
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15199 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 



  



 

21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขา
ออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อม
เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 944 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศ อติาล ีหลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดของแคว้นลาซีโอและประเทศอติาล ี น าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ “ นครรัฐวาติกนั ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอสิระทีเ่ลก็ทีสุ่ดในโลก ” น าท่านเข้าชมภายในของ “มหาวหิารเซนต์ปี
เตอร์” (ขอสงวนสิทธ์ิในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณ ี มีการจัดงานพธีิต่างๆ ซ่ึงไม่อาจเข้าชมได้ หรือใน
กรณ ี   คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพ่ือไม่ให้เป็นผลกระทบกบัรายการท่องเที่ยวอ่ืนๆในโปรแกรมทวัร์) น าคณะเข้าสู่ภายในมหา
วหิารซ่ึงประดับประดาไปด้วยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทเิช่น “ ปิเอต้า ” ( The Pieta )จากน้ันรถโค้ชแล่นผ่านสถานทีส่ าคัญ
ต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาท ิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสทีย่ิง่ใหญ่ใจกลางกรุงโรม 
ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานทีใ่ช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลนีิในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวคิเตอร์ เอ็มมานูเอล็ที ่ 2 ” 
ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นพระบิดาของชา  อติาล ี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชัยชนะและทีม่าของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” 
จากน้ันชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอนัศักดิ์สิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม” น าท่านเข้าชมภาพใน “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 
1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 



- 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ “น ้าพุเทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง

จากภาพยนตร์เร่ือง " Three Coins in the Fountain " นกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางมาเยีย่มชมน ้าพุแห่งน้ีมีความเช่ือกนัวา่ การ
โยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร้ังจากนั้นน าท่าน เดินทางชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซ่ึงเป็นวงกลม
ขนาดใหญ่อยูต่รงกลางหลงัคาโดมของ “วหิารแพนธีออน” ภายในวหิารแพนธีออนยงัใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพกษตัริย ์ บุคคล
ในราชวงศแ์ละบุคคลส าคญั เช่น พระศพของกษตัริย ์2 พระองคสุ์ดทา้ยของอิตาลีคือ พระเจา้วกิเตอร์ เอมมานูเอลท่ี 2 และ
พระเจา้อุมแบร์โตท่ี 1 และยงัมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผูย้ิง่ใหญ่ในยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวทิยา น าท่านคณะท่านเดินทางต่อไปยงั “ ยา่นบนัไดสเปน”  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่ง
หน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถานท่ีนดัพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ี
สวยงาม ใหท้่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่ (chianciano terme) เมืองตาก
อากาศน่ารักๆ ของอิตาลี 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

พกัที่ : GRAND ADMIRAL HOTEL    ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



  

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์”  เป็นเมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเจริญสูงสุด
ในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 น าท่านเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า ชม “จตุัรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นของเมืองท่ี 
“มหาวหิารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวหิารท่ีมียอดโดมขนาดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ใจ
กลางเมืองชม “โบสถซ์นัตาโคเช่” โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” 
และศิลปินช่ือดงัของเมือง ชมจตุัรัสเดลลาซิญญอเรีย(Piazza Della Signoria)ท่ีมีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นอยา่งมาก 
เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันเดวดิ อนัเป็นผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย  น าท่านเดินทางเขา้สู่“เมืองปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้าอาร์โน และยงัเป็นบา้นเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง
ของอิตาลีน าท่านเปล่ียนเป็นรถ Shutter Bus เขา้ชมความมหศัจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า”1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 
ถูกสร้างดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี 
ส าหรับหอเอนปิซ่าน้ีภายในมีเสาหินอ่อนทีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยคุไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมากส่วน
สาเหตุท่ีเอียงนั้นเกิดข้ึนหลงัจากเม่ือสร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหน่ึงเม่ือวดัดูปรากฏวา่เอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 
14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี เมืองแห่งน้ียงัเป็นบา้นเกิดของนกัวทิยาศาสตร์ และนกัดาราศาสตร์เอกของโลก 
“กาลิเลโอ” ซ่ึงเขาไดพ้ิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุใหต้กมาจากท่ีสูงเขาสังเกตพบวา่ไม่วา่วตัถุหนกัหรือเบา 
ต่างตกถึงพื้นดินพร้อมกนั และใหช้าวโลกรู้ โดยท าการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่าแห่งน้ีและเขายงัเป็นคนแรกท่ีใช้
กลอ้งโทรทศัน์(Telescope) ส่องดูดาวเม่ือประมาณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกาศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทา้ทายความเช่ือของคนในสมยั
นั้นซ่ึงเช่ือกนัวา่โลกเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาลแต่กาลิเลโอยนืยนัวา่ดวงอาทิตยต่์างหากเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาล 
จนท าใหเ้ขาถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด ชมความสวยงามของ“หอสวดมนตท่ี์สร้างในสไตลโ์รมนัเนสก”์จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาไดรั้บ
เลือกโดยองคก์ารยเูนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1987 น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ “เมืองฟลอเรนซ์”  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร / จากน้ันน าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที่ : HILTON HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



  

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางข้ึนสู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยงั “ เมืองเวนิส เมสเตร้” ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริก

เมืองหลวงของแควน้ เวเนโต 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่าเรือตรอนเชโต ้ จากนั้นลงเรือเขา้สู่“ เมืองเวนิส ”เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมาย

ปลายทางของคู่รักจากทัว่โลกเมืองเวนิสไดรั้บฉายาวา่ราชินี แห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน ้า 
(City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสวา่ง (The City of Light) เรือน าท่านเดินทางเขา้สู่
“เกาะซานมาร์โค ”ศูนยก์ลาง ของเมืองเวนิส พร้อมน า คณะเดินทางเขา้สู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค”  ระหวา่งการเดินทางชม
อนุสาวรียข์อง พระเจา้วคิเตอร์เอมานูเอลท่ี2 ถ่ายภาพคู่กบั “ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมต่อกบั 
พระราชวงัดอร์จ ชมความสวยงามของ “พระราชวงัดอร์จ” (ภายนอก)อนัเป็นท่ีประทบัของเจา้เมืองเวนิส ในยคุท่ียงัเป็นรัฐ
อิสระอีกทั้งยงัเป็นศูนยกล์างของการปกครองแควน้ ในยุคสมยันั้น ชม“โบสถเ์ซนตม์าร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ี 
“ใหญ่ท่ีสุด” ในยโุรปตะวนัตก ใหท้่านไดส้ัมผสัคลองแห่งเวนิสอนัแสนโรแมนติกโดยการ “ นัง่เรือกอนโดร่า” Gondora ท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลก (ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์) น าท่านออกเดินทางสู่“เมืองเวโรน่า”ประตูสู่อิตาลีเป็น
เมืองท่ีใหญ่ และส าคญัเป็นอนัดบั 2 ในแควน้เวเนโตรองจากเวนิส 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่: CROWNE PLAZA HOTEL VERONA  หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 



 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองมิลาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี จากนั้นน าท่าน
เก็บภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก”้ ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวสิคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านกัของ
ผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาใหท้่านไดถ่้ายภาพกบัมุมสวยๆ ของน ้าพุท่ีโพยพุง่บริเวณดา้นหนา้
ปราสาทสฟอร์เซสโก ้น าท่านชม “มหาวหิารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร 
สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถแ์คธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของ
โลก” ลานดา้นหนา้เป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วคิเตอร์เอม็มานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและช้
อปป้ิงมอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองเมนเดสซิโอ ลูกาโน่(เมืองสวยริมทะเลสาบ) ใหค้ณะไดเ้ดินชอ้ปป้ิงท่ี”ฟอกซ์ทาวน์เอาทเ์ล็ท”ท่ี
ถูกท่ีสุดในสวสิเซอร์แลนด ์FOXTOWN OUTLET พบกบัสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัหลากหลายกวา่160 ร้านคา้ในราคาลดพิเศษ
30%-70% มากกวา่250ยีห่อ้ดงัทั้งแบรนดอิ์ตาลี 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 พร้อมร้านอาหารแบบ
ยโุรปใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกรับประทานมากมาย (มาสวสิฯหา้มพลาด!ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมแท้ๆ ถูกท่ีสุดในยโุรป) จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุดน าท่านไปถ่ายรูปกบั 
“อนุสาวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวติ ของทหารสวสิฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติั
ใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไมค้าเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคา
คลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ัง
เหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอธัยาศยักบัการเท่ียว
ชมบรรยากาศของเมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณจตุัรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นทพ์ลทัซ์” ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของ
ประเทศสวติเซอร์แลนด ์นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวสิฯ ช็อคโกแล็ต ของท่ีละลึกต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายีห่อ้
ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวสิเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่: Radison Blu Lucerne หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 



 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ หมู่บา้นกรินเดลวาลด ์ ” เพื่อนัง่รถไฟ ท่องเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมววิทิวทศัน์อนังดงามของ
สวสิเซอร์แลนด ์แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวสิฯไดข้ดุเจาะ
ไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความหมายวา่ “สาวนอ้ย” ท่ีมีความสูงกวา่
ระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe ชม “ถ ้าน ้าแขง็ 1,000 ปี”  ท่ีมีอายกุวา่ 1,000 ปี และ “ ชมกลา
เซียร์ หรือ ธารน ้าแขง็ ” ขนาดใหญ่ ชมถ ้าน ้าแขง็ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน ้าแขง็ 
Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 



  

บ่าย  น าท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศววิทิวทศัน์อนังดงาม อีกดา้นหน่ึงของ Top of Europe 
เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” น าท่านเดินทางต่อ จนกระทัง่ถึงหมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเน่นน์ (Lauterbrunnen) หมู่บา้น
ในหุบเขาท่ีเงียบสงบ ไดช่ื้อวา่เป็นหุบเขารูปตวัยท่ีูชนัท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของหมู่บา้นน้ีจะเป็นน ้าตกชเตาบบ์าค 
(Staubbach Falls) น ้าตกท่ีสวยเป็นอนัดบัตน้ๆของยโุรป ไหลลงมาจากหนา้ผากวา่ 200 เมตร น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “ 
เมืองอินเทอร์ลาเกน้ ”เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวติเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวสิฯแบบสุดสุด 
อยา่งท่ีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตร์ไทย เร่ือง วนัน้ีท่ีรอคอย ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือ
สินคา้สวสิฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก 

 ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่: METROPOLE HOTEL //ROYAL ST. GEORGE HOTEL หรือทีพ่กัระดบั



 

บ่าย  น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ “ มหานครปารีส ”  เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส โดยรถไฟด่วน TGV หรือ Train A 
Grande Vitesse ดว้ยความเร็วกวา่ 300 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ท่านจะไดช้มววิสวยงามระหวา่งทาง และเปล่ียนบรรยากาศ การ
เดินทางดว้ยรถไฟ / ถึงมหานครปารีส น าท่าน ผา่นชม มหานครปารีสตั้งอยูบ่นแม่น ้าแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศ
ฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก และ ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์
และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น า้แซนน์” พร้อมชมชม
สถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่า
แก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑลู์ฟร์ , 
ศาลาวา่การ โอเตล็ เดอ วลิส์ ,เกาะเซ็นตห์ลุยส์ ,โบสถน์อร์ทเตรอดาม , พิพิธภณัฑอ์อร์เซย ์ , แซงวาล้ีด , พระราชวงับูร์บอ็ง ,
สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมูลฮูส(MULHOUSE) เมืองพรมแดน

ระหวา่งสวติเซอร์แลนดก์บัฝร่ังเศส เมืองพรมแดนท่ีเป็นศูนยก์ลางของการ
ขนส่งของสองประเทศน้ี  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่: Courtyard By Marriott Paris Arcueil ทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 



  

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ยา่นมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของ
เมือง ชม “มหาวหิารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวหิารพระหฤทยั  ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาว
ฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวติจากสงครามกบัป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโ์รมนั - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็น
สง่าบนเนิน เขามองมาร์ต น าท่านชมความงามของววิ สวยของปารีส จนอาจกล่าววา่ เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์ 
และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนดัพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การ
สร้างสรรคจ์ากท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก อิสระใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่นมองมาร์ตตลอดสองขา้ง
ทางจะเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ น าท่านข้ึนลิฟทสู่์ชั้น 2 
ของหอไอเฟล พร้อมชมววิมหานครปารีสจากมุมสูง  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางเพื่อเขา้ชมภายใน “พิพิธภณัฑลู์ฟร์” (ไกดป์ระจ าพิพิธภณัฑ ์ คอยบรรยายตามจุดต่างท่ีส าคญัๆ
ของพิพิธภณัฑ)์ เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ส าคญัและยิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเป็นสถานท่ีตั้งแสดงศิลปวตัถุนบัช้ินไม่ถว้น 
เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่ต่อมาเม่ือราชส านกัยา้ยไปท่ี แวร์ซายส์ก็ไดก้ลายเป็นพิธภณัฑ ์ ภายในจดัแสดงศิลปวตัถุช้ินส าคญั 
อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปป้ันวนีสั เดอมิโล, รูปแกะสลกัทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตู
ทางเขา้ตรงกลางครอบไวด้ว้ยปิรามิดกระจก ซ่ึงเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมข้ึนมาในปี ค.ศ.1989 น าท่านผา่นชมลานประวติัศาสตร์ “ 
จตุัรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินใน
สมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกวา่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิล
ตล  อดสองขา้งทางและถือวา่เป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ใหท้่านไดถ่้ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดด
เด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จตุัรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชยั”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดิน
โปเลียนใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1805  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ : Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



  

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
น าท่านเขา้ชมความสวยงามภายใน “ พระราชวงัแวร์ซายย”์  ไกดป์ระจ าพระราชวงัคอยบรรยายตามจุดต่างท่ีส าคญัๆ

ของพระราชวงั จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนั เพราะความสวยงามใหญ่โตของตวัปราสาท และสวนดอกไม้
ท่ีมีการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงามผูท่ี้ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ท่ีงดงามแห่งน้ี คือ พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ของฝร่ังเศส  พระราชวงั
ในอดีตแห่งน้ีมีพื้นท่ีประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบนันั้นพื้นท่ี  บางส่วนถูกน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนจึงเหลือพื้นท่ีเพียง 
5,500 ไร่แต่อยา่งไรก็ตามพระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความงดงามและยิง่ใหญ่อลงัการเสมอมา  น าท่านชมหอ้งหบัต่างๆ ท่ี
ตกแต่งอยา่งวจิิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, หอ้งวีนสั, หอ้งนโปเลียน, หอ้งอพอลโล, ฮอลลอ์อฟมิ
เรอร์ Hall of Mirrors แต่ละหอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่
การยกยอ่ง ใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมห้องประวติัศาสตร์เม่ือคราวท่ีพระยาโกษาธิบดี(ปาน)เขา้
เฝ้าราชส านกัฝร่ังเศส น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดงันานา
ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้กระเป๋า เคร่ืองส าอาง จากนั้นสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ีหา้งสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie 
Lafayette 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัท่ีหา้งสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ : Marriott Hotels Paris ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 หลงัอาหาร เดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อใหท่้านไดมี้เวลาท า TAX 
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

13.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931 

05.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / 
โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทับใจ 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
  ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
  โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า
และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
  ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม  
  ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
  ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
  ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป&คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์  
  น ้าด่ืมบริการ 2 ขวด ต่อท่าน ต่อวนั 
  ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสมัภาระของท่านใหเ้รียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสมัภาระไวใ้นหอ้งพกั มี
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได)้* บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน า
สมัภาระข้ึนหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง * 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
  ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 



  

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ 
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนา

หน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการ
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออก
เดินทางได ้ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น 
สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บ
บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น            
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ                 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือ
ช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข
ต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด            

หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก

ทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ี
คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่
วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึง
ทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู ้
ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้น
ตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวย
ความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้
ดงัต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่
ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ี
ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่
ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่า
มดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 
100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท 
ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
 



  



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


