็น

เมืองตนแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองสซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในชวงศตวรรษที่	13-16	ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมเป็นนครโบราณอันยิ่งใหญซึ่งครั้งหน่ึงเคยมั่งคั่งและรํ่ ารวยกวากรุงโรม	เป็นถิ่น
กําเนิดของศิลปินระดับโลก2ทาน	คือ	“ลีโอนาโด	ดาวินชี	และ	ไมเคิลแองเจลโล”
นําคณะเดินเที่ยวชม	เขตเมืองเกา	Old	Town	ซึ่งไดถูกจัดใหเป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไมอนุญาตใหรถยนต

วิ่งผานภายในเมืองสัมผัสสถาปัตยกรรมอันแสนงดงามเต็มไปดวยศิลปะแบบเรอเนสซองสที่หาชมไดยากยิ่งจาก
เมืองไหน
เที่ยวชม	“จัตุรัสเพียซซาซินยอเรตตา”	ชมสถาปัตยกรรม	อันโดดเดนของเมืองที่	“มหาวิหารซานตามา

เรียเดลฟิออเร”	เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญสัญลักษณแหงเมืองฟลอเรนซ
นําทานเดินทางเขาสูใจกลางเมืองชม	“โบสถซันตาโคเช”	โบสถขนาดใหญซึ่งใชเป็นสถานที่ฝังศพของศิลปิน

ชื่อกองโลก“ไมเคิลแองเจลโล	และ	กาลิเลโอ”	และศิลปินชื่อดังของเมือง
นําทานขามแมน้ําอารโน	นําทานสู	ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง	“	เมืองเวนิส	เมส

เตร”	ราชินีแหงทะเล	เอเดียตริกเมืองหลวงของแควน	เวเนโต

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	/	จากนัน้นําคณะทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก



พักที	่:	Smart	Hotel	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา	อยูในแควนทัสกานี	ฝ่ังแมน้ําอารโน	ประเทศ
อิตาลี	อยูทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ	ประมาณ	100	กิโลเมตร	และทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ	130	กิโลเมตร

ตั้งอยูที่เมืองปีซา	ประเทศอิตาลี	เป็นหอคอยสรางดวยหินออน	สูง	181	ฟุต	มี	8
ชั้น	ใชเวลาการกอสรางถึง	176	ปี	ตามประวัติกลาววา	ขณะกอสรางเสร็จ	ฐาน
ทรุดไปขางหน่ึง	จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ
เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง	18	ฟุต	แตกระน้ันก็ยังไมลม
ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี	จนไดชื่อวาเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี	มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร	ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	ศาสนา	วัฒนธรรม	และ
อุตสาหกรรม	ของประเทศอิตาลีน่ันเอง	เมืองฟลอเรนซ	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอาร
โน	ปัจจุบันเมืองแหงน้ีไดกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของโลก

วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเรยังเป็นที่รูจักกันในนาม	ดูโอโม	ซึ่งเป็นภาษา
อิตาลีที่แปลวา	วิหาร	สิ่งที่ยืนหยัดอยูบนเสนขอบฟาของฟลอเรนซก็คือโดมอัน
งดงามของดูโอโม	ซึ่งถือวาเป็นความสําเร็จที่สําคัญที่สุดทางดาน
สถาปัตยกรรมของยุคเรอเนสซองส	ภายในวิหาร	คุณจะพบกับหนาตางกระจก
สีและภาพปูนเปียกของศิลปินชั้นครูของอิตาลี	และตัวอยางของนาฬิกาแบบโอ
รา	อิตาลิกา	ที่เกาแกที่สุดในโลก

เป็นวัดบาซิลิกาชั้นรองของนิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยูที่เมืองฟลอเรนซ
ฟลอเรนซในประเทศอิตาลี	ที่ตั้งแตเดิมเป็นที่ลุมนอกกําแพงเมืองฟลอเรนซ
ภายในวัดเป็นที่เก็บศพคนสําคัญๆ	ของอิตาลีเชนไมเคิล	แอนเจโล,	กาลิเลโอ
กาลิเลอี,	และคนอื่นจึงเป็นที่รูจักกันวาเป็น	“Pantheon	of	the	Italian	Glories”
(จุดยอดของความเลิศของอิตาลี)

เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวน	118	เกาะ	เขา
ดวยกันในบริเวณ	ทะเลสาบเวนิเทีย	ดวยความสวยงามและความนาอยูของ
บานเมืองทําให	เวนิส	เป็นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย	ตั้งแต	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	เมืองแหงแสงสวาง	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	และ
ที่สําคัญ	ยูเนสโก	ยกให	เวนิส	เป็นหน่ึงในเมือง	มรดโลก



	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Smart	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะทานลงเรือเขาสู	“	เมืองเวนิส	”	หน่ึงในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี	เป็นเมืองที่รูจักกันในดาน

ของความเจริญรุงเรืองทางประวัติศาสตรและศิลปะที่ไดรับฉายาวา	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	และ	เมืองแหงแสงสวาง
ชมความสวยงามของ	“	โบสถเซนตมารค	”	ซึ่งเป็นโบสถแบบไบเซ็นไทนที่	“	ใหญทีสุ่ด”	ในยุโรปตะวันตก

ประดับประดาดวยโมเสกทองคําอันงดงาม
นําทานสัมผัสคลองแหงเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ	“	นัง่เรือกอนโดรา”	(Gondora)	ที่มีชื่อเสียงระดับ

โลก***(ไมรวมในรายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางเขาสู	“เมืองลูเซิรน”	(Luzern)	ซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแลนด

สวิสเซอรแลนด	เป็นดินแดนที่ไดรับสมญานามวา	“หลังคาแหงทวีปยุโรป”	(The	roof	of	Europe)	เพราะ
นอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว	ก็ยังมี	ภูเขาใหญนอยสลับกับป าไมที่แทรกตัวอยูตาม
เนินเขาและไหลเขา
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองลูเซิรน”
อิสระทานทองเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง	ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสู	บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง	“ชวาเนนทพลัทซ”
อิสระใหทานชอปป้ิงสินคาขึน้ชื่อของประเทศสวิสเซอรแลนด	นานาชนิด	อาทิ	มีดพับสวิสฯ	,ช็อคโกแล็ต	,ของซู

วีเนียรตางๆ	และที่ทานไมควรพลาดคือ	นาฬิกายี่หอตางๆที่มีชื่อเสียงขอ	งสวิสเซอรแลนด	จากรานตัวแทน
จําหนายนาฬิกาชื่อดัง	อาทิ	บุคเคอเรอร,	กือเบอลิน,	เอ็มบาสซี่	ฯลฯ
จากน้ัน	นําทานออกเดินทางสูเขาสู	โรงแรมทีพ่ัก

ชวงคํ่า
อิสระกับอาหารม้ือคํ่า	ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน
พักที	่:	Ibis	Style	Hotel	หรือระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวน	118	เกาะ	เขา
ดวยกันในบริเวณ	ทะเลสาบเวนิเทีย	ดวยความสวยงามและความนาอยูของ
บานเมืองทําให	เวนิส	เป็นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย	ตั้งแต	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	เมืองแหงแสงสวาง	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	และ
ที่สําคัญ	ยูเนสโก	ยกให	เวนิส	เป็นหน่ึงในเมือง	มรดโลก



เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

โบสถน้ีมีฉายาวาโบสถทอง	เป็นโบสถประจําเมืองที่มีความสําคัญกับเมือง
เวนิสมาตั้งแตครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน	โบสถสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	829	ตัว
โบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึง
ยุคเรอเนสซองส

เดินเลนถายรูปหรือ	ลองเรือกอนโดลา	เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสู
คลองใหญ	Grand	Canal	คลองที่กวางที่สุดของเกาะ	และงานกอสรางที่แสดง
ใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมที่	สะพานเรียลอัลโต	ศิลปิน
เอกไมเคิลแองเจโล	ไดเวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝ่ังที่	ทาเรือ
ตรอนเชโต

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง



***นัง่เรือกอนโดรา	(Gondora)	ไมรวมในรายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวร
อิสระกับอาหารมื้อคํ่ า	ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน

ชอปป้ิงสินคาขึน้ชื่อของประเทศสวิสเซอรแลนด	นานาชนิด	อาทิ	มีดพับสวิสฯ
,ช็อคโกแล็ต	,ของซูวีเนียรตางๆ	และที่ไมควรพลาดคือ	นาฬิกายี่หอตางๆที่มีชื่อ
เสียงของสวิสเซอรแลนด	จากรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง	อาทิ	บุคเคอ
เรอร,	กือเบอลิน,	เอ็มบาสซี่	ฯลฯ

เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

	พักที่	Ibis	Style	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชาณหองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	“เมืองแองเกลเบิรก”	(Engelberg)	เมืองที่ถือไดวาตั้งอยูใจกลางยุโรปและประเทศสวิต

เซอรแลนด
นําทานเดินทางสู	“ยอดเขาทิตลิส”	(Titlis)	โดย	กระเชาหมุนไฟฟ า	Rotair	Titlis	ที่หมุนได	360	องศา

ระหวางชมวิวทิวทัศนของ	เทือกเขาแอลป	(The	Alps)	ที่มีความสวยงาม	ยอดเขาทิตลิสน้ันมีความสูง	3,028
เมตร	ปกคลุมไปดวยหิมะตลอดทั้งปี
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขาPanorama	Restaurant	(ภัตตาคารชมวิว)

ชวงบาย
นําทานสูบริเวณ	ลานสกี	ใหทานไดอิสระจนถึงเวลาสมควรนําทานลงจากยอดเขา
นําทานเดินทางเขาสู	“เมืองดีจอง”	ซึ่งเป็นอีกเมืองหน่ึงที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส	อดีตเมืองหลวงแหง

แควนเบอรกันดี	ชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส,	โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง	ซึ่งมีจุดเดนคือ
การมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสด	จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม	และยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญในดานการ
คมนาคม

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



พักที	่:	IBIS	STYLE	DIJON	CENTRAL	HOTEL	หรือระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชาณหองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอรทชั้นนําของสวิตเซอรแลนดที่ตองหาโอกาสมาเยือนสัก
ครั้ง	โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูบนเนินเขาใกลๆกับ"ภูเขาทิตลีส"	ภูเขาที่มียอดสูง
จากระดับน้ําทะเลหน่ึงกวา	10,000	ฟุต	หรือ	3,020	เมตร	ปัจจุบันเมืองเอนเกล
เบิรกไดกลายเป็นอีกหน่ึงอัลไพนรีสอรทที่ใหญที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอร
แลนด

เป็นภูเขาที่มีความชันที่	สุดในโลก	ประมาณ	10,000	ฟุต	มีภัตตาคารอยูบน
ยอดเขาที่สามารถ	ชมทิวทัศนโดยรอบได

เป็นกระเชาไฟฟาที่ใชในการเดินทางขึน้สูยอดเขาทิตลิส	ซึ่งตัวกระเชาน้ันมี
พื้นที่หมุนไดอยางชาๆเพื่อใหนักเดินทางไดเห็นทัศนียภาพแบบ	360	องศาใน
เวลาเพียง	5	นาทีน้ัน

เป็นถํ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย	ที่มีแสงไฟนีออนสองสวางเป็นระยะๆ	การเดิน
ในถํ้าน้ําแข็งเราตองระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะพื้นลื่นมากๆ	แตจะมีวางแผน
กันลื่นไวใหตลอดทาง

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	Panorama	Restaurant	(ภัตตาคารชมวิว)

นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	IBIS	STYLE	DIJON	CENTRAL	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะออกเดินทางเขาสู	“มหานครปารีส”	เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูบนแมน้ําแซนน	บริเวณ

ตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน	อีล-เดอ-ฟรองซ	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2,000	ปี	ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะเขาชมความสวยงามภายใน“	พระราชวังแวรซายย”	(คิวกรุปไมตองตอแถวนาน)	ไกดประจํา

พระราชวังคอยบรรยายตามจุดตางทีส่ําคัญๆของพระราชวัง	จัดเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
ปัจจุบัน	เพราะความสวยงามใหญโตของตัวปราสาท	และสวนดอกไมที่มีการตกแตงไวอยางสวยงาม	ผูที่กอสราง
พระราชวังแวรซายส	ที่งดงามแหงน้ี	คือ	พระเจาหลุยสที่	14	ของฝรั่งเศส
นําทานชมหองหับตางๆ	ที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจาตางๆ	อาทิเชน	หองเฮอคิวลีส,	หองวีนัส,

หองนโปเลียน,	หองอพอลโล,	ฮอลลออฟมิเรอร	Hall	of	Mirrors	แตละหองของพระราชวังลวนมีคาดวยภาพ
เขียนสีแบบเฟรสโก	โดยชางฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส	ควรคาแกการยกยอง	ใหเป็นพระราชวังที่งดงามลํ้าคาที่สุด
แหงหน่ึงของโลก	ชมหองประวัติศาสตรเมื่อคราวที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน)	เขาเฝาราชสํานักฝรั่งเศส
นําทาน	“ลองเรือชมแมน้ําแซนน”	พรอมชมชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน	โบราณ

สถานและอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส	ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดด
เดนเป็นมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลก	อาทิเชน	หอไอเฟล	,	พิพิธภัณฑลูฟร	,	ศาลาวาการ	โอเต็ล	เดอ	วิลส
,เกาะเซ็นตหลุยส	,โบสถนอรทเตรอดาม	,	พิพิธภัณฑออรเซย	,	แซงวาลี้ด	,	พระราชวังบูรบ็อง	,สะพานอเล็กซาน
เดอรที่	3	ฯลฯ

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่:	Best	Western	Hotel	CDG	Airport	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก	และเป็น	1	ใน	7	สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย	แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็น
มรดกโลกมาถึง	30	ปีแลว	ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่
18	ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวเขาชม

ลองเรือในแมน้ําแซนน	ที่เป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส	ทั้งยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทอง
เที่ยวสูงสุดแหงหน่ึงในกรุงปารีสอีกดวย

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร



	พักที่	Best	Western	Hotel	CDG	Airport	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานผานชมลานประวัติศาสตร	“	จัตุรัสคองคอรด”	Place	de	la	Concorde	ที่พระเจาหลุยสที่	16	และ

พระนางมารีอังตัวเนต	ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส
นําทานชมถนนแหงแฟชั่น“	ชองเอลิเซ	”	(Champs-Elysees)	ที่มีความยาวกวา	2	กิโลเมตรที่รมรื่นไปดวย

ตนเมเป้ิลตล	อดสองขางทางและถือวาเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก
อิสระใหทานไดถายภาพคูกับ	“หอไอเฟล”	สัญลักษณอันโดดเดนของมหานครปารีส	บริเวณ“จัตุรัสทรอคา

เดโร”
นําทานชม	“	ประตูชัย”	Arc	de	Triomphe	สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึน้ในปี

ค.ศ.1805
นําคณะชอปป้ิง	สินคาปลอดภาษีที	่Duty	Free	ตามอัธยาศัย	อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผากระเปา	เครื่องสําอางจาก

น้ันสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่หางสรรพสินคา	แกลลารี-ลาฟาแยตต	Galerie	Lafayette
อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
อิสระทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่หางสรรพสินคา	แกลลารี-ลาฟาแยตต	(Galerie	Lafayette)

ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
อิสระกับอาหารมื้อคํ่ า	ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน
พักที	่:	Best	Western	Hotel	CDG	Airport	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

จัตุรัสคองคอรด	(PLACE	DE	LA	CONCORDE)	เป็นจัตุรัสที่กวางใหญที่สุดใน
กรุงปารีส	สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่	15	นอกจากโอเบลิสกสูง	23	เมตร	อายุ
กวา	3,000	ปี	และจตุรัสคองคอรด	ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจา
หลุยสที่	16	และ	พระนางมารีอังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน	จัตุรัสลา	คองคอรด
สิ่งสําคัญที่จัตุรัสน้ี	คือ	เสาหินโอเบลิสก	ขนาดใหญ	คําวา	“โอเบลิสก”	มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ	Obeliskos	หมายถึง	เหล็กแหลม	เข็มหรือ	เสาปลาย
แหลม	ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง	สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญ
เพียงกอนเดียว	ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ	เรียวแหลมขึน้สูยอดดานบน
เป็นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน	ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด	และมักนิยม
หุมหรือเคลือบดวยโลหะ	เชน	ทองคํา	เหล็ก	หรือ	ทอง

เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส	และเป็นยานการคาที่
ประกอบดวยโรงละคร	คาเฟ 	และรานคาหรูหรา	ซึ่งถือวาเป็นยานชอปป้ิงที่
ใหญที่สุดในปารีส	สองขางทางมีตนเชสตนัตที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม
ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองไปทั่วโลก	เป็นหน่ึงในสุด
ยอดสถานที่สําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไปมา	ช็องเซลีเซเป็นถนนที่
เฉิดฉายและแหวกแนว	สะดุดตาในเวลาเดียวกัน	มีภูมิทัศนเป็นระเบียบแตบาง
ครั้งก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว	ในครั้งแรกที่มาถึงคุณอาจรูสึกวามีอะไร
มากมายจนเริ่มตนไมถูก	แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว	คุณ
จะเขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ีเพราะมีอะไรดีๆ	ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอ
วารดยาว	1.25	ไมล	(สองกิโลเมตร)	เสนน้ีเป็นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหน่ึง



É
อิสระกับอาหารมื้อกลางวัน	และคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ของปารีส	มีตนไมเรียงราย	588	ตน	แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบ
วับชวนมองในยามคํ่าคืน

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

เป็นอนุสรณสถานที่สําคัญในกรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูกลางจัตุรัสดูว
การูแซล	ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังทุยเลอรี	อยูในเขตที่	1	ของกรุงปารีส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.	1806	-	ค.ศ.	1808	เพื่อเป็นการสดุดี
วีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศสในระหวางสงครามนโปเลียน
สรางในชวงเดียวกันกับประตูชัยแหงฝรั่งเศส	และสรางเสร็จกอน

จัตุรัสทรอคคาเดโร	อยูกลางกรุงปารีส	เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล
สามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลไดทั้งหมดอยางชัดเจน	เชิญเดินเลนชมบริเวณ
ลานจัตุรัสคองคอรด	ออกแบบโดยเลอโนตร	สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวร
ซายสใหพระเจาหลุยสที่14	เป็นจุดสําคัญของเมืองปารีส	เพราะสามารถเดิน
เที่ยวชมสถานที่นาสนใจรอบๆ	ไดอยางเพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคา
แบรนดเนมดวย

เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส	สถานที่แหงน้ี
เป็นสวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	นิยมความหรูหรา	ลํ้าสมัย	ทั้ง
เสื้อผา	เครื่องประดับ	ผลิตภัณฑตกแตงภายใน	เครื่องสําอาง	สินคาทุกชิ้นที่น่ี
ถูกอัพเดท	ใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา	เรียกวาอะไรใหมๆมา	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตตมีของกอนหางอื่นๆเสมอ

	พักที่	Best	Western	Hotel	CDG	Airport	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางสู	ชอปป้ิงเอาทเล็ทตทีใ่หญทีสุ่ดในปารีส	LA	VALLÉE	VILLAGE	ซึ่งเต็มไปดวย

สินคาแบรนดเนมตางๆ	มากมาย
นําทานเดินทางสู	สนามบินชารลเดอโกล	เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา	TAX	REFUND	คืนภาษีกอนการเช็คอิน
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
15.15	น.	นําทานออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินกาตารแอรเวย	เที่ยวบินที่	QR	040



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

23.35	น.	เดินทางถึง	กรุงโดฮา	ประเทศกาตาร	(แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก

เป็นเอาทเล็ตที่รวมมากกวา	100	แบรนดดังแลวหรูหรา	ซึ่งเปิดทุกวัน	และอยู
ไมไกลจากดิสนียแลนดปารีส

ทาอากาศยานปารีส-ชารล	เดอ	โกล	หรือเรียกโดยทั่วไปวา	ทาอากาศยานรัวซี
(Roissy)	ตั้งอยูที่รัวซี	กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	25	กิโลเมตร	นับเป็นประตูสําคัญในการเดิน
ทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการ
บินแอรฟรานซดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงคํ่า
02.20	น.	นําทานเหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินกาตารแอรเวย	เที่ยวบินที่	QR	834
12.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ัง่ครบ	20	ทาน	และไดรับคิวการ
ตอบรับจากทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หอง
พักที่คอนเฟิรมมาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	20	ทาน	จึงจะสามารถยื่น
วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
2.	หากในชวงทีท่านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว

ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
3.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร

เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
4.	กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจาย

จริงทีเ่กิดขึ้นดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไม
ผานการพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา
หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทาน
ตองถูกหักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	120	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋ทาน
จะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคา
มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
5.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%
6.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด

หรือตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดทีใ่ชในการเดินทางมาสนาม
บิน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดิน
ทางของบริษทั	ฉะนัน้ทานควรจะใหกรุป	FINAL	100%	กอนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ
7.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง

นอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ
8.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
9.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
10.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา

งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
**	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การ

ลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนัน้	เพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชัน่ส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจ
ตัดสินใจ	ณ	ขณะนัน้ทัง้น้ีการตัดสินใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ	**

กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก	35,000	บาท	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-โรม	//	ปารีส-กรุงเทพฯ	(หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
2.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต



ใหคนขับรถเกิน	12ช.ม./วัน
3.	โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรด
แฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
4.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา	และคาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา

ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
5.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4.	คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจาก

มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
5.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ	14	ยูโร
6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)
1.	หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
2.	รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้	)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึน้อยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง
3.	หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด

*	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุยอน
หลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง	*พนักงานและผูถือหุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการใชชื่อแตละสถานทูต
*	ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
4.	หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆ

นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)
*	หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทน
การใชชื่อแตละสถานทูตพรอม	Statement	และ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา	ยอน
หลัง	6	เดือน	กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา	(ใช
เวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
*	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*	สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
6.	สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
7.	สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
8.	สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
9.	สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด
10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
11.	หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอด
เวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน



12.	กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถาน
ทูตยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
13.	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทอง

เทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและ
จะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การ
ลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนัน้	เพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชัน่ส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจ
ตัดสินใจ	ณ	ขณะนัน้ทัง้น้ีการตัดสินใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ
(	กรุณาสํารองทีน่ัง่ลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย	8	สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา)
***ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ	Business	Class	กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษทั

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่
ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน			หรือ	กรุปทีม่ีการการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได			
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	40	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	ของมัดจําทั้งหมด
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		35	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		80	%	ของราคาทัวร
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วัน	-	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


