
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น ้าพุเทรวี ่– วิหารแพนธีออน – เชียนเซียโน เทอร์เม่
ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร – ปิซ่า - เวนิส เมสเตร ้– จตรุัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ 
เวโรน่า - มิลาน - ดูโอโม – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
ถ ้าน ้าแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค - มูลฮูส– ปารีส - ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์  

มองมาร์ต – ขึ นชั น 2 ของหอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร ์- พระราชวังแวร์ซายย์ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต 

ก้าหนดการเดินทาง 



 

 

 

 

 

 

 

08-18 ส.ค.//19-29 ก.ย.//10-20 ต.ค.//17-27 ต.ค.//14-24 พ.ย.//05-15 ธ.ค. 62//26 ธ.ค.-05 ม.ค. 63  
( กรุณาส้ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

World Premium 
1. โรงแรมที่พักแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก 
2. บินตรง ไป-กลับ โดยสายการบินไทย 
3. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป) 
4. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ *** 
5. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
6. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
7.    รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป และทิปหัวหน้าทัวร์ 
8.   บริการน้ าดื่มวันละ 2 ขวด 

 

World Premium Highlight 
1.  เท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวยังคงบรรยากาศดั งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม  ณ Lauterbrunnen 
2. นั่งรถไฟชมวิวถึง 2 ขบวน  
 ** Jungfraujoch Train : ชมเส้นทางไต่ระดับขึ้นชมภูเขาหิมะจุงเฟรา ที่ได้ชื่อว่า Top of  Europe 
 **น้าท่านนั งรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesse : ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง   
3. น้าท่านเข้าชมภาพใน “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
4. น้าท่านเข้าชมภายในของซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีใหญ่และส้าคัญท่ีสุดในนครรัฐวาติกัน 
4.  น้าท่านเดินทางเพื่อเข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” 
5. น้าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์” ชมวิวกรุงปารีส 
6. น้าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์”   
7. ช้อปปิ้งท่ี”ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท”ท่ีถูกที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ FOXTOWN OUTLET  
8. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 
9.  พักเมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่ (chianciano terme) เมืองตากอากาศน่ารักๆ ของอิตาลี 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99


 

 

 

 

 

 

 

วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั น 4 เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีนั่งบนเคร่ือง 

วันที่2        โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – เข้าชมภายในโคลอสเซียม  
 เขตเมืองเก่า – น ้าพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – เชียนเซียโน เทอร์เม่ 
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 944 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศ อิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศ

อิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2 ,800 ปี น้าท่านเดินทางเข้าสู่ 
“ นครรัฐวาติกัน  ” “ ประเทศเอก
ราช ” หรือ “ รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดใน
โลก  ” น าท่ านเข้าชมภายในของ 
“มหาวิห าร เซนต์ปี เต อ ร์” (ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการงดการเข้ าชม
ภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ใน
กรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งไม่
อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี   คิวต่อ
แถวในการเข้าชมยาวมากเพื่อไม่ให้
เป็นผลกระทบกับรายการท่องเท่ียวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และส าคัญที่สุดในนคร
รัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการ
ออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น าคณะเข้าสู่ภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้น
เอกมากมาย อาทิ เช่น “ ปิ เอต้า ” 
( The Pieta ) รูปแกะสลักหินอ่อน
แม่พระมารีอุ้มพระศพของพระเยซู
เจ้าไว้บนตัก จากนั้นรถโค้ชแล่น
ผ่านสถานที่ส าคัญต่างๆ พร้อมชม
สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุง
โรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza 
Venezia จตุ รัสที่ ยิ่ งใหญ่ใจกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99


 

 

 

 

 

 

 

กรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ   “ อนุสาวรีย์
พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชา   อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” 
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่ง
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอร่ัม” น้าท่านเข้าชมภาพใน “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดย
นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่าน
จะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม   

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ “น ้าพุเทรวี่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม น้ าพุแห่งนี้ เร่ิมเป็นที่รู้จัก
และมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชม
น้ าพุแห่งนี้มีความเชื่อกันว่า การ
โยน เห รียญลงไปแล้ วจะได้
กลับมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง
จากนั้นน าท่าน เดินทางชม ช่อง 
“ โอ คู ลู ส ”  ช่ อ งแส งซึ่ ง เป็ น
วงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง
หลังคาโดมของ “วิหารแพนธี
ออน” ภายในวิหารแพนธีออนยัง
ใช้ เป็นสถานที่ ฝั งศพกษัตริย์ 
บุ คคลในราชวงศ์และบุคคล
ส าคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ 2 
พระองค์สุดท้ายของอิตาลีคือ 
พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 
และพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และ
ยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาว
อิตาลีที่อายุน้อยที่สุดในบรรดา
จิตรกรผู้ ยิ่ ง ให ญ่ ในยุคฟื้ นฟู
ศิลปวิทยา น าท่ านคณะท่ าน
เดินทางต่อไปยัง “ ย่านบันไดสเปน”  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ
กรุงโรม  เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E1%BE%B9%B8%D5%CD%CD%B9


 

 

 

 

 

 

 

โรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่ 
(chianciano terme) เมืองตากอากาศน่ารักๆ ของอิตาลี 

ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

พักที่ :  GRAND ADMIRAL HOTEL    ที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่3       เชียนเซียโน เทอร์เม่ – ฟลอเรนซ ์- มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร - ปิซ่า  

เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์”  เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์  ซึ่งเป็นเมืองที่มี
ความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 น าท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรต
ตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของ
เมืองที่ “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิ
ออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่
สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้น
ออก เดิ น ท าง เข้ าสู่ ใ จกล าง เมื อ งชม 
“โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่ง
ใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้อง
โลก  “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” 
และศิลปินชื่อดังของเมือง ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย(Piazza Della Signoria)ที่มีความสวยงามและมี
เอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด อันเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจ
โล่ 

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านเดินทางเข้าสู่“เมืองปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ าอาร์โน และยังเป็นบ้านเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปินที่
มีชื่อเสียงของอิตาลีน าท่านเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus เข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า”1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถูกสร้างด้วย
หินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้าง
เมื่อปี  ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 
ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี ส าหรับหอ
เอนปิซ่านี้ภายในมี เสาหินอ่อนทีสลัก
ลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคได้
สลักลวดลายไว้สวยงามมากส่วนสาเหตุที่
เอียงนั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

 

 

 

 

 

ฐานได้ทรุดไปข้างหนึ่งเมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยังไม่ล้มยังคงเอียงอยู่
เช่นทุกวันนี้ เมืองแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของนักวิทยาศาสตร์ และนักดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่ง
เขาได้พิสูจนก์ฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวัตถุให้ตกมาจากที่สูงเขาสังเกตพบว่าไม่ว่าวัตถุหนักหรือเบา 
ต่างตกถึงพื้นดินพร้อมกัน และให้ชาวโลกรู้ โดยท าการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่าแห่งนี้และเขา
ยังเป็นคนแรกที่ใช้กล้องโทรทัศน์(Telescope) ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปีก่อนและได้ประกาศสิ่งที่
ค้นพบซึ่งท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นซึ่งเชื่อกันว่าโลกเป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลแต่กาลิเลโอ
ยืนยันว่าดวงอาทิตย์ต่างหากเป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาล จนท าให้เขาถูกจับคุมขังในที่สุด ชมความ
สวยงามของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์”จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก
ให้ขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1987 น าท่านออกเดินทางกลับสู่ “เมืองฟลอเรนซ์”  

ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พักที่ :  HILTON HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่4         ฟลอเรนซ ์- เวนิส เมสเตร้ – จตุรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ - เวโรน่า 

เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 น้าท่านเดินทางขึ นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้” ราชินีแห่งทะเล 
เอเดียตริกเมืองหลวงของแคว้น เวเนโต 

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั นลงเรือเข้าสู่“ เมืองเวนิส ”เมืองอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็น

จุดหมายปลายทางของคู่รักจากทั่วโลกเมืองเวนิสได้รับฉายาว่าราชินี แห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the 
Adriatic), เมืองแห่งสายน้ า (City 
of Water), เมืองแห่งสะพาน (City 
of Bridges), และ เมืองแห่งแสง
สว่าง (The City of Light) เรือน า
ท่านเดินทางเข้าสู่“เกาะซานมาร์
โค ”ศูนย์กลาง  ของเมืองเวนิส 
พ ร้อมน า  คณ ะ เดิ น ท าง เข้ าสู่
บ ริ เวณ  “จ ตุ รั ส ซ าน ม า โค ”  
ระหว่างการเดินทางชมอนุสาวรีย์
ของ พระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่2 ถ่ายภาพคู่กับ “ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อ
กับ พระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของ “พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก)อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเว
นิส ในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแคว้น ในยุคสมัยนั้น ชม“โบสถ์เซนต์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

 

 

 

 

 

มาร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอัน
แสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอนโดร่า” Gondora ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก (ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์) น้าท่านออกเดินทางสู่“เมืองเวโรน่า”ประตูสู่อิตาลีเป็นเมืองที่ใหญ่ และส าคัญเป็น
อันดับ 2 ในแคว้นเวเนโตรองจากเวนิส 

ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  CROWNE PLAZA HOTEL VERONA  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่5        เวโรนา่ - มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม - FOXTOWN OUTLET - ลูเซิร์น  
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น้าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี 

จากนั นน้าท่านเก็บภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของ
พวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พ านัก
ของผู้น าเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ 
ตระกู ลสฟอ ร์ซ า   มี เวล าให้ ท่ าน ได้
ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ าพุที่โพยพุ่ง
บริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ น้า
ท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอ
โม” สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง 
อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย
หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า ราย
ล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่เมืองเมนเดสซิโอ ลูกาโน่

(เมืองสวยริมทะเลสาบ) ให้คณะได้เดินช้อป
ปิ้งท่ี”ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท”ท่ีถูกท่ีสุดใน
สวิสเซอร์แลนด์ FOXTOWN OUTLET พบ
กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายกว่า
160 ร้านค้ าในราคาลดพิ เศษ30%-70% 
มากกว่า250ยี่ห้อดังทั้งแบรนด์อิตาลี และ
นานาชาติ อาทิ  Prada ,Gucci, D&G, Armani, 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit


 

 

 

 

 

 

 

Diesel, Bally,Calvin Klein, Boss, Gant, Prada, Ralph Lauren, Diesel, Esprit, Adidas, Nike, Replay, Superga, 

Samsonite, Fratelli Rossetti, Brums, La Perla, Fendi, Tod's, Hogan, Versace and Valentino. นอกจากนั้ นยังมี
บาร์ให้ท่านได้นั่งดื่ม ,จิบกาแฟ พร้อมร้านอาหารแบบยุโรปให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกรับประทานมากมาย 
(มาสวิสฯห้ามพลาด!ช้อปปิ้งแบรนด์เนมแท้ๆถูกที่สุดในยุโรป) จากนั นน้าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลู
เซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดน้าท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์
สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงคราม
ปฏิวัติใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็น
สะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม  “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขต
เมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่
จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเท่ียวชมบรรยากาศของเมือง น้าท่านเดินทางเข้าสู่
บ ริ เว ณ จั ตุ รั ส ใ จ ก ล า ง เมื อ ง  “ช ว า
เน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อ
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ 
มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกต่างๆ 
และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆ
ที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้าน
ตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอ
เรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ  

ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  Radison Blu Lucerne หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่6        ลูเซิร์น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถ ้าน ้าแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค  
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหาร

ของโรงแรมที่พัก 
 น้าท่านเดินทางเข้าสู่ “ หมู่บ้านกริน

เดลวาลด์ ” เพื่อนั่งรถไฟ ท่องเที่ยว
ธ รรม ช าติ ข อ งภู เข าสู ง  ช ม วิ ว
ทิ ว ทั ศ น์ อั น ง ด ง า ม ข อ ง
สวิสเซอร์แลนด์ แล้วเปลี่ยนเป็น



 

 

 

 

 

 

 

รถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่
ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” 
ที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ชม “ถ ้าน ้าแข็ง 
1,000 ปี”  ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และ “ ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็ง ” ขนาดใหญ่ ชมถ ้าน ้าแข็งท่ีแกะสลัก
ให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ท่ียาวที่สุดในเทือกเขาแอลป ์

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์อันงดงาม อีกด้านหนึ่งของ Top of 

Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” น้าท่านเดินทางต่อ จนกระท่ังถึงหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์ 
(Lauterbrunnen) หมู่บ้านในหุบเขาท่ีเงียบสงบ ได้ชื่อว่าเป็นหุบเขารูปตัวยูท่ีชันท่ีสุดในโลก สัญลักษณ์ของ
ห มู่ บ้ า น นี จ ะ เป็ น
น ้ า ต ก ช เต า บ์ บ า ค 
( Staubbach Falls) 
น้ าตกที่สวยเป็นอันดับ
ต้นๆของยุโรป ไหลลง
มาจากหน้าผากว่า 200 
เม ต ร  น้ า ท่ าน อ อ ก
เดิ นท างมุ่ งหน้ าสู่  “ 
เมืองอินเทอร์ลาเก้น  ”
เมืองหลวงของแบร์น
เน อ ร์ โ อ เบ อ ร์ ลั น ด์ 
ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมือง
ตากอาก าศสวยงาม
พร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง
ก ล า ง เมื อ ง  ตั้ ง อ ยู่
ระหว่างทะเลสาบสอง
แ ห่ ง คื อ  Thunersee 
แ ล ะ  Brienzersee 
ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถาน
คาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉาก



 

 

 

 

 

 

 

ภาพยนตร์ไทย เร่ือง วันนี้ที่รอคอย ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์
เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก 

 ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  METROPOLE HOTEL //ROYAL ST. GEORGE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่7       อินเทอร์ลาเค่น – มูลฮูส – ปารีส - ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์   
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมูลฮูส

(MULHOUSE) เมืองพรมแดนระหว่าง
สวิต เซอร์แลนด์กับฝ ร่ัง เศส  เมื อง
พรมแดนที่ เป็นศูนย์กลางของการ
ขนส่งของสองประเทศนี ้ 

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น้าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานคร

ปารีส  ”  เมื องหลวงของประเทศ
ฝร่ังเศส โดยรถไฟด่วน TGV หรือ 
Train A Grande Vitesse ด้ ว ย
ความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ท่านจะได้ชมวิวสวยงามระหว่างทาง 
และเปลี่ยนบรรยากาศ การเดินทางด้วย
รถไฟ / ถึงมหานครปารีส น าท่าน ผ่าน
ชม มหานครปารีสตั้งอยู่บนแม่น้ าแซ
นน์บริเวณตอนเหนือของประเทศ
ฝร่ังเศสบนใจกลางแคว้น อีล -เดอ -
ฟรองซ์  จากการตั้ งถิ่นฐานมากว่า 
2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ าสมัยแห่งหนึ่งของโลก 
และ ด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็น
หนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น้าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์” พร้อมชมชมสถานที่ส าคัญ
คู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ 
ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก  อาทิเช่น หอ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

 

 

 

 

 

 

ไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์  ,เกาะเซ็นต์หลุยส์  ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , 
พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลี ด , พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ  

ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่8       ปารีส – มองมาร์ต – ขึ นชั น 2 ของหอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์   
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 น้าท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็น

จุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย  ที่
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบ
ศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine 
สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต น าท่าน
ชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า 
เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์ และ 
เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่
แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 
ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็นจ านวน
มาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะ
เต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ น้า
ท่านขึ นลิฟท์สู่ชั น 2 ของหอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง  

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั นน้าท่านเดินทางเพื่อเข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจ้าพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุด

ต่างท่ีส้าคัญๆของพิพิธภัณฑ์) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นสถานที่ตั้ง
แสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไม่ถ้วน เดิมลูฟร์เป็น
พระราชวัง แต่ต่อมาเมื่อราชส านักย้ายไปที่ แวร์
ซายส์ก็ได้กลายเป็นพิธภัณฑ์  ภายในจัดแสดง
ศิลปวัตถุชิ้นส าคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า 
ของลีโอนาร์โด ดาวินชี , รูปปั้นวีนัส เดอมิโล , 
รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ 
ประตูทางเข้าตรงกลางครอบไว้ด้วยปิรามิด
กระจก ซึ่งเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในปี ค.ศ.1989 น าท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด” 



 

 

 

 

 

 

 

Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยติน
ในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่
ร่มร่ืนไปด้วยต้นเมเปิ้ลตล   อดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก  ให้ท่านได้
ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม 
“ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805  

ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่9       ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์ - Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต 

เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 น้าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์”  ไกด์ประจ้าพระราชวังคอยบรรยายตามจุด

ต่างท่ีส้าคัญๆของพระราชวัง จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน เพราะความสวยงามใหญ่โต
ของตัวปราสาท และสวนดอกไม้ที่มีการ
ตกแต่ งไว้ อ ย่ างส วยงามผู้ ที่ ก่ อส ร้ าง
พ ระราช วั งแว ร์ซ ายส์  ที่ งด งาม แห่ ง
นี้  คื อ  พ ร ะ เจ้ า ห ลุ ย ส์ ที่  1 4  ข อ ง
ฝร่ังเศส  พระราชวังในอดีตแห่งนี้มีพื้นที่
ประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบันนั้นพื้นที่  
บางส่วนถูกน าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนจึง
เหลือพื้นที่เพียง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็ตาม
พระราชวังแวร์ซายส์ ก็ยังคงความงดงามและยิ่งใหญ่อลังการเสมอมา  น าท่านชมห้องหับต่างๆ ที่ตกแต่ง
อย่างวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจ้าต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, 
ฮอลล์ออฟมิ เรอร์  Hall of Mirrors แต่ละ
ห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียน
สี แบบ เฟรสโก้  โดยช่ างฝี มื อ เอกชาว
ฝ ร่ัง เศส  ควรค่ าแก่การยกย่อง  ให้ เป็น
พระราชวังที่งดงามล้ าค่าที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก ชมห้องประวัติศาสตร์เมื่อคราวที่พระ
ยาโกษาธิบดี(ปาน)เข้าเฝ้าราชส านักฝร่ังเศส 
น้าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ท่ี Duty 



 

 

 

 

 

 

 

Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ  น ้าหอม เสื อผ้ากระเป๋า 
เครื่องส้าอาง จากนั นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังท่ีห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังท่ีห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 
ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  Marriott Hotels Paris ที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่10     ปารีส – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 หลังอาหาร เดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท้า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ

เช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 931 

วันที่11      กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น้าทัวร์ มี
อ้านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั นทั งนี การตัดสินใจ  จะค้านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส้าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ  
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

               พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

ส.ค.-ธ.ค. 2562 115,900 115,900 111,900 25,900 

14-24 พ.ย. 2562 109,900 109,900 105,900 25,900 

26 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 125,900 125,900 121,900 26,900 

ต้องการเดินทางโดยชั นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ าและราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รือการประชุมต่างๆ อันเปน็ผลที่ท าให้ต้องมกีาร
ปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านงึถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน่ในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอบุัติเหตุในการเดนิทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ ** หากทา่นอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไป
และกลับพร้อมคณะ ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม ** 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรป 
 ทิปหัวหน้าทัวร์  
 น้ าดื่มวันละ 2 ขวด 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านใหเ้รียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในหอ้งพัก 
มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคนื และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้)*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกิดความล้าช้า ท่าน
สามารถน าสัมภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง ***  

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหนั  

 



 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการส้ารองท่ีนั่ง และการช้าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และ

ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้

ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวี
ซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า  และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท้าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส้ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต  เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้

เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 
ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง 
ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป  ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่
เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ นดังต่อไปนี  
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด้าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้า

ออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั งหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะ

อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ้าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจ าทั้งหมด    



 

 

 

 

 

 

 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั น ) 1.5 X 2.0 นิ ว จ้านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท้างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั งนี เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส้าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้

ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 
* เด็กต้องท าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส้าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  



 

 

 

 

 

 

 

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั น 
การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 


