


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฟูมิชิโน	-	กรุงโรม	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร
-	จัตุรัสเวเนเซีย	-	ระเบียง	ปาลาสโซ	-	โคลีเซียม	-	น้ําพุเทรวี่	-	วิหาร
แพนธีออน	-	ยานบันไดสเปน

พักที่	Wall	Art
Hotel	/	Charme
Hotel	ที่พักระดับ
ใกลเคียง

3 เมืองปิซา	-	หอเอนปิซา	-	เมืองเวนิส	-	สะพานถอนหายใจ	-	มหาวิหาร
ซานมารโค	-	ลองเรือกอนโดลา

พักที่	Delfino
Ambasciatori
Hotel	ที่พักระดับ
ใกลเคียง

4 เมืองมิลาน	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร
เอ็มมานูเอลที่	2	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล	-	อินเทอรลาเกน

พักที่	City
Oberland	Hotel
ที่พักระดับใกล
เคียง

5 กรินเดอรวาล	-	สถานีไคลนไชเด็ค	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-
JUNGFRAUBAHN	-	ไอซพาเลซ	-	เลาเทิรนบรุนเนน	-	เมืองดิจอง

พักที่	Ibis	Dijon
Hotel	/	Hôtel
Kyriad	Dijon
Gare	ที่พักระดับ
ใกลเคียง

6 มหานครปารีส	-	รถไฟTGV	-	พระราชวังแวรซายส	-	ลงเรือลองแมน่า
แซนน

พักที่	Best
Western	Hotel
CDG	Airport
ที่พักระดับใกล
เคียง

7 หอไอเฟล	-	พิพิธภัณฑลุฟว	-	จัตุรัสคองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนน
ชองเอลิเซ	-	จัตุรัสทรอคาเดโร	-	ประตูชัย	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตต

พักที่	Best
Western	Hotel
CDG	Airport
ที่พักระดับใกล
เคียง

8 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

8	พ.ค.	61	-	16	พ.ค.	61 ฿77,900 ฿77,900 ฿77,900 ฿22,000

12	มิ.ย.	61	-	20	มิ.ย.	61 ฿77,900 ฿77,900 ฿77,900 ฿22,000

16	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿77,900 ฿77,900 ฿77,900 ฿22,000



21.30	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศชัน้	4	เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร	D)	พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ัง
บนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.20	น.	ออกเดินทางสูกรุงโรม	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	944
06.50	น.	เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน	ประเทศ	อิตาลี	หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรแลว
นําคณะออกเดินทางสู	“กรุงโรม”	Rome	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี

ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ	มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา	2,800	ปี	นําคณะทานเดินทางเขาสู	“
นครรัฐวาติกัน	”	“	ประเทศเอกราช	”	หรือ	“	รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก	”
นําคณะทานเขาชมภายในของ	“มหาวิหารเซนตปีเตอร”	ซึ่งเป็นสิ่งกอสรางที่ใหญและสําคัญที่สุดใน

นครรัฐวาติกัน	เป็นสถานที่ศักดิส์ิทธของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด	“	ใหญที่สุดในโลก	”	ไดรับการ
ออกแบบโดย	“	ไมเคิลแองเจลโล	”
นําคณะเขาสูภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย	อาทิเชน	“	ปิเอตา	”	(	The

Pieta	)	รูปแกะสลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพของพระเยซูเจาไวบนตัก	จากน้ันรถโคชแลนผานสถานที่
สําคัญตางๆ	พรอมชมสถาปัตยกรรมอันเกาแกภายในกรุงโรม	อาทิ	“	จัตุรัสเวเนเซีย	”	Piazza	Venezia	จตุรัส
ที่ยิ่งใหญใจกลางกรุงโรม
ผานชมระเบียงปาลาสโซ	สถานที่ใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ	“	อนุสาวรียพระเจาวิค

เตอร	เอ็มมานูเอ็ลที	่2	”	ซึ่งไดชื่อวาเป็นพระบิดาของชา	อิตาลี	“ประตูชัยคอนสแตนติน”	สัญลักษณแหง
ชัยชนะและที่มาของ	“ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม”
จากน้ันชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ	์“โรมันฟอรัม่”	ใหคณะไดลงจากรถพรอม

ถายภาพคูกับ	“สนามกีฬาโคลอสเซียม”	1	ใน	7	สิง่มหัศจรรยของโลก	สนามกีฬากลางแจงขนาดใหญที่มี
โครงสรางเกือบสมบูรณตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	โดยนับเป็นสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดเทาที่เคยมีการสรางขึน้
มาในสมัยอาณาจักรโรมัน	ระหวางทาง	ทานจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะทานชมความสวยงามของ	“น้ําพุเทรวี”่	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโรม	น้ําพุแหงน้ี	เริ่มเป็นที่

รูจักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตรเรื่อง	"	Three	Coins	in	the	Fountain	"	นักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมาเยี่ยมชม
น้ําพุแหงน้ีมีความเชื่อกันวา	การโยนเหรียญลงไปแลวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง



จากน้ันนําคณะทาน	เดินทางชม	ชอง	“โอคูลูส”	ชองแสงซึ่งเป็นวงกลมขนาดใหญอยูตรงกลางหลังคาโดม
ของ	“วิหารแพนธีออน”	ภายในวิหารแพนธีออนยังใชเป็นสถานที่ฝังศพกษตัริย	บุคคลในราชวงศและบุคคล
สําคัญ	เชน	พระศพของกษตัริย	2	พระองคสุดทายของอิตาลีคือ	พระเจาวิกเตอร	เอมมานูเอลที่	2	และพระเจาอุม
แบรโตที่	1	และยังมีศพของราฟาเอล	จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุนอยที่สุดในบรรดาจิตรกรผูยิ่งใหญในยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยา
นําทานคณะทานเดินทางตอไปยัง	“	ยานบันไดสเปน	”	สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	และเป็นสัญลักษณอีก

อยางหน่ึงของกรุงโรม	เป็นสถานที่นัดพบของหนุมสาววัยรุนของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดวย
สถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม	ใหทานไดถายภาพไวเป็นที่ระลึก	จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่:	Wall	Art	Hotel	/	Charme	Hotel	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

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

มหาวิหารแพนธีออนสรางมาตั้งแต	27	ปีกอนคริสตศักราช	โดยจักรพรรดิมาร
คุส	อากริปปา	แตโดนไฟไหมไปในปีค.ศ.	80	ตอมากษตัริยฮาดริอานได
ปฏิสังขรณขึน้ใหมในปีค.ศ.	118	แตยังคงใหเกียรติผูสรางเดิมดวยการจารึกไว
ที่หนาจั่ววิหารวาอากริปปาคือผูสรางแพนธีออน	นับเป็นวิหารจากยุคโรมันที่
เกาแกที่สุดที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Wall	Art	Hotel	/	Charme	Hotel	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา



บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะทานออกเดินทางสู	“เมืองปิซา”เพื่อเขาชมความมมหัศจรรยของ	“หอเอนแหงเมืองปิซา”	1	ใน	7

สิง่มหัศจรรยของโลกในยุคกลางสรางดวยหินออน	สูง	181	ฟุต	มี	8	ชั้นโดยเริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.1174	แลว
เสร็จเมื่อ	ค.ศ.1350	ใชเวลากอสรางนานถึง	176	ปี	สําหรับหอเอนปิซาน้ี	ภายในมีเสาหินออนทีสลักลวดลายดวย
ฝีมือจิตรกรชื่อดังแหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมาก	สวนสาเหตุที่เอียง	น้ันเกิดขึน้หลังจากเมื่อสรางเสร็จ
แลว	ฐานไดทรุดไปขางหน่ึง	เมื่อวัดดูปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง	14	ฟุต	แตก็ยังไมลม	ยังคงเอียง
อยูเชนทุกวันน้ี
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะทานลงเรือเขาสู	“	เมืองเวนิส	”	หน่ึงในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี	เป็นเมืองที่รูจักกันในดาน

ของความเจริญรุงเรืองทางประวัติศาสตรและศิลปะที่ไดรับฉายาวา	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	และ	เมืองแหงแสงสวาง	เมืองเวนิส	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมหมูเกาะขนาดเล็ก
ประมาณ	118	เกาะเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียทะเลสาบน้ําเค็มน้ีตั้งอยูบริเวณชายฝ่ังระหวางปาก
แมน้ําโปกับแมน้ําพลาวิ	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก	ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	โดยทั้งเมืองและ
ทะเลสาบไดถูกประกาศใหเป็นมรดกโลกในปี	1987
ชมความสวยงามของ	“	โบสถเซนตมารค	”	ซึ่งเป็นโบสถแบบไบเซ็นไทนที่	“	ใหญทีสุ่ด”	ในยุโรปตะวันตก

ประดับประดาดวยโมเสกทองคําอันงดงาม	ใหคณะไดสัมผัสคลองแหงเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ	“
นัง่เรือกอนโดรา”	Gondora	ทีมี่ชื่อเสียงระดับโลก(ไมรวมในรายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	/	จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก
พักทีD่elfino	Ambasciatori	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

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



นัง่เรือกอนโดราราคาไมรวมในรายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวร

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Delfino	Ambasciatori	Hotel	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะออกเดินทางเขาสูตัวเมืองมิลาน	เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอม

บารดี	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ	ซึ่งมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ
นิวยอรกปารีสลอนดอน	และ	โรม
นําคณะชมภายนอก“มหาวิหารแหงมิลาน	หรือดูโอโม”	สัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมือง	อันมีขนาดใหญ

โตมโหฬาร	สรางขึน้ดวยหินออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค	ใชเวลาสรางนานกวา	500	ปี	ปัจจุบันเป็น	“โบสถ
แคธอลิกทีใ่หญเป็นอันดับ	3	ของโลก”	และเป็น	มหาวิหารใหญอันดับสี่ของโลก	สูง	157	เมตร	กวาง	92
เมตรเริ่มสรางในปี	ค.ศ.1386	ใชเวลากอสรางนานถึง	500	ปี
ชมความงดงามของยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกวา	135	ยอด	รูปป้ันนักบุญ	คนและสัตวอีกกวา	3,000

รูป	ลานดานหนาเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอลที่	2	ทรงมา	รายลอมดวยอาคารที่
เกาแกคลาสสิคและชอปป้ิงมอลลที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลกมีเวลา
ใหทานไดเลือกหาซื้อสินคาชื่อดังมากมายที่	“แกลเลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอลที	่2”	ที่ใชเวลากอสรางถึง

12	ปีเป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก	ภายในประกอบดวยรานคาสินคาแบ
รนดเนมชื่อดัง	เชน	Prada,	Louis	Viton,	Gucci,	Bally,Amani,	Moschino,	Versace	ฯลฯใหทานไดชอปป้ิงตาม
อัธยาศัย	บนถนนมองทนโปลียอง	และถนนวิคเตอรเอมมานูเอลหรือน่ังจิบกาแฟชมบรรยากาศ
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะทานออกเดินทางมุงหนาสู	“	เมืองอินเทอรลาเกน	”	เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด	ประเทศ



สวิสเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ	2	แหงกลางเมือง	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ
Thunersee	และ	Brienzersee	ทามกลางเทือกเขานอยใหญ	ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด	อยางที่หลายคนยัง
ไมเคยไดสัมผัส	และยังใชเป็นฉากภาพยนตรไทย	เรื่อง	วันน้ีที่รอคอย	ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯ
อาทิเชน	นาฬิกาแบรนดเนมชื่อดัง	มีดพับ,	ช็อคโกแลต	ฯลฯ	และเดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน	/	จากน้ันนําคณะทาน

เดินทางเขาสูที่พัก
พักที	่City	Oberland	Hotel	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

มิลาน	หรือ	มิลาโน	เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย	และเป็นเมืองสําคัญ
ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี	ซึ่งเรียกเขต
ทั้งหมดวา	ลากรันเดมีลาโน	ชื่อเมืองมิลาน	มาจากภาษาเซลต	คําวา	"Mid-lan"
ซึ่งหมายถึง	อยูกลางที่ราบ	เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ	ซึ่งมิ
ลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ	นิวยอรก	ปารีส	ลอนดอน	และ
โรม

มหาวิหารแหงมิลาน	(Duomo	di	Milano)	เป็นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของ
เมืองมิลาน	และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใช
เวลาสรางนานถึง	500	ปี	ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตร
งดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา	3000	รูป	ที่สวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมที่มีอนุสาวรีย	พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่	2	ทรง
มา	คือสถานที่จัดงานสําคัญตางๆ	และเป็นที่พบปะของผูคน	รอบๆดูโอโมคือ
ศูนยรวมรานคาแหลงชอปป้ิงชั้นนํา	ดังน้ันหากจะมาเที่ยวเมืองมิลาน	ก็ตอง
เริ่มที่ดูโอโมน่ีแหละ

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

แกลลอเรียวิคเตอร	เอ็มมานูเอ็ลที่	2	เป็นอาคารศูนยการคา	หางเกาแกอาคาร
กระจกเกาแกและสงางามที่สุดของโลกแหงหน่ึง	ตั้งอยูเมืองมิลาน	ประเทศ
อิตาลี	เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมอันทันสมัย	มมีสินคามากมายใหเลือกซื้อ
ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	รองทา	และนาฬิกา	แบรนดเนมชื่อดังมากมาย
อาทิ	หลุยส	วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอรซาเช	หรือ	เลือกซื้อ
สินคาพื้นเมือง

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง	สัมผัสความงามที่
เป็นเอกลักษณ	และอาหารประจําทองถิ่น	ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคน
สวิสเซอรแลนด	สวนใครที่ชอบชอป	ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและ
นาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยางมากมาย	สําหรับอีกจุดหน่ึงที่นาสนใจ	ก็คือ
จุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา	ที่บนน้ันจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขา	3	ลูก	พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสนสูงชะลูด

	พักที่	City	Oberland	Hotel	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะทานออกเดินทางขึน้มุงหนาสู	“หมูบานกรินเดลวาลด”	ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน

แบบสวิสเซอรแลนดแทๆ	ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี	ดอกไมป าบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ	หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวง
ฤดูใบไมรวง	พรอมนําคณะเปลีย่นบรรยากาศโดยการ	“นัง่รถไฟชมวิว”	ทองเทีย่วธรรมชาติบนภูเขา
สูง	แหงแอลปแลวเปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาที	่“	สถานีไคลนไชเด็ค	”	รถไฟที่จะนําทานเดินทางลอด
อุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุด	เจาะไวที่ความสูงถึง	3,464	เมตร
แลวนําคณะลงรถไฟ	ณ	“	สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป	”	Top	of	Europe“	สถานีบน	“	ยอดเขาจุงเฟ

รา”	Jungfraujoch	ซึ่ง	มีความสูง	4,158	เมตร	(13,642	ฟุต)	นักทองเที่ยวหลายๆคนบอกวาที่น่ีสวยงามดุจดิน
แดนแหงสวรรค
นําคณะทานเขาชมถํ้าน้ําแข็ง	1,000ปี	Ice	Palace	ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง	30	เมตร	พรอม

ชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ	จากน้ันชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต	Plateau	และไมควรพลาดการ
สงโปสการดจากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในโลก
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	Panorama	Restaurant	(พรอมเมนูอาหารแบบ

กรุปทีด่ีทีสุ่ดบนยอดเขา)

ชวงบาย
นําคณะทานเดินทางลงจากเขา	ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม	อีกดานหน่ึงของ	Top	of

Europe	เปลี่ยนรถไฟที่	“	สถานีไคลนไชเด็ค”	เพื่อเดินทางสูสถานีสุด	ทาย	“สถานีเลเทอรบรุนเนน”
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	“เมืองดีจอง”	ซึ่งเป็นอีกเมืองหน่ึงที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส	อดีตเมืองหลวง

แหงแควนเบอรกันดี	ชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส,	โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง	ซึ่งมีจุดเดน
คือ	การมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสด	จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม	และยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญในดาน
การคมนาคม

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Ibis	Dijon	Hotel	/	Hôtel	Kyriad	Dijon	Gare	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



เมืองที่มีชื่อเสียงของ	กรุงเบิรน	(Bern)	เมืองหลวงที่สวยงามของของประเทศ
สวิสเซอรแลนด	โดยตัวเมืองตั้งอยูบนเทือกเขากรุงเบิรน-แอลป	(Bernese	-
Alps)	อยูเหนือระดับน้ําทะเล	1,034	เมตร

จุดเปลี่ยนรถไฟ	เพื่อขึน้สูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป	ออฟ	ยุโรป	1	ในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ	ที่องคการยูเนสโก	ไดขึน้ทะเบียนใหกับความสมบูรณทาง
ธรรมชาติ

มีความหมายวา	สาวนอย	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป	มีความสูง	4,158
เมตร	(13,642	ฟุต)	เป็นสถานที่ที่ขึน้ชื่อในเรื่องความงาม	ไดรับการยกยองวา
เป็น	Top	of	Europe	ยอดเขาจุงเฟรา	มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแหงน้ี	มอง
เห็นไดกวางไกลที่สุด	ณ	จุด	3,571	เมตร	และเป็นที่นิยมของนักสกีมาเลนกีฬา
ที่ทาทายที่น่ี

เป็นรางรถไฟที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของยุโรป	ซึ่งเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟ
ในโลกที่ยังใชงานระบบไฟแบบโบราณ	ใชเดินทางขึน้ภูเขายูงเฟรา

ถํ้าน้ําแข็งที่ขุดเจาะลงไปใตธารนําแข็งถึง	30	เมตร	มีการตกแตงติดไฟสีสัน
สวยงามและมีตุกตาแกะสลักนําแข็งใหทานไดถายรูปคูดวย

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	Panorama	Restaurant	(พรอมเมนูอาหารแบบกรุปที่ดี
ที่สุดบนยอดเขา)

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด	ชมวิวทิวทัศนสวยงาม
เชย	น้ําตกทรุมเมลบาค	อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว	เกิดจากธารน้ําแข็ง
มี10ชั้น	และน้ําตก	Staubbach	น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ	เห็นมีฝูงแกะที่เขา
เลี้ยงอยูรอบๆ	สวนถนนในหมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา



นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Ibis	Dijon	Hotel	/	Hôtel	Kyriad	Dijon	Gare	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะออกเดินทางเขาสู	“	มหานครปารีส	”	เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส	โดยรถไฟดวน	TGV

หรือ	Train	A	Grande	Vitesse	ดวยความเร็วกวา	300	กิโลเมตรตอชั่วโมง	ทานจะไดชมวิวสวยงามระหวางทาง
และเปลี่ยนบรรยากาศ	การเดินทางดวยรถไฟ	/	ถึงมหานครปารีส
นําทาน	ผานชม	มหานครปารีส	ตั้งอยูบนแมน้ําแซนนบริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลาง

แควนอีล-เดอ-ฟรองซ	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2,000	ปี	ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	และ	ดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะเขาชมความสวยงามภายใน“	พระราชวังแวรซายย”	(คิวกรุปไมตองตอแถวนาน)	ไกดประจํา

พระราชวังคอยบรรยายตามจุดตางทีส่ําคัญๆของพระราชวัง	จัดเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
ปัจจุบัน	เพราะความสวยงามใหญโตของตัวปราสาท	และสวนดอกไมที่มีการตกแตงไวอยางสวยงาม	ผูที่กอสราง
พระราชวังแวรซายส	ที่งดงามแหงน้ี	คือ	พระเจาหลุยสที่	14	ของฝรั่งเศส	พระราชวังในอดีตแหงน้ีมีพื้นที่
ประมาณถึง	37,000	ไร	แตปัจจุบันน้ันพื้นที่	บางสวนถูกนําไปใชประโยชนดานอื่นจึงเหลือพื้นที่เพียง	5,500	ไรแต
อยางไรก็ตามพระราชวังแวรซายส	ก็ยังคงความงดงามและยิ่งใหญอลังการเสมอมา
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
,สะพานอเล็กซานเดอรที	่3	ฯลฯ

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร(อาหารทองถิน่)	(หอยเอสคาโกอบเนย	,	สเตกสไตลฝรัง่เศส

,ของหวานประจําวัน	,ขนมปังฝรัง่เศส)
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

รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงที่ใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส	นับวา
เป็นเสนทางารเดินทางที่เร็วที่สุดเพื่อเขานครปารีส

	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(อาหารทองถิ่น)	(หอยเอสคาโกอบเนย	,	สเตกสไตลฝรั่งเศส	,ของหวาน
ประจําวัน	,ขนมปังฝรั่งเศส)
	พักที่	Best	Western	Hotel	CDG	Airport	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะขึ้นลิฟทสูชัน้	2	ของหอไอเฟล	พรอมชมวิวมหานครปารีส(คิวกรุปไมตองตอแถวนาน)	จาก

มุมสูง
จากน้ันนําคณะทานเดินทางเพื่อ	เขาชมภายใน	“พิพิธภัณฑลูฟร”	(คิวกรุปไมตองตอแถวนาน)	(ไกดประจํา

พิพิธภัณฑ	คอยบรรยายตามจุดตางทีส่ําคัญๆของพิพิธภัณฑ)	เป็นพิพิธภัณฑที่สําคัญและยิ่งใหญที่สุดแหง
หน่ึงของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไมถวน	เดิมลูฟรเป็นพระราชวัง	แตตอมาเมื่อราชสํานักยายไป
ที่	แวรซายสก็ไดกลายเป็นพิธภัณฑ	ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้นสําคัญ	อาทิ	ภาพวาด	โมนาลิซาของลีโอนาร
โด	ดาวินชี,	รูปป้ันวีนัส	เดอมิโล,	รูปแกะสลักทาส	ของไมเคิล	แองเจโล	ฯลฯประตูทางเขาตรงกลาง
ครอบไวดวยปิรามิดกระจก	ซึ่งเพิ่งกอสรางเพิ่มเติมขึน้มาในปี	ค.ศ.1989



นําทานผานชมลานประวัติศาสตร	“	จัตุรัสคองคอรด”	Place	de	la	Concorde	ที่พระเจาหลุยสที่	16	และ
พระนางมารีอังตัวเนต	ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส	ชมถนนแหงแฟชั่น“	ชองเอลิเซ
”	(Champs-Elysees)	ที่มี	ความยาวกวา	2	กิโลเมตรที่รมรื่นไปดวยตนเมเป้ิลตลอดสองขางทางและถือวาเป็น
ถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก
ใหทานไดถายภาพคูกับ	“หอไอเฟล”	สัญลักษณอันโดดเดนของมหานครปารีส	บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร”

ชม	“	ประตูชัย”	Arc	de	Triomphe	สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1805
นําคณะชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่	Duty	Free	อิสระกับการ	ชอปป้ิงสินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด

อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผากระเปา	เครื่องสําอางจากน้ันสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่หางสรรพสินคา	แกลลารี-
ลาฟาแยตต	Galerie	Lafayette
อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ันสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่หางสรรพสินคา	แกลลารี-ลาฟาแยตต	Galerie	Lafayette
อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน
พักที	่Best	Western	Hotel	CDG	Airport	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก	พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน	จัดแสดงศิลปะที่มี
คุณคาระดับโลกมากมาย	เชน	ภาพเขียนโมนาลิซา	ผลงานของตาง	ๆ	ของ
เลโอนารโด	ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส	นอกจากน้ี	พิพิธภัณฑที่น่ียังเป็นสถาน
ที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

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



อิสระกับอาหารม้ือกลางวันกับอาหารม้ือคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

มากมายจนเริ่มตนไมถูก	แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว	คุณ
จะเขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ีเพราะมีอะไรดีๆ	ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอ
วารดยาว	1.25	ไมล	(สองกิโลเมตร)	เสนน้ีเป็นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหน่ึง
ของปารีส	มีตนไมเรียงราย	588	ตน	แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบ
วับชวนมองในยามคํ่าคืน

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

เป็นอนุสรณสถานที่สําคัญของกรุงปารีส	เป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหง
ดวงดาว	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อ
ประเทศ

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

	พักที่	Best	Western	Hotel	CDG	Airport	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	-	ชวงบาย
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
หลังอาหาร	เดินทางสูสนามบินชารลเดอโกล	เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา	TAX	REFUND	คืนภาษีกอนการ

เช็คอิน
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
13.40	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	931

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

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

05.55	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	/	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ
2.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจ

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

ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
5.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ัง่ครบ	20	ทาน	และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หอง
พักที่คอนเฟิรมมาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	20	ทาน	จึงจะสามารถยื่น
วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอ
6.	หากในชวงทีท่านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว

ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
7.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร

เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
8.	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
9.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%
10.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด

หรือตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดทีใ่ชในการเดินทางมาสนาม
บิน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดิน
ทางของบริษทั	ฉะนัน้ทานควรจะใหกรุป	FINAL	100%	กอนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ

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

กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย	8	สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา
ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ	Business	Class	กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษทั
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การลาชา

อันเน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน	เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชั่นส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ	ณ	ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสิน
ใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

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


