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วนัแรกของการเดินทาง(1)  สนามบินสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี) บินตรงโดยA350เคร่ืองใหม่ล่าสุด  
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  

สายการบินไทย…สังเกตุป้าย เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการ 

00.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโรม...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เท่ียวบินท่ี TG944 (บินตรง) 
***น าคณะบินตรง...ถึงกรุงโรมช่วงเชา้...ไม่ตอ้งเสียเวลาต่อเคร่ือง...พร้อมสะสมไมลสู่์บตัรทอง*** 

วนัท่ีสองของการเดินทาง(2)              โรม-สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม-ตามรอย DAVINCI CODE-จตุรัสนาโวน่า 
                                          วิหารแพนธีออน-น ้าพุเทรว่ี-บนัไดสเปน-วาติกนั-มหาวิหารเซ็นตปี์เตอร์-ปิซ่า 

06.50 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานฟูมิซิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
(ถึงโรมเชา้มีเวลาเท่ียวเต็มวนั) น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ใจกลาง”กรุงโรม”Rome ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้

ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ โรมมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้ งอยู่บนเนินเขาทั้ง7ริมฝ่ัง
แม่น ้าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร
ในอดีต เช่น ราชอาณาจักรโรมนั สาธารณรัฐโรมัน และจักรวรรดิ
โรมนั โรมเคยเป็นเมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรมตะวนัตก 
และในอดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจุบนัไดเ้ป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีตั้งแต่ ค.ศ. 1870  
รถโค้ชจอดให้คณะได้ลงเดินเท่ียวชม พร้อมถ่ายภาพคู่กับ”สนามกีฬาโคลอสเซียม”1ใน7ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นท่ีสุดของกรุงโรม New 7 Wonders สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรม เร่ิมสร้างข้ึน
ในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมัน อัฒจันทร์เป็นรูป
วงกลมก่อดว้ยอิฐและหินทรายวดัโดยรอบไดป้ระมาณ 527 เมตร สูง 57 
เมตร สามารถจุผูช้มได้ประมาณ 55,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญ
ฉลาด โดยสร้างให้สนามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผูช้มรู้สึกเขา้
ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบนั และใช้เวลา
ก่อสร้างประมาณ 10 ปี โคลอสเซ่ียมไดถู้กใชใ้นการจดังานมหรสพต่างๆท่ีส าคญัของเมือง และรวมถึงการแข่งขนักลาดิ
เอเตอร์ดว้ย ใตอ้ฒัจรรยโ์คลอสเซียมและใตดิ้นโคลอสเซียม มีห้องส าหรับขงันกัโทษท่ีรอการประหารชีวิต และสิงโต
หลายร้อยหอ้ง หากนกัโทษผูใ้ดเอาชนะและฆ่าสิงโตไดด้ว้ยมือเปล่าไดก้็รอดชีวิตไป หรือ ไวใ้ชเ้ป็นท่ีประลองฝีมือใน
เชิงฟันดาบของบรรดาเหล่าทาสให้ต่อสู้กนัเอง ยิ่งถา้ต่อสู้กนัจนถึงสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ตาย ก็จะไดรั้บเกียรติอย่างสูง 

ปัจจุบนัสนามกีฬาโคลอสเซียมไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์แห่งการต่อตา้นโทษประหารชีวิต 
โดยโคลอสเซียมจะส่องสว่างดว้ยสีเหลืองทุกคร้ังท่ีมีการกลบัค าตดัสินหรือยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตไม่ว่าจะท่ีใดในโลก ให้คณะได้ถ่ายภาพคู่กับ “ประตูชัยคอนสแตนติน”
สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” รถโคช้น าคณะวิ่งผ่าน

สถานท่ีส าคญัต่างๆรอบกรุงโรม อาทิ เซอร์คสั แม็กซิมสั เป็นสนามกีฬาท่ีใช้
ส าหรับแข่งรถมา้ ผา่นชมซากอารยธรรมอนัยิ่งใหญ่ของจกัวรรดิโรมนับริเวณ
โรมนัฟอร่ัม ชมจตุรัสเวเนเซีย ท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ซ่ึงมีอนุสาวรียข์อง
พระเจา้วกิเตอร์เอมมานูเอลท่ี2บิดาแห่งชาวอิตาลี พร้อมชม ระเบียงปาลาสโซ  

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%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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1870
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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***ทวัร์เราท่ีเดียวพาเดินเท่ียวจตุรัสนาโวน่า และวหิารแพนธีออน(มากรุงโรมตอ้งหา้มพลาด)***  

*** เดินยอ้นรอยสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตช่ื์อดงั THE DAVINCI CODE *** 
รายลอ้มรอบไปดว้ยโบสถ ์น ้าพุ และอาคารโดยรอบท่ีลว้นส่งเสริม
ความงดงามใหแ้ก่กนั ในยคุโรมนัโบราณ ท่ีน่ีเคยใชเ้ป็นสนามกีฬา
ท่ีไวใ้ชแ้ข่งมา้ น าคณะชมความสวยงามของ น ้ าพุจตุมหานที น ้ าพุ
แห่ง 4 สายธารของ โจวานนี ลอเรนโซ แบร์นินี  ผลงานการ
สร้างสรรคง์านศิลปะอนัเป็นเอกลกัษณ์ของสมยับาโรค ซ่ึงเกิดจาก

การน าเอาองค์ประกอบท่ีเป็นน ้ า สถาปัตยกรรม และประติมากรรม มา
ผสานเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งกลมกลืนและสมบูรณ์แบบ จนบงัเกิดเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ศิลปะซ่ึงเป็นอิสระไม่ผูกพนักบัส่ิงใด และกลายเป็นศูนยก์ลาง
อนัมีชีวิตชีวาบนจตุัรัสท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางกรุงโรมจนถึงปัจจุบนั ให้คณะได้

ถ่ายภาพคู่กบั น ้าพุจตุมหานที อนัโด่งดงัของกรุงโรม และเสาโอเบลิสก์อียิปต ์
สัญลกัษณ์กลางจตุัรัส  

จากนั้นน าคณะเขา้ชมภายใน”วหิารแพนธีออน”ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศอิตาลี สถาปัตยกรรมอนัยิ่งใหญ่จากยุคโรมนั 
มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 กวา่ปี วิหารแห่งน้ีไดถู้กสร้างข้ึนเม่ือ 
27 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักพรรด์ิมาคุสอากริปปาMarcus 
Agrippa นบัเป็นวิหารจากยุคโรมนัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัหลงเหลือ
มาถึงปัจจุบนั นอกจากสภาพท่ียงัคงไม่ผพุงัไปตามกาลเวลาแลว้ 
ส่ิงท่ีน่าท่ึงของมหาวิหารแห่งน้ี คือ ไดรั้บการออกแบบอาคาร
ให้มีความกวา้ง 142 ฟุต และสูง 142 ฟุต เช่นกนัประตูทางเขา้
สร้างดว้ยโลหะสีทองบรอนซ์ท่ีมีน ้ าหนกัถึง 20 ตนั จุดเด่นท่ีน่าสนใจของวิหารแพนธีออน คือ การออกแบบโดม 
ดา้นบนของอาคารท าไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ศิลปินเอกไมเคิลแองเจลโล่ ไดท้  าการศึกษาสถาปัตยกรรมของโดมแห่งวิหาร
แพนธีออนก่อนท่ีเขาจะออกแบบหลงัคาโดมของมหาวิหารเซ็นตปี์เตอร์แห่งนครวาติกนั ท่ีน่ียงัมีความส าคญัคือเป็นท่ี
ฝังศพบุคคลส าคญัทางประวติัศาสตร์ของอิตาลี อาทิเช่น กษตัริยว์ิตโตริโอเอมมานูเอลท่ี 2 ผูร้วมชาติอิตาลี  และราฟา
เอล ศิลปินระดบัเทวดาร่วมยคุกบัดาวนิชี และมิเคลนัเจโล แวะถ่ายภาพคู่กบั”น ้าพุเทรวี”่น ้าพุแบบบาโรกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
กรุงโรม การก่อสร้างเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 1732 และเสร็จในปีค.ศ.1762 ออกแบบ
ก่อสร้างโดยนิโคลาซาลวี่ องคส์มเด็จสันตะปาปาครีเมนตท่ี์ 12 ใชเ้วลาทั้งส้ิน 
30 ปี ทางระบายน ้า เวอร์โก ้บริเวณลานดา้นหนา้นั้นก่อสร้างมากวา่ 2000ปี รูป
ป้ันแกะสลกัท่ีเลิศหรูอลงัการท่ีอวดโฉมให้ผูไ้ปเยือนไดย้ลนั้นไดแ้นวคิดจาก
ความยิง่ใหญ่ของ เทพเจา้เนปจูน(เทพแห่งทอ้งทะเล)วา่กนัวา่ หากใครท่ีไดโ้ยน
เหรียญลงไปในน ้า เขาหรือเธอผูน้ั้นจะไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง ถ่ายภาพ
คู่กบั บนัไดสเปน สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของ
กรุงโรม ส่ิงก่อสร้างในบริเวณน้ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัคู่บา้นคู่เมืองมา
ตั้งแต่คร้ังอดีต…อิสระกบัการถ่ายภาพ เดินเท่ียวชมตามอธัยาศยั  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
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บ่าย น าคณะเดินทางเขา้สู่”นครรัฐวาติกนั” นครรัฐท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุด
แห่งคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก นครรัฐวาติกนัมีพลเมืองประมาณ 900 คน อนัประกอบดว้ยองคส์ันตะปาปา คาร์ดินลั 
ผูป้กครองนครรัฐ วาติกัน เจ้าหน้าท่ีประจ าวาติกนั และทหารสวิสมีหอกโบราณเป็นอาวุธประดับเกียรติ ซ่ึงเป็น
องครักษข์องสันตะปาปาประมาณ 100 คน น าคณะเขา้ชม ”มหาวิหารเซนตปี์เตอร์” ส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุด
ในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ไดรั้บการออกแบบโดย ไมเคิลแองเจลโล โดมของมหา
วิหารเซนตปี์เตอร์สูงโดดเด่นสามารถเห็นไดแ้ต่ไกลในตวักรุงโรม ท่ีตั้งของมหา
วิหารเช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังร่างของนกับุญปีเตอร์  ซ่ึงเป็น1ในอคัรสาวก12 องคข์อง
พระเยซู ต่อมาก็ไดส้ถาปนาข้ึนเป็นพระสันตะปาปาองคแ์รกของโรม ภายในมหา

วิหารประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น ปิเอตา้ The Pieta รูปแกะสลกั
หินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั ในภาษาไทยเรียกรูปน้ีวา่แม่พระมหา
การุณยเ์พราะเป็นความรักของแม่ท่ียอมเสียสละลูกชายสุดท่ีรักบนไมก้างเขนเพื่อไถ่บาป
มนุษยชาติ รูปป้ันน้ีไมเคิลแองเจลโล Michelangelo ไดแ้กะสลกัหินอ่อนงานช้ินน้ีเม่ือเขาอาย ุ

๒๕ ปี และยงัเป็นงานช้ินเดียวท่ีไมเคิลแองเจลโลแกะสลกัช่ือตวัเอง จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่ แควน้ทอสคาน่า 
ระหวา่งเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นร่องรอยของอารยะธรรมของชาวอีทรัสกนัท่ีอยู่
มาตั้งแต่สมยัก่อนคริสตกาลจนกระทัง่โรมนัเขา้มาครอบครอง ท่านจะไดเ้ห็น
บา้นเรือนแบบอิตาลี ตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขา ผ่านทอ้งทุ่ง
เกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของแควน้น้ี   

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร หรือหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี:  Nil Hotel/Galilei Hotel/Grand Duomo /Abitalia Pisa Hotel /ใกลเ้คียง 

วนัท่ีสามของการเดินทาง(3)   หอเอนเมืองปิซ่า1ใน7ส่ิงมหศัจรรย-์เวนิสเมสเตร้-นัง่เรือเขา้เวนิส 
                                   จตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นตม์าร์ค-สะพานถอนหายใจ-เดินชมเมือง-เมสเตร้/เวโรน่า 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า แควน้ทสักานีพร้อมเชา้ชม หอเอนเมืองปิซ่า”1ใน7ส่ิงมหศัจรรย ์(ทวัร์เราจัดให้คณะน่ัง

รถSHUTTER BUS เพือ่เข้าชมภายในดูโอโมแห่งปิซา ทั้งไป-
กลับไม่ต้องเดินให้เหน่ือย) บริเวณจตุัรัสดูโอโมแห่งปิซา 
หรือ กัมโป เดย์ มีราโกลี คือบริเวณท่ีล้อมรอบด้วย
ก าแพงใจกลางเมืองปิซา ประกอบไปด้วยส่ิงก่อสร้าง
หลัก 4 อย่าง ได้แก่ มหาวิหารปิซา(Duomo)หอเอน
(Torre)หอศีลจุ่ม(Baptistery)และสุสาน (Camposanto)จตุัรัสดูโอโมแห่งปิซา ในปี ค.ศ.1987 จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา 
ไดรั้บเลือกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO ข้ึนทะเบียนเป็น มรดกโลก  หอเอนแห่งน้ีเป็นหอระฆงัของศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก8ชั้นสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวสูง55.86 เมตร เร่ิมสร้างเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 
ค.ศ.1173 สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1350 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี และท่ีหอเอนแห่งน้ี กาลิเลโอ กาลิเลอิ เคยใชห้อน้ี
ทดลองเก่ียวกบัแรงโนม้ถ่วง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1987
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%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4
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เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางข้ึนสู่ท่าเรือตรอนเชตโต ้พร้อมนั่งเรือเหมาล าเขา้สู่“เกาะเวนิส” ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมือง

หลวงของแควน้เวเนโต เมืองเวนิสไดรั้บ
ฉายาว่า  ราชินีแห่งทะเลอา เดรียตริก 
(Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน ้ า 
(City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City 
of Bridges), และเมืองแห่งแสงสวา่ง (The City of Light) เป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักจากทัว่โลก เมืองเวนิสถูกสร้าง
ข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย มีเกาะเล็กใหญ่กวา่118 เกาะ และมีสะพาน
เช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง...น าท่านลงเรือ(เหมาล า)สู่ ”เกาะซานมาร์โค” ศูนยก์ลางของเมืองเวนิส น าคณะเดินทางเขา้สู่
บริเวณ จตุรัสซานมาโค ระหวา่งการเดินทางชม อนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลท่ี 2 บิดาของชาวอิตาเลียน ให้
ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบั สะพานถอนหายใจ สะพานแห่งสัญลกัษณ์ของเกาะท่ี
เช่ือมต่อกบัพระราชวงัดอร์จ ชมความสวยงามของ พระราชวงัดอร์จ อนัเป็นท่ี
ประทบัของเจา้เมืองเวนิสในยุคท่ียงัเป็นรัฐอิสระ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของ
การปกครองแควน้ในยุคสมยันั้น ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ค ซ่ึง
เป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัตก ประดบัประดาดว้ย
โมเสกทองค าอนังดงาม แถมพิเศษ! ล่องเรือนัง่เรือกอนโดร่า Gondora ( หมายเหตุ**บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแถม
ล่องเรือกอนโดร่า ตั้งแต่เดือน พ.ย.2561-มี.ค.2562 อันเน่ืองมาจากช่วงฤดูหนาว
มืดเร็ว สภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่เอื้ออ านวย  อาจจะท าให้เกิดอันตรายได้...ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่แถมล่องเรือกอนโดร่าในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรียนมา
เพ่ือทราบ  )ท่านท่ีไม่ล่องเรือให้ อิสระเลือกช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดัง
นานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือสินคา้
พื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือเคร่ืองแกว้มูราโน่ ตน้ต ารับของการเป่าแกว้เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน..ออกเดินทางกลบัสู่ฝ่ัง(กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย)  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

พกัท่ี : Crown Plaza Hotel / Double Tree by Hilton Hotel / Novotel 
Venezia Hotel /ใกลเ้คียง 

หมายเหตุ : * โรงแรมท่ีเมืองเมสเตร้ เป็นเมืองท่ีมีการจดังานประชุม สมัมนา หรือจดักิจกรรมส าคญัของประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปอยูบ่่อยคร้ัง และห้องพกัมกัจะเต็มตลอดถา้

มีช่วงกิจกรรมดงักล่าว หากท่ีพกัเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนท่ีพกัไปท่ีเมืองเวโรน่า หรือเมืองอ่ืนใกลเ้คียงแทน*  
 
 
 
 
 
 

    

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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วนัท่ีส่ีของการเดินทาง(4)   เวนิส-มิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน-FOXTOWN OUTLET-ลูเซิร์น  
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ มิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม 
 น าคณะถ่ายภาพคู่กบั”มหาวิหารแห่งมิลาน”หรือมิลานดูโอโม สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โต
มโหฬาร สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนัเป็น โบสถ์แคธอลิกท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก และเป็นมหาวิหาร
ใหญ่อนัดบัส่ีของโลก สูง 157 เมตร กวา้ง 92 
เมตรเร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง
นานถึง 500 ปี ชมความงดงามของยอดปราสาท
ท่ีมีปลายยอดแหลมกวา่ 135 ยอด รูปป้ันนกับุญ 
คนและสัตวอี์กกวา่ 3,000 รูป ลานดา้นหนา้เป็น
ท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วคิเตอร์เอม็มานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารเก่าแก่ 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร ชมววิสวยๆของทะเลสาบลูกาโน่  
บ่าย น าคณะเดินทางสู่เมืองเมนเดสซิโอ ลูกาโน่(เมืองสวยริมทะเลสาบ) ให้คณะไดเ้ดินชอ้ป

ป้ิงท่ี”ฟอกซ์ทาวน์เอาทเ์ล็ท”ท่ีถูกท่ีสุดในสวิสเซอร์แลนด์ FOX TOWN OUTLET พบกบั
สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัหลากหลายกว่า160 ร้านคา้ในราคาลดพิเศษ30%-70% มากกว่า
250ยี่ห้อดงัทั้งแบรนด์อิตาลี และนานาชาติ อาทิ Prada ,Gucci, D&G, Armani, 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. นอกจากนั้นยงัมีบาร์ใหท้่านไดน้ัง่ด่ืม ,จิบกาแฟ พร้อมร้านอาหาร
แบบยุโรปให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกรับประทานมากมาย (มาสวิสฯห้าม
พลาด!ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมแท้ๆ ถูกท่ีสุดในยโุรป)  

บ่าย น าคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด พร้อมชม ทะเลสาบลู
เซิร์น ซ่ึงเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไป
ทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆ
ทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนน
เลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง  ริมทะเลสาบจดัเป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง 
อากาศริมทะเลสาบเยน็สบาย อิสระกบัการเดินชม อนุสาวรียสิ์งโต ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้น

ความกล้าหาญ ซ่ือสัตย์และจงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ท่ี16แห่งประเทศ
ฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงั ในคราวปฏิวติัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 เดิน
ช่ืนชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และสะพานไมค้าเปลอนัเก่าแก่ ท่ีมีอายุมากกวา่ 600 ปี 
ท่ีสร้างทอดตวัขา้มแม่น ้ ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี14โดยสะพานแห่งน้ีถือว่าเป็นสะพานไมท่ี้มีความ

เก่าแก่ท่ีสุดของยโุรป  

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
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ค ่า  อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการเดินเท่ียวชมเมือง(ไม่รวมอาหารค ่า) 

พกัท่ี :Ameron Flora Hotel /Radisson blue/ Monopol Hotel/ Astoria Hotel /(พกัสวสิ2คืน) 

โรงแรมดีกลางเมืองลูเซิร์น ใกล้สะพานคาเปล ทะเลสาบลูเซิร์น...ท่านเดินเล่นชมเมืองได้ 
หมายเหตุ : * โรงแรมท่ีเมืองลูเซิร์น เป็นเมืองท่ีมีการจดังานประชุม สมัมนา หรือจดักิจกรรมส าคญัของประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปอยูบ่่อยคร้ัง และห้องพกัมกัจะเต็มตลอดถา้มี
ช่วงกิจกรรมดงักล่าว หากท่ีพกัในเมืองลูเซิร์นเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนท่ีพกัไปท่ีเมืองอินเทอร์ลาเกน้หรือเมืองอ่ืนใกลเ้คียงแทน จึงเรียนมาเพ่ือทราบ แต่90%

เราพกัท่ีเมืองลูเซิร์นแน่นอน ***(พกัโรงแรม4ดาวกลางเมือง ไม่เหมือนใครแน่นอน โลเคช่ันดมีาก)***  

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง(5)              หมู่บา้นกรินเดลวาลด-์ไคลน์ไชเดก็-ยอดเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROPE)             
          จุดชมวิวสฟิงซ-์ลานหิมะพลาโต-้ถ ้าน ้าแขง็1,000ปี-เลาทเ์ทอร์บรุนเน่นน-์หมู่บา้นน ้าตก(สวิส2คืน) 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะออกเดินทางสู่ หมู่บา้นกรินเดลวาลด์ ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนาน
แท้ ท่ีมีทุ่งหญ้าอนัเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพร่ังในฤดูใบไม้ผลิ 
หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบ
น่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ฝูงววัพื้นเมืองท่ีกระจดักระจายแทะเล็มหญา้
อยูท่ ัว่บริเวณ ล าธารน ้ าธรรมชาติเล็กๆท่ีใสสะอาดและฉากหลงัท่ีมีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้คณะ
ไดรั้บความประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง พร้อมน าคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ นัง่รถไฟชมวิว2ขบวน ท่องเท่ียวธรรมชาติ
บนภูเขาสูง แห่งแอลป์แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ีสถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟท่ีจะน าท่าน
เดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตร  พร้อมน าคณะลงรถไฟ 
ณ สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง4,158 เมตร(13,642 
ฟุต)นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกวา่ท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์ เพราะยอดเขาแห่งน้ีปก
คลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001องคก์ารยเูนสโก ้Unesco ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟ
ราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป พร้อมน าคณะเขา้ชม ถ ้าน ้ าแข็ง1,000ปี  Ice 
Palace ท่ีสร้างโดยการเจาะธารน ้ าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้ าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง พร้อมชมวิวทิวทศัน์และ 
สัมผสัหิมะลานพลาโต และ ลานสฟิงส์บนยอด
เขา...และคณะไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ด
จากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในโลก  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา(อาหารพื้นเมืองสวสิฯ)  
 

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
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บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่เส้นทาง”เลาเทิร์นบรุนเน่นท”์(ไม่ซ ้ าทางเดิม) 
               เส้นทางแสนสวยแห่งเทือกเขาแอลป์ พร้อมชมบรรยากาศของหมู่บา้น,ทุ่งหญา้,น ้าตก  

น าคณะเดินเท่ียวชม หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเน่น Lauterbrunnen เมืองแห่งขุนเขาของสวิสเซอร์แลนด์ อีกหน่ึงเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเขตการปกครองอินเตอร์ลาเคน โอเบอร์ฮาสลิ (Interlaken-Oberhasli) ของรัฐเบิร์น (Bern) เป็น
อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามมาก ตวัเมืองถูกลอ้มรอบไปดว้ยก าแพงสูงตระหง่านของหุบเขาสูงชนั เมือง
เลาเทอร์บรุนเนน เป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนมากแห่งหน่ึงของประเทศ 

***** น าเที่ยวชมหมู่บ้านแสนสวย Lauterbrunnen Valley***** 
***ทัวร์เราที่เดยีว!!!!ต้นฉบับเดนิเทีย่วหมู่บ้านน า้ตก(มาสวสิห้ามพลาด)*** 
( หมายเหตุ*การเดินชมหมู่บ้านแสนสวยเลาท์เทอร์บรุนเน่น และหมู่บ้านน า้ตกแห่งนี ้มีทวัร์เราจัดทีเ่ดียวเท่าน้ัน! ...  

เดินชมความงดงามของเมืองเลาเทอร์บรุนเนนวลัเล่ย ์(Lauterbrunnen Valley) ซ่ึงเป็นหน่ึงในพื้นท่ีอนุรักษธ์รรมชาติท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกดว้ย น าท่านเดินช่ืนชมความงดงามของ น ้ าตกสโทบบาค (Staubbach Falls) 
น ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองโดยน ้าตกมีความสูง ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหน่ึงในน ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดใน
ยโุรป โดยภาพน ้าตกถูกพิมพล์งในแสตมป์ของสวิตเซอร์แลนด์มรช่วงทศวรรษท่ี 1930  **หากช่วงท่ีท่านไปรถไฟเต็ม 
และตอ้งมาลงทางฝ่ังกรินเดลวาลด ์เราจะน าท่านเดินเท่ียวท่ีหมู่บา้นกรินเดลวาลดแ์ทน*** 
น าคณะเดินทางเขา้สู่ ”เมืองอินเทอร์ลาเกน้” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตาก
อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือThunersee และBrienzersee
ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่  ตรงน้ีแหละคือสวสิฯแบบสุดสุด 
...มีเวลาให้ท่านได้เดินทอดน่องชมเมือง ท่ีโอบล้อมด้วยภูเขา
หิมะ และสายน ้าอนัใสบริสุทธ์ิ อากาศสดช่ืนแบบสุดๆ หรือชอ้ป
ป้ิงสินคา้พื้นเมืองสวิสเซอร์แลนด์ อาทิ ช็อคโกแล็ต,มีดพบัสวิส,
รองเทา้,นาฬิกายี่ห้อต่างๆตามรสนิยม อาทิ   ROLEX  ,PATEK 
PHILIPPE ,PANERAI ,LONGINE ,OMEGA ,TITSOT ,SWATCH etc.  

ค ่า  อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการเดินเท่ียวชมเมือง(ไม่รวมอาหารค ่า) 

พกัท่ี : Ccity Oberland Hotel / Metropole Hotel/ (พกัสวสิ2คืน ในเมืองเดินเล่นได้สบายๆ) 

*หมายเหตุ : โรงแรมท่ีเมืองอินเทอร์ลาเค่น เป็นโรงแรมสไตล์พ้ืนเมืองอิงธรรมชาติ  ซ่ึงห้องพกัจะไม่ใหญ่มากนกั และมีจ านวนท่ีพกัจ ากดั หากท่ีพกัในเมืองอินเทอร์ลาเค่นเต็ม 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนท่ีพกัไปท่ีเมืองใกลเ้คียงแทน 
***ทวัร์นีพ้กัทีส่วสิเซอร์แลนด์ 2 คืน สบายๆไม่เหน่ือย แพงกว่าพกัสวสิฯ1คืน*** 
เทีย่วเมืองลูเซิร์น+อนิเทอร์ลาเก้น+กรินเดลวาลด์+หมู่บ้านน า้ตกเลาเทอร์บรุนเน่นน์ 
มเีวลาด่ืมด ่าธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา ทีโ่อบล้อมด้วยภูเขาหิมะเป็นฉากหลงั สวยมากๆ 
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วนัท่ีหกของการเดินทาง(6)  นัง่รถไฟด่วนTGV-ปารีส(ฝร่ังเศส)-พิพิธภณัฑลู์ฟร์(โมนาลิซ่า) 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าคณะออกเดินทางเขา้สู่”มหานครปารีส”เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่บน
แม่น ้ าแซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ 
จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ
และวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก และ ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง  แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และ
ศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ระหวา่งการเดินทางชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม
ของทุ่งดอกเรบซีด,ไร่องุ่นพนัธ์ุดี และหมู่บา้นชนบทของฝร่ังเศส 

เท่ียง  อาหารม้ือเท่ียงอิสระตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการข้ึนรถไฟ(ไม่รวมอาหาร) 

บ่าย น าคณะนัง่รถไฟด่วนTGV320กม./ชม.เป็นหน่ึงในรถไฟความเร็วสูงท่ีสุดใน
โลก ใช้เวลาเดินทางเขา้ปารีสเพียง1ชม.50นาที สู่มหานครปารีสเมืองหลวงของ
ประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่น ้าแซนน์ บริเวณตอนเหนือ บนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-
ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้ า
สมยัแห่งหน่ึงของโลก และ ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศิลปะ  
********** ถึงปารีสเราจัดรถโค้ชอกี1คัน เที่ยวชมความสวยงามรอบกรุงปารีส ไม่ต้องขนกระเป๋าขึน้รถไฟ******** 
น าคณะเขา้ชมผลงานศิลปะระดบัโลกภายใน”พิพิธภณัฑลู์ร์ฟ” Musee du Louvre (พิเศษสุด! ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมไกด์
ประจ าพิพิธภณัฑ์ น าชม และบรรยาย ซ่ึงท่านจะไดรั้บความรู้
อยา่งละเอียดเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์ระดบั
โลกแห่งน้ี ไม่ใช่ปล่อยคณะให้เดินเท่ียวชมกนัเองโดยไม่มี
ไกด์บรรยาย )(ทวัร์เรามีคิวกรุ๊ปแน่นอน ไม่ตอ้งยืนต่อคิวให้
เม่ือย)  ซ่ึงแต่เดิมเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่โตมากท่ีสุดของโลก สร้างข้ึนในสมยั พระเจา้ฟิ
ลิปป์ ออกุสต ์(Philippe Auguste) ในปี ค.ศ 1204 แต่มาเสร็จในสมยัพระเจา้นโปเลียนท่ี 3 
ปี ค.ศ 1856 รวมใชเ้วลาก่อสร้างถึง 7รัชกาล ให้คณะถ่ายภาพคู่กบัปิรามิดแกว้สัญลกัษณ์
ของพิพิธภณัฑลู์ร์ฟ รวมของทางเขา้ พิพิธภณัฑ์อนัเป็นศูนยก์ลางท่ีให้ขอ้มูลในการอ านวย
ความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว ใชเ้ป็นสถานท่ีนดัพบ ประชาสัมพนัธ์ จุดเร่ิมตน้ของการเท่ียว
ชมพิพิธภณัฑ์  น าคณะชมศิลปะช้ินส าคญัต่างๆ โดยเฉพาะ ภาพเขียนลาชาก็อง La Jaconde 

หรือ”ภาพโมนาลิซ่า” ภาพวาดของ เลโอนาร์ด เดอ วนิซี จิตรกรเอกท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก 
               ***ชอ้ปป้ิงหา้งดิวต้ีฟรีDUTYFREEท่ีถูกท่ีสุดในปารีส*** 

ค ่า  บริการอาหารม้ือเท่ียง เมนูพิเศษ! อาหารพื้นเมือง ฝร่ังเศสแท!้!! ร้านช่ือดงัฝร่ังเศส 
หอยเอสคาโกอ้บเนย , สเต๊กสไตลฝ์ร่ังเศสท่ีมีใหท่้านเลือกคนละ1ชนิด อาทิสเต๊กเน้ือ,สเต๊กแซลมอน ,สเต๊กแกะ ,เป็ดอบซอส
สม้ ตบทา้ยดว้ยของหวานประจ าวนั พร้อมจิบไวน์ฝร่ังเศส  

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%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%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
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%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%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
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พกัท่ี : Mucure Hotel /Novotel Hotel/Holiday Inn Hotel /(พกัในเขตเมืองกรุงปารีส2คืน) 
(*หมายเหตุ ทวัร์นีพ้กัโรงแรม4ดาวในกรุงปารีส2คืนสบายๆไม่เหน่ือย ถ้าพกัปารีสแค่1คืนไม่คุ้มค่า เพราะโรงแรมที่ปารีสดีกว่า และ
แพงกว่าทีเ่มืองดีจอง หรือโบนน์เยอะครับ*)***โรงแรมเราทีใ่ช้ในปารีสอยู่ในเขตเมือง หรือย่านลาเดฟองซ์ ไม่ใช่ไปนอนไกลๆ ที่
สนามบินชาร์เดอร์โกล หรือนอกเมืองไกลๆทีถู่กกว่า น่ังรถเป็นช่ัวโมง ให้เสียเวลา*** 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง(7)       พระราชวงัแวยซ์ายย-์หอ้งกระจก-ชอ้ปป้ิงหา้งแกลอเรียลาฟาแยต 
                                                   ล่องเรือแม่น ้ าแซนน-์ข้ึนชมวิวบนหอไอเฟล-เดินเล่นถนนชองเอลิเซ่ 

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  
น าคณะเขา้ชมภายใน ”พระราชวงัแวร์ซายย์” (พิเศษสุด! ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมไกด์ประจ าพระราชวงั น าชม และ
บรรยาย ซ่ึงท่านจะไดรั้บความรู้อยา่งละเอียดเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของพระราชวงัอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกแห่งน้ี 
ไม่ใช่ปล่อยคณะให้เดินเท่ียวชมกนัเองโดยไม่มีไกด์บรรยาย ) (ทวัร์เรามีคิวกรุ๊ปแน่นอน ไม่ตอ้งยืนต่อคิวให้เม่ือย)  
พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปฐพีผลงานการสร้างสรรค์ท่ีถือเป็นเลิศ ตามพระประสงค์ใน
พระเจา้หลุยส์ท่ี14 กษตัริยผ์ูท้รงบุญยาธิการล้นฟ้าล้นแผ่นดินในราชวงศ์บูร์บอง เป็น
พระราชวงัอนัทรงคุณค่า และสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก มีช่ือเสียงในดา้นความ
ฟุ่มเฟือย เพราะใช้หินอ่อนสร้างถึง 60 ชนิด ใช้ทองค าหลายสีหลายชนิด ถูกสร้างดว้ย
ความอุตสาหะของสถาปนิกช่ือดงั 3 ท่าน คือ เลอโล ,โมสาร์ท, และเลอโนร์ท ท่ีร่วมกนั
ออกแบบพระราชงัตามบญัชาของพระเจา้หลุยส์ท่ี14  เสียค่าใชจ่้าย500 ลา้นฟรังค ์จุคนได้
10000 คน กินเวลา30 ปี น าคณะเขา้ชมห้องต่างๆ ท่ีตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจงตามช่ือเทพ
เจา้ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส ,ห้องวีนสั ,ห้องนโปเลียน ,ห้องอพอลโล ,ฮอลล์ออฟมิ
เรอร์ Hall of Mirrors แต่ละหอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดย
ช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้ าค่าท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก ชมห้องประวติัศาสตร์เม่ือคราวท่ีพระยาโกษาธิบดี(ปาน)จากประเทศไทย  
เขา้เฝ้าราชส านกัฝร่ังเศส พระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กใช้ให้เป็นสถานท่ีลงนามสนธิสัญญาแวร์
ซายย ์หอ้งท่ีมีช่ือท่ีสุดคือ หอ้งกระจก ท่ีเคยใชล้งนามเซ็นสัญญาสงบศึกในคราวมหาสงครามโลกคร้ังท่ี 1  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ให้คณะไดส้นุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงแบรนด์เนมนานาชนิด ณ ห้างสรรพสินคา้แกลอเรียลาฟาแยต galeries Lafayette เป็น

ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัของฝร่ังเศส ปัจจุบนัมีห้างสาขา 61 แห่ง 
เน้ือท่ีของห้างประมาณ 500,000 ตร.ม. มีพนักงานทั้ งส้ิน
ป ร ะ ม าณ 10,863 ค น  โ ด ย เ ฉ ล่ี ย แ ล้ ว มี ลู ก ค้ า เ ข้ า อ อ ก
หา้งสรรพสินคา้แห่งน้ีประมาณ 1,000,000 คน/วนั กบัสินคา้แบ
รนด์เนมมากมาย อาทิ Calvin Klein , Camper , D&G , G-
StarGeox , Tommy Hilfiger , Burberry,Paul ,Smith , Repetto , 
ArmaniJeans,Burberry , Ralph Lauren Blue Label , Michael 
Kors , Diesel, G-Star ,Rolex, Luis Vitton ,Gucci ,Prada , 
balenciaga  

http://www.galerieslafayette.com/am/calvin+klein
http://www.galerieslafayette.com/am/camper
http://www.galerieslafayette.com/am/d+g
http://www.galerieslafayette.com/am/g-star
http://www.galerieslafayette.com/am/g-star
http://www.galerieslafayette.com/am/geox
http://www.galerieslafayette.com/am/tommy+hilfiger
http://www.galerieslafayette.com/am/armani+jeans
http://www.galerieslafayette.com/am/burberry
http://www.galerieslafayette.com/am/ralph+lauren+blue+label
http://www.galerieslafayette.com/am/michael+kors
http://www.galerieslafayette.com/am/michael+kors
http://www.galerieslafayette.com/am/diesel
http://www.galerieslafayette.com/am/g-star


     

Page 11. 
น าคณะ”ล่องเรือชมบรรยากาศอนัโรแมนติกสองฝากฝ่ังแม่น ้ าแซนน์”พร้อมชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของ
แม่น ้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ 
ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่ง
หน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ , ศาลาวา่การ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,
เกาะเซ็นตห์ลุยส์ ,โบสถน์อร์ทเตรอดาม , พิพิธภณัฑอ์อร์เซย ์  

รายการแถมพิเศษ!!! น าคณะข้ึนลิฟทสู่์ชั้น2ของ”หอไอเฟล”เพื่อชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามรอบมหานครปารีส หอ
ไอเฟลเป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น ้ าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็น
สัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีก
ดว้ย หอไอเฟลเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีโด่งดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้งช่ือตามสถาปนิกผูอ้อกแบบ กุสตาฟ ไอ
เฟล หอไอเฟล สูง 324 เมตรหรือสูงเท่ากบัตึก 81 ชั้น 
(การข้ึนชมหอไอเฟลอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาตามความเหมาะสม) 

****ทวัร์เราน าท่านเดินเทีย่วชมความสวยงามของ “ถนนชองป์เอลเิซ่” 
ถ่ายภาพคู่กบัประตูชัยปารีส ARC DE TRIOMP+ววิสวยๆบนชองเอลเิซ่ 

***มาปารีสถ้าไม่ได้เดินทอดน่องบนถนนสายนีถื้อว่ามาไม่ถึง*** 
ถนนทีไ่ด้รับการขนานนามว่าเป็น*ถนนทีส่วยทีสุ่ดในโลก*เป็นย่านการค้าทีป่ระกอบด้วยโรงละคร 
คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมีตน้เกาลดัท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามปลูกเรียงราย 

ค ่า อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง(ไม่รวมอาหาร) 
หลงัอาหารน าคณะกลบัสู่ท่ีพกั...หรือท่านสามารถเดินท่องราตรี/นัง่ด่ืม/ถ่ายภาพชมแสงสีบนถนนชองเอลิเซ่ต่อได ้แต่ท่านจะตอ้ง
เดินทางกลบัโรงแรมเอง...หวัหนา้ทวัร์จะคอยแนะน าท่าน 

พกัท่ี : Mucure Hotel /Novotel Hotel/Holiday Inn Hotel /(พกัในเขตเมืองกรุงปารีส2คืน) 
(*หมายเหตุ ทวัร์นีพ้กัโรงแรม4ดาวในกรุงปารีส2คืนสบายๆไม่เหน่ือย ถ้าพกัปารีสแค่1คืนไม่คุ้มค่า เพราะโรงแรมที่ปารีสดีกว่า และ
แพงกว่าทีเ่มืองดีจอง หรือโบนน์เยอะครับ*)***โรงแรมเราทีใ่ช้ในปารีสอยู่ในเขตเมือง หรือย่านลาเดฟองซ์ ไม่ใช่ไปนอนไกลๆ ที่
สนามบินชาร์เดอร์โกล หรือนอกเมืองไกลๆทีถู่กกว่า น่ังรถเป็นช่ัวโมง ให้เสียเวลา*** 

ทัวร์นีพ้กัในยุโรป 6คืน 

อติาล2ีคืน+สวสิเซอร์แลนด์2คืน+กรุงปารีส2คืน(ไม่เหน่ือย) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%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%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
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***โปรแกรมน้ี...น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นแสนสวย Lauterbrunnen Valley 
( หมายเหตุ*การเดินชมหมู่บา้นแสนสวยเลาทเ์ทอร์บรุนเน่น และหมู่บา้นน ้าตกแห่งน้ี มีทวัร์เราจดัท่ีเดียวเท่านั้น! ...เป็นตน้ฉบบั
ไม่ซ ้ าแบบใครมาเท่ียวสวสิเซอร์แลนดต์อ้งหา้มพลาด) 

***ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ กรุณาเช็คโรงแรมให้ชัดเจน แล้วท่านจะไม่ผดิหวงัในการเดินทาง*** 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง(8)      ชมกรุงปารีส-จตุรัสทรอคาเดโร-ประตูชยัปารีส-สวนตุยเลอรี 
                                                   จตุรัสเลอคองคอร์ด(ลานเลือด)-สนามบินชาร์ลเดอร์โกล-กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 นัง่รถชมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามรอบกรุงปารีส จตุัรัสทรอคาเดโร จุดชมวิวยอดนิยมในการชม

วิวหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด ท่านสามารถมองเห็นตวัหอไอเฟลไดท้ั้งหมดอย่างชดัเจน พร้อมชม
กลุ่มอาคารโคง้ Palais de Chaillot ตวัตึกเป็นปีกโคง้ 2 ขา้งหนัหน้าลงสู่แม่น ้ าแซนน์ ภายใน
เป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์ โรงละครแห่งชาติ และสวน Jadin de Trocadero ท่าน
สามารถมองเห็นเขตธุรกิจ La Defense ได้จากจุดชมวิวแห่งน้ี  ให้คณะได้
ถ่ายภาพคู่กบั ประตูชยัฝร่ังเศส L’Arc de Triomphe ตั้งอยูก่ลางจตุรัสชาร์ส เดอ 
โกลล ์Place Charles de Gaulle หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม จตุัรัสแห่ง 

 ดวงดาว Place de l'&Eacute;toile ประตูชยัแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกลา้ท่ีไดร่้วมรบเพื่อประเทศ
ฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดว้ย ผา่นชมสวนตุย
เลอรี อดีตพระราชวงัอนัเก่าแก่ใจกลางกรุงปารีส ปัจจุบนัเป็นสวนแบบฝร่ังเศสท่ีงดงาม ผา่นชม จตุัรัสเลอร์คองคอร์ด 
หรือ ลานเลือด โดดเด่นด้วยเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็นเสาปลายแหลมสูง 23เมตร อายุกว่า 3,000ปี ถือเป็น
สถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เน่ืองจากในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศสปี คศ.1789    

 ***กรณีวนัท่ีผ่านมาหัวหน้าทวัร์น าชมเมืองเรียบร้อยแลว้ หลงัอาหารเชา้จะให้ท่านไดพ้กัผ่อนสบายๆ ไม่ตอ้งเร่งรีบ 
และเดินทางไปสนามบินเลย เพื่อความสะดวกในการจดักระเป๋า และท า TAX REFUND 

   น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อท าการเช็คอิน และท า TAX REFUND  

13.40 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทย Thai Airways International เท่ียวบินท่ี TG931 (บินตรง) 
***TGน าคณะบินตรงกลบักรุงเทพฯ..ไม่ตอ้งเสียเวลาต่อเคร่ือง...พร้อมสะสมไมลสู่์บตัรทอง*** 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง(9) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บินกลบัโดยA380ล าใหญ่ทนัสมยั) บินตรง 
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 โรงแรมท่ีใชส้ าหรับโปรแกรมน้ี เราเลือกใชโ้รงแรมระดบัมาตรฐาน4ดาว 
หวัหนา้ทวัร์ของบริษทั เราคดัสรรแต่มืออาชีพ มีความช านาญเสน้ทางยโุรป และการดูแลเป็นอยา่งดียิง่  
   ครอบครัวท่านจะไดรั้บความรู้ และการบริการเป็นอยา่งดี...ประทบัใจแน่นอน 
เท่ียวยโุรปทั้งที พกัโรงแรมดี ทานอาหารดี บินการบินไทยTG บินตรง ไม่ต่อเคร่ือง 
เพื่อความสุขของครอบครัว และคนท่ีท่านรัก แฮปป้ีแน่นอน โปรแกรมน้ีแนะน า 



Page 13. 

โปรแกรมแนะน า เทีย่วแบบครบๆ!!! TG PROMOTION4(พกัอติาล2ีคืน /สวสิ2คืน /ปารีส2คืน) ปี2018-2019  
พกัสวสิฯ2คืน+ล่องเรือกอนโดร่า+น่ังรถไฟด่วนTGV+พพิธิภัณฑ์ลูฟร์(โมนาลซ่ิา)  
พระราชวงัแวย์ซายย์+ขึน้ชมหอไอเฟล(ช้ัน2)+ล่องเรือแม่น า้แซนน์+เดินชองเอลเิซ่  

**กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04 -16 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา(รวมค่าวซ่ีาแล้ว)** 

ช่วงการเดินทาง 
CHECK-IN3ทุ่มของวนัแรก 

ผูใ้หญ่  
ราคาท่านละ 

พกัหอ้งละ2ท่าน 

เด็กอายุ 
ต ่ากวา่12ปี  

1เด็ก+1ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุ 
ต ่ากวา่12ปี  

1เด็ก(มีเตียง)+2ผูใ้หญ่ 

พกัท่านเดียวต่อ1
หอ้ง 

จ่ายเพิ่ม 
เดือนสิงหาคม 
11-19ส.ค./25ส.ค.-02ก.ย. 

89,900 89,900 86,900 18,000 

เดือนกนัยายน 
08-16ก.ย./15-23 

89,900 89,900 86,900 18,000 

22-30ก.ย./29ก.ย.-07ต.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 
เดือนตุลาคม 
06-14ต.ค. /11-19ต.ค/14-22ต.ค. 

89,900 89,900 86,900 18,000 

20-28ต.ค. /27ต.ค.-04พ.ย. 89,900 89,900 86,900 18,000 
เดือนพฤศจิกายน 
03-11พ.ย. /10-18พ.ย. 
17-25พ.ย. /24พ.ย.-02ธ.ค. 

79,900 79,900 76,900 15,000 

เดือนธันวาคม 
หยดุวนัพอ่ 01-09 ธ.ค.  
รัฐธรรมนูญ 08-16 ธ.ค.  
15-23ธ.ค. 

82,900 82,900 82,900 15,000 

คริสมาสต์-เทศกาลปีใหม่ 
20-28ธ.ค. 

89,900 89,900 86,900 20,000 

22-30 ธ.ค. 89,900 89,900 86,900 20,000 
23-31ธ.ค. 89,900 89,900 86,900 20,000 
25ธ.ค.-02ม.ค. / 27ธ.ค.-04ม.ค. 89,900 89,900 86,900 20,000 
29ธ.ค.-06ม.ค. / 30ธ.ค.-07ม.ค. 89,900 89,900 86,900 20,000 
5-13ม.ค / 12-20ม.ค. 
19-27ม.ค. / 26ม.ค.-3ก.พ. 

89,900 89,900 86,900 18,000 

2-10ก.พ. / 9-17กพ 
16-24ก.พ. / 23ก.พ.-3มี.ค. 

89,900 89,900 86,900 18,000 

  โดยช าระมัดจ าเป็นเงนิสด  30,000 บาท (ช่วงปกต)ิ และ 40,000 (ช่วงวนัหยุดเทศกาล) 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ) นัง่เคร่ืองทนัสมยัท่ีสุดระดบัโลก ขาไปA350+ขากลบัA380 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือ
งานประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนท่ีพกั โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดส าหรับน าเท่ียว ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถน าเท่ียวดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ินน าเท่ียวดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ีท าการจอง / ***รวมค่าวซ่ีาแล้ว*** 
 ค่าประกนัชีวติกรณีอุบติัเหตใุนระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่
เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม//าษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษนอก 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 
 ค่าทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 800-1000บาท (ใหท่้านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขบัรถท่านละ 14ยโูร ใหก้บัมือคนขบัโดยตรง  
 ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 
 ค่าปรับส าหรับน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
 เง่ือนไขการช าระเงนิ 
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000-40,000 ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport   และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือ
กรุณาช าระก่อนวนัยืน่วซ่ีา หรือไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ท่าน ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน 
การจลาจล การปฏิวติั ทรัพยสิ์นสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน
ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตตุ่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบการบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนดัหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ท่านจึงสามารส ารองยานพาหนะได ้

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชใ้นการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเล่ือนวนักลบั หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านจะกลบัก่อนหรือเล่ือนวนัเดินทาง
กลบั กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะตอ้งซ้ือตัว๋ใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลบัตามโปรแกรมท่ีท่านซ้ือจาก
ทางบริษทั เน่ืองจากเป็นคุณสมบตัรของตัว๋ท่ีออกมาจากทางสายการบิน 

เง่ือนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการ
บิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้     
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนัข้ึนไป –  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท   
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่  20 วนั  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 



Page 15. 
หมายเหต ุ
o ทางบริษทัจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 25 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีา
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่นการ
พิจารณาวซ่ีาใหท่้าน กรณีท่านใชเ้อกสารปลอมในการยืน่วซ่ีา 

กรณีวซ่ีาท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
- ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา ประมาณ10,000 บาท หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้
ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

***ส าหรับเอกสารท่ีท่านตอ้งเตรียมส าหรับยืน่วีซ่า ทางเราจะส่งใหท่้านหลงัจากส ารองท่ีนัง่แลว้***  
 


