
 

 

 
 
 
 

 
 

อติาล ีสวิตเซอรแ์ลนด ์ฝร ั�งเศส 
 

ขอนาํทา่นเยอืนสามประเทศที�สุดแหง่ยโุรป...ยุโรปดลีกัซ ์ซึ�งสมควรจะมาเยอืนสกัคร ั�งหนึ�งในชวีติ  

เริ�มยอ้นสูจ่ดุเริ�มตน้แหง่อารยธรรมตะวนัตก  

ณ กรุงโรม เพื�อพิสูจนค์วามหมายของประโยคที�วา่ “ถนนทกุสายมุ่งสูก่รุงโรม”ดว้ยตวัทา่นเอง  

จากนั�นจงึเดินทางตอ่สู ่ฟลอเรนซ ์บา้นเกิดของศลิปะเรเนสซองส ์และศิลปินระดบัโลกมากมาย  

ก่อนแวะเที�ยมชม เวนีส เมืองโรแมนตคิทา่มกลางสายนํ�า  

ผา่น ลกูาโน่ อติาลีแหง่สวสิฯ เขา้สูใ่จกลางทวปียโุรป ณ สวิตเซอร์แลนด ์

สมัผสัความสงบเงียบของธรรมชาติอนัยิ�งใหญ ่ในออ้มกอดของขุนเขา  

จากนั�นมุ่งหนา้ตอ่สู ่กรุงปารีส ดว้ยรถไฟความเรว็สูง ทจีวี ี 

เพียงยา่งกา้วแรก ทา่นจะหลงเสน่หข์องมหานครแหง่นี� มิรูล้ืม ดว้ยความกลมกลืนผสานระหวา่งรอ่งรอย

ประวตัิศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีนัทนัสมยั อนัก่อใหเ้กิดความวจิติรที�สมดุล 

  
 

ว  า  ง  ใ  จ  เ  มื�  อ  ไ  ป  ก ั บ  เ  อ็  ม   ดี   ท ั ว  ร์  
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กาํหนดการเดินทาง 

 

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ    

21.30 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษทัฯ บริเวณแถว D สายการบินไทย 

 (หมายเหตุ  เคาน์เตอร์สายการบินไทยเข้าประตู 2) 

 

วนัที�สอง  กรุงเทพฯ – โรม (นําชมเมือง)                            (อติาล)ี 

00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยเที�ยวบินที� TG 944 

06.50 น.  สนามบิน ดา วิน ชี� ณ กรุงโรม  นาํท่านชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Basilica of Saint Peter)โบสถ์

ที�มีความสาํคญัที�สุดของชาวคริสตแ์ละมีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกโดยสร้างขึ�นอยู่ในรัฐวาติกนั เป็น

ศูนยก์ลางทางศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกโดยมีการก่อสร้างหลงัคาทรงโคง้ที�ใหญ่และสูงที�สุดใน

โลกชมประติมากรรมรูปเปียตา้ สุดยอดผลงานสลกัหินอ่อนของไมเคิลแองเจโล,รูปหล่อสัมฤทธิ�

ของนักบุญเซนต์ปีเตอร์  ผลงานวิจิตรงดงามของเบอร์นินี�   ผ่านชมที�ประทับสมเด็จพระ

สันตะปาปาและทหารสวิสฯผูถ้วายความอารักขาในชุดเครื� องแบบสไตล์เรเนสซองส์ยอ้น

จินตนาการสู่ยุคความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมัน แล้วผ่านชม สนามกีฬาโคลี เซียม 

(Roman Colosseum)โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลก ในอดีตเคยเป็นสนามกีฬา

ยกัษที์�สามารถบรรจุคนไดก้ว่า 50,000 คน, โรมันฟอรั�ม (Roman Forum), นํ�าพุเทรวี� (Trevi 

Fountain) ที�ไดชื้�อวา่เป็นกลุ่มประติมากรรมหินอ่อนประดบัอาคารสวยที�สุดของกรุงโรมรูปเทพ

โพไซดอนเจา้แห่งมหาสมุทรพร้อมบริวารว่ากนัว่าผูใ้ดไดมี้โอกาสเสี�ยงทายโยนเหรียญไว ้ณ ที�นี�
จะไดมี้โอกาสกลบัมาเยือนกรุงโรมอีก 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย อิสระใหท่้านชอ้ปปิ� ง ย่านบันไดสเปน  (Spanish Steps) ที�เรียงรายดว้ยหอ้งเสื�อชั�นนาํของยุโรป 

เช่น GUCCI, PRADA, FENDI, SALVATORE FERRAGAMO เป็นตน้ บนัไดสเปนเป็นบนัไดที�

เชื�อมระหว่าง Piazza di Spagnaและ Piazza TrinitadeiMontiเป็นบนัไดที�กวา้งและยาวที�สุดใน

ทวีปยุโรป มีขั�นบนัไดทั�งหมด 138 ขั�น จตุรัสแห่งนี� ถูกเรียกชื�อตามสถานฑูตสเปนซึ� งตั�งอยู่ ณ 
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บริเวณนั�นนั�นเอง สถานที�แห่งนี� ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื�อ Francesco de 

Sanctisเริ�มสร้างเมื�อปี ค.ศ. 1723 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1725 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั  

 

วนัที�สาม   โรม – ฟลอเรนซ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ฟลอเรนซ์ (Florence) อดีตเมืองหลวงเก่าของอิตาลีเมื�อสมยัปี ค.ศ.1865 จนถึง 

ค.ศ.1870 และยงัเป็นเมืองตน้ตาํหรับศิลปะแบบเรเนสซองส์ ถิ�นกาํเนิดของศิลปินระดบัโลก 2 

ท่าน คือ ลีโอ นาร์โด ดาวินซี และไมเคิล แองเจโล นครโบราณซึ� งครั� งหนึ� งมั�งคั�งรํ� ารวยยิ�งกว่า

กรุงโรม โดยมีแม่นํ�าอาร์โนไหลผา่นใจกลางเมือง  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นาํท่านชม จตุรัสเดลลา ซินญอเรีย (Piazza dellasignoria) ศูนยก์ลางทางการเมืองของฟลอเรนซ์

ซึ� งมีประวติัยาวนานมาตั�งแต่ยุคกลางอีกทั�งยงัเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะกลางแจง้ที�รวบรวมผลงาน

จาํลองจากประติมากรรมชั�นยอดของบรรดาศิลปินที�มีชื�อเสียงในอิตาลี ชม มหาวิหารแห่งเมือง

ฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral) ซึ� งสร้างจากหินอ่อนสีขาวเขียวและชมพูที�ดีที�สุดของอิตาลี          

จนออกมาเป็นลวดลายที�วิจิตรงดงามที�ตั�งของโดมขนาดใหญ่จุดเด่นของเมืองออกแบบโดย        

บรูเนเลสกี�สถาปนิกอจัฉริยะ ผูว้างรากฐานเทคนิคในการสร้างสถาปัตยกรรมอิตาลี นาํท่าน

ถ่ายรูปที� จัตุรัสไมเคิลแองเจโล (Piazza Della Michelangelo) เป็นจุดชมวิวเมืองเก่าฟลอเรนซ์ใน

มุมสูง ท่านจะไดช้มภาพวิวที�งดงามที�สุดของกรุงฟลอเรนซ์ชมรูปหล่อสัมฤทธิ� จาํลองรูป “เดวิด”

สญัลกัษณ์ของคนหนุ่มแขง็แรงผูรั้กอิสรภาพอีกดว้ย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั  

 

วนัที�สี�    ฟลอเรนซ์ – เวนีส 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านออกเดินทางสู่เวนีส “ราชินีแห่งทะเลอาเครียติค” เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนีสถือ

เป็นเมืองท่องเที�ยวที�ไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติคที�สุดแห่งหนึ�งของโลกและไดรั้บความนิยม

มากสาํหรับนกัท่องเที�ยวที�เดินทางไปท่องเที�ยวยุโรป มีคาํเปรียบเปรยถึงเมืองนี�ว่า “เมืองที�ใชเ้รือ

แทนรถ ใชค้ลองแทนถนน”และเรือที�ถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งเวนีส คือ เรือกอนโดล่า นั�นเอง 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย  นาํท่านชม เวนีส (Venice) บา้นเกิดของมาร์โคโปโลนกัเดินทางยุคบุกเบิกของโลก ซึ� งตั�งอยู่บน

เกาะใหญ่นอ้ยกว่า 140 เกาะ คดเคี�ยวดว้ยคลองโดยรอบถึง 115 คลอง ผ่านชม พระราชวังดอจจ์

(Doge's Palace) พระราชวงัที�แสนงดงามประกอบดว้ยสิ�งก่อสร้างที�เก่าแก่กว่า 800 ปี ณ ที�แห่งนี�
ในอดีตเคยเป็นที�ประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนีสอีกทั�งยงัเป็นศูนยก์ลางทางการปกครองแควน้

ในยุคนั�น และหอ้งคุมขงันกัโทษของเกาะเวนีส เมื�อครั� งทาํการคา้กบัตะวนัออกไกลอีกดว้ย และ 

โบสถ์แชปเปล โบสถ์แห่งนี� สร้างจากหินทั� งหลังเหมือนโบสถ์ทั�วไป แต่จะแตกต่างตรง

รายละเอียดภายในที�ช่างสมยัก่อนแกะสลกัเอาไวจ้นลานตาทั�งหลงั ตั�งแต่เพดานสูงโปร่งเรื�อยลง
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มาจนถึงหนา้ต่างเสาหินเลก็ๆ ที�พยุงหนา้ต่างไว ้แท่นบูชาตลอดจนทั�วผนงัทั�งโบสถถ์ูกสลกัลาย

ไวท้ั�งหมดเช่นกนั จากนั�นชม จตุรัสเซ็นต์มาร์ค (St. Mark Square) ปลายจตุรัสแห่งนี�ทางดา้นทิศ

ตะวนัออกเป็นที�ตั�งของวิหารเซนต์มาร์คสร้างครั� งแรกในศตวรรษที� 9 หลงัจากที�ร่างของ เซนต์

มาร์คถูกขโมย แต่วิหารนั�นก็ถูกไฟไหมใ้นศตวรรษที� 11 ชาวเวนีสจึงสร้างวิหารหลงัใหม่ขึ�นมา

ด้วยการใช้รูปแบบของกรีกและโดม5 โดมมาผสมผสานกันระหว่างสไตล์ต่างๆมากมาย 

นอกจากนี� จตุรัสแห่งนี� มีพื�นที�อนักวา้งใหญ่มีร้านขายสินคา้น่ารักเรียงรายมากมายชมโรงงาน

เจียระไนแกว้ที�มีชื�อเสียงดา้นงานลวดลายแกว้มานับศตวรรษ นาํท่านสัมผสัมนต์เสน่ห์แห่ง           

เวนิสดว้ยการ ล่องเรือกอนโดล่า ชมลาํคลองนอ้ย ใหญ่ สลบัดว้ยบา้นเรือนที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

สู่แกรนด์คาแนล คลองที�กวา้งที�สุดของเกาะ และชมงานก่อสร้างที�แสดงให้เห็นถึงความเป็น

อจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมของไมเคิลแองเจโลที� สะพานริอัลโต้ (Rialto Bridge) ซึ� งมีอายุเก่าแก่

ราว 400 ปี 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  

 นาํเขา้ที�พกั STARHOTELS SPLENDID VENICE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�ห้า       เวนีส – ลูกาโน่ – อนิเทอร์ลาเก้น         (สวติเซอร์แลนด์) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองลูกาโน่ (Lugano) ตั�งอยู่ทางตอนใตข้องประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อยูใ่นเขต Ticino เมืองลกูาโน่เป็นนครตากอากาศอนัแสนสวยงามของสวิตเซอร์แลนด ์จากนั�นนาํ

ท่านชมเมืองลกูาโน่ “อิตาเลี�ยนแห่งสวิตเซอร์แลนด์” ที�สวยงามน่ารักดว้ยทิวทศัน์ของทะเลสาบ

และเทือกเขา ถนนริมทะเลสาบหนา้เมืองลูกาโน่สามารถเดินเล่นชมทะเลสาบลูกาโน่ที�เปรียบได้

กบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของชาวสวิสฯ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่  เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เมืองท่องเที�ยวเมืองหนึ�งของสวิสฯ ที�ได้

ชื�อว่ามีบรรยากาศ และภูมิประเทศที�สงบสวยงามที�สุดแห่งหนึ� ง เนื�องจากเป็นเมืองที�ตั�งอยู่ตรง

กลางระหว่างทะเลสาบ 2 แห่ง คือ ทะเลสาบธันและทะเลสาบเบรียนส์ เมืองนี� จึงแวดลอ้มไป       

ดว้ยนํ�า ทั�งนํ�าจากทะเลสาบ นํ�าตกที�เกิดจากหิมะละลายไหลลงมาจากขุนเขา นํ� าจากแม่นํ�าและนํ�า

ที�พุ่งเป็นสายกระเซ็นจากนํ� าพุรอบเมือง จึงทาํให้เมืองเล็กๆ แห่งนี� เต็มไปดว้ยนกัท่องเที�ยวจาก

ประเทศต่างๆ ทั�วโลก 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั ROYAL ST.GEORGES HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�หก     อนิเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรินเดลวาลด ์นั�งรถไฟขึ�นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เพลินตา
เพลินใจ ตลอดทางกบันํ�าตก เหวลึก พรรณไมน้านาชนิด ยอดเขาที�มีหิมะปกคลุมขาวโพลนสลบั
สบัเปลี�ยนไปไม่รู้เบื�อ จนถึงยอดเขาซึ�งเป็นสถานีรถไฟที�อยู่สูงที�สุดในยุโรป และไดชื้�อว่าหลงัคา
แห่งยุโรปในระดับความสูงถึง 3,454 เมตร นําชมความงดงามมหัศจรรย์ของธารนํ� าแข็ง 
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ALETSCH ที�ยาว 22 กม. หนาถึง 700 เมตร ชมหุบผาเหนือแห่งไอเกอร์ (EIGER) และทะเล
นํ�าแขง็ EISMEER ชมถํ�านํ� าแข็งที�อยู่ใตธ้ารนํ�าแข็งลึกลงไปถึง 30 เมตร ชมหอ้งต่างๆ ซึ� งลว้นแต่
เป็นนํ�าแข็งทั�งสิ�น ขึ�นชมวิวบนหอคอยสฟริงส์ที�สูงถึง 3,571 เมตร ชมทิวทศัน์สวยของยอดเขา
ต่างๆ มากมาย  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนับนเขา 
บ่าย ออกเดินทางโดยรถไฟจากยอดเขาจุงเฟรา โดยเส้นทางไม่ซํ� าของเดิมสู่สถานีเลาเธอร์บรุนเนน    

และออกเดินทางต่อโดยรถโคช้สู่เมืองลเูซิร์นนครที�พกัตากอากาศริมฝั�งทะเลสาบลูเซิร์นอนัร่มรื�น
ซึ� งเป็นเมืองที�ไดชื้�อว่าถูกถ่ายรูปมากที�สุดในสวิตเซอร์แลนด ์ นาํท่านชมเมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์
สิงโตโศกสลด ออกแบบโดยทอร์วอล เพื�อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสผูถ้วาย
การอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ที� 16ในขณะปฏิบติัหนา้ที�เมื�อคราวสงครามปฏิวติัใหญ่ฝรั�งเศสนาํ
ท่านเดินเลียบ แม่นํ�ารอยส์ ชมสะพานชาเพลบริดจซึ์�งสร้างมากวา่ 660 ปีเพื�อเชื�อมเขตเมืองใหม่ใน
ฝั�งใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝั�งเหนือสะพานแห่งนี� เคยถูกไฟไหมเ้มื�อปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมี
สภาพใกลเ้คียงของเดิมแลว้อิสระใหท่้านชื�นชมกบัทศันียภาพของทะเลสาบลูเซิร์นสวยสะอาด 
หรือชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั  
 

วนัที�เจ็ด    ลูเซิร์น – บาเซิล – รถไฟ T.G.V. – ปารีส      (ฝรั�งเศส) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ บาเซิล (Basel) เป็นเมืองที�มีประชากรหนาแน่นเป็นอนัดบัที� 3 ของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด ์เมืองบาเซิล ตั�งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศริมฝั�งแม่นํ�าไรน์ และ
ยงัเป็นเมืองเก่าที�มีอายุกว่า 2000 ปี ดว้ยเหตุนี� จึงส่งผลให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมสามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นความเก่าแก่ และวฒันธรรมเฉพาะของเมืองนี�ไดเ้ป็นอย่างดี บาเซิลเป็นเมืองที�เป็น
ศูนยก์ลางดา้นอุตสาหกรรม เคมีและเภสชักรรม มีเขตแดนติดต่อกบัประเทศเยอรมนัและฝรั�งเศส  
ดงันั�นจึงทาํใหบ้าเซิลมีวฒันธรรมที�คลา้ยกบัของฝรั�งเศสและเยอรมนั ทั�งดา้นภาษาที�เมืองบาเซิล
พดูภาษาเยอรมนัเป็นภาษาทอ้งถิ�นจึงเรียกวา่ภาษา บาเซิลเยอรมนั  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางโดย รถไฟทีจีวี Train a Grande Vitesse (TGV) รถไฟขบวนใหญ่ที�เร็วที�สุด 

สมัผสัฝีจกัรอนัทรงพลงัดว้ยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั�วโมงนบัเป็นมิติใหม่ในการเดินทาง
ดว้ยรถไฟในยโุรปอยา่งสะดวกสบาย นาํท่านสู่ กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั�งเศส 
ตั�งอยูบ่นแม่นํ�าแซนน ์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั�งเศส ปัจจุบนัปารีสเป็นหนึ�งในศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที�ล ํ�าสมยัแห่งหนึ�งของโลก นอกจากนี�ปารีสยงัไดชื้�อว่าเป็นมหานคร
ผูน้าํแห่งโลกแฟชั�นสีสนัเมืองอนัสดสวยดว้ยศิลปะและสถาปัตยกรรมอีกดว้ย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั  
 

วนัที�แปด   ปารีส (ชมพระราชวงัแวร์ซายส์) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) ผลงานการสร้างสรรคที์�ถือเป็นเลิศแห่ง
ภพตามพระประสงคใ์นพระเจา้หลุยส์ที�14กษตัริยผ์ูท้รงบุญญาธิการลน้ฟ้าลน้แผ่นดินในราชวงศ์
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บูร์บอง ชมหอ้งหบัต่างๆที�ตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจงตามชื�อเทพเจา้ต่างๆ เช่น หอ้งเฮอคิวลีส, หอ้ง
วีนสั, หอ้งอพอลโล, ฮอลออฟ  มิเรอร์และหอ้งประวติัศาสตร์ เมื�อคราวที�พระยาโกษาธิบดี (ปาน) 
เขา้เฝ้าราชสํานกัฝรั�งเศส และใชเ้ป็นสถานที�ลงนามสนธิสัญญาแวร์ซายส์ จากนั�นชมรอบมหา
นครปารีสนครผูน้าํแห่งแฟชั�นสมยัใหม่เครื�องสาํอางและนํ�าหอมแวะบนัทึกภาพ จตุรัสคองคอร์ด 
(Place de la Concorde) ซึ� งเป็นสถานที�เกิดเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ครั� งสําคญัของประเทศ
ฝรั�งเศส โดยการประหารชีวิตพระเจา้หลุยส์ที� 16, ราชินีแมรี�องัตวัเนตและผูจ้งรักภกัดีดว้ยกิโยติน 
เที�ยวถนนสายโอ่อ่าโรแมนติคมีชื�อที�สุดของโลก ถนนชองเซลิเซ่ (Champs-Elysees) ถนนสาย
ประวติัศาสตร์ใจกลางประเทศฝรั�งเศส เป็นต้นแบบของถนนสายต่างๆทั�วโลก ถนนแห่งนี�
ออกแบบโดย Le Notre ซึ� งเป็นบุคคลที�ออกแบบพระราชวงัแวร์ซายส์สองขา้งถนนสายนี� เป็น
ที�ตั�งของสาํนกังาน, สายการบิน, บริษทั,หา้งร้าน, ภตัตาคาร,สถานที�บนัเทิงชื�อดงัตลอดความยาว
เกือบสองกิโลเมตรผา่นชม ประตูชัย (The Arc de Triomphe) ที�นโปเลียนโบนาปาร์ต มีบญัชาให้
สร้างเพื�อเป็นเกียรติแก่กองทพัของตนที�มีชยัในสงคราม และเพื�อเชิดชูฐานะของนโปเลียนใหย้ิ�ง
ใหดุ้จดั�งจอมจกัรพรรดิโรมนัขา้มแม่นํ�าแซนนสู่์อีกฟากฝั�งของมหานคร  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่าน ขึ�นหอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมโครงสร้างเหลก็อนัสง่างามในศตวรรษที� 17 

จากผลงานออกแบบของกสุตา้ฟไอเฟลเพลิดเพลินกบัการชมทศันียภาพของปารีสจากชั�นชมวิวที�
ระดบัความสูง 115 เมตร 

 *** อิสระใหท่้านชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั***  
 แหล่งช้อปปิ� งแนะนําในปารีส 

 ย่านถนน CHAMPS ELYSEES – สองฟากฝั�งของถนนสายนี� เต็มไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นม
ชื�อดงัทั�ง CHLOE,GUCCI,GIORGIO AMANI,EMANUEL UNGARO 

 ย่าน BOULEVARD HAUSSMANN – ห้างสรรพสินค้าในย่านนี� ที� มีชื�อเสียง คือ 
GALERIES LAFAYETTEท่านสามารถเลือกซื� อสินค้าเครื� องสําอาง นํ� าหอม สินค้า
เครื�องประดบัและของแต่งบา้นและ หา้งสรรพสินคา้ PRINTEMPS  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั 
 

วนัที�เก้า   ปารีส – กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  
13.40 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� TG 931 
 

วนัที�สิบ     กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี หรือ ซี) 

 

หมายเหตุ : 

 เนื�องจากที�พกัโรงแรมในยุโรป มีขนาดไม่ใหญ่และบางโรงแรมไม่มีบริการเตียงเสริม หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

ทางบริษทัฯ แนะนําว่าให้ท่านแยกห้องพกัเป็น 2 ห้อง เพื�อความสะดวกในการเข้าพกั  
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของสายการบิน

โรงแรมที�พกัในแต่ละเมืองภูมิอากาศฯลฯตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมืองโดยจะยงัคงคาํนึงถึง

มาตรฐานของเอม็ ดี ทวัร์ 

 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคที์�จะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์ทางบริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบหากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมืองหรือ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะ 

หนังสือเดนิทางราชการใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้ 

 
 

 

กาํหนดการเดินทาง 

19 – 28 ต.ค.      30 พ.ย. 9 ธ.ค.  

 

*** (ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์ยุโร โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน 144) *** 

1. สาํรองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และเงินมัดจําท่านละ 
30,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายใน
ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  

 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 
 
 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
 



   

Europe Deluxe 10 Days หนา้ 8 *** หมายเหต ุ: รูปภาพใชเ้พื�อประกอบการโฆษณาเท่านั�น *** 

 

ข้อมูลที�ควรทราบเกี�ยวกบัประเทศในยุโรป 

 
ระยะทางโดยประมาณ 
 

รายการเดนิทาง ระยะทางโดยประมาณ 
โรม – ฟลอเรนซ์ 281 กิโลเมตร 
ฟลอเรนซ์ – เวนีส 259 กิโลเมตร 
เวนีส – ลูกาโน่ 340 กิโลเมตร 
ลูกาโน่ – แองเกลเบิร์ก   171 กิโลเมตร 
แองเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น 35 กิโลเมตร 
ลูเซิร์น – ปารีส 350 กิโลเมตร 
ปารีส – แวร์ซายส์ 22.6 กิโลเมตร 

 
อติาลี 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Avg. Max. 6°C 8°C 12°C 16°C 21°C 24°C 27°C 27°C 23°C 18°C 11°C 10°C 

Avg. Min. 1°C 1°C 3°C 8°C 12°C 16°C 18°C 17°C 14°C 9°C 4°C 2°C 

 
สวติเซอร์แลนด์ 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Avg. Max. 3°C 4°C 9°C 13°C 18°C 21°C 24°C 23°C 20°C 13°C 7°C 4°C 

Avg. Min. -3°C -2°C 1°C 3°C 8°C 11°C 13°C 13°C 10°C 6°C 1°C -1°C 

 
ฝรั�งเศส 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Avg. Max. 6°C 7°C 11°C 14°C 18°C 21°C 24°C 24°C 21°C 15°C 9°C 7°C 

Avg. Min. 1°C 1°C 3°C 6°C 9°C 12°C 14°C 14°C 11°C 8°C 4°C 2°C 

 
สกลุเงนิ อิตาลี และ ฝรั�งเศส ใชเ้งินสกลุ ยโูร (EURO)   
  สวิตเซอร์แลนด ์ใชเ้งินสกลุ สวิสฟรังซ์ (SWISS FRANC) 
เวลา (GTM+1)  ในฤดูหนาวชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั�วโมง และฤดูร้อนชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั�วโมง 
ไฟฟ้า 220 โวลต ์ ปลั�ก 2 ขากลม 
อาหาร  อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม อาหารกลางวนัและคํ�าทางบริษทัฯจัด

อาหารจีน และอาหารทอ้งถิ�น สลบักนัไปทุกวนั 
 

 
 

http://uk.weather.com/weather/climatology/ITXX0085?dayofyear=1
http://uk.weather.com/weather/climatology/ITXX0085?dayofyear=32
http://uk.weather.com/weather/climatology/ITXX0085?dayofyear=60
http://uk.weather.com/weather/climatology/ITXX0085?dayofyear=91
http://uk.weather.com/weather/climatology/ITXX0085?dayofyear=121
http://uk.weather.com/weather/climatology/ITXX0085?dayofyear=152
http://uk.weather.com/weather/climatology/ITXX0085?dayofyear=182
http://uk.weather.com/weather/climatology/ITXX0085?dayofyear=213
http://uk.weather.com/weather/climatology/ITXX0085?dayofyear=244
http://uk.weather.com/weather/climatology/ITXX0085?dayofyear=274
http://uk.weather.com/weather/climatology/ITXX0085?dayofyear=305
http://uk.weather.com/weather/climatology/ITXX0085?dayofyear=335
http://uk.weather.com/weather/climatology/SZXX0033?dayofyear=1
http://uk.weather.com/weather/climatology/SZXX0033?dayofyear=32
http://uk.weather.com/weather/climatology/SZXX0033?dayofyear=60
http://uk.weather.com/weather/climatology/SZXX0033?dayofyear=91
http://uk.weather.com/weather/climatology/SZXX0033?dayofyear=121
http://uk.weather.com/weather/climatology/SZXX0033?dayofyear=152
http://uk.weather.com/weather/climatology/SZXX0033?dayofyear=182
http://uk.weather.com/weather/climatology/SZXX0033?dayofyear=213
http://uk.weather.com/weather/climatology/SZXX0033?dayofyear=244
http://uk.weather.com/weather/climatology/SZXX0033?dayofyear=274
http://uk.weather.com/weather/climatology/SZXX0033?dayofyear=305
http://uk.weather.com/weather/climatology/SZXX0033?dayofyear=335
http://uk.weather.com/weather/climatology/FRXX0076?dayofyear=1
http://uk.weather.com/weather/climatology/FRXX0076?dayofyear=32
http://uk.weather.com/weather/climatology/FRXX0076?dayofyear=60
http://uk.weather.com/weather/climatology/FRXX0076?dayofyear=91
http://uk.weather.com/weather/climatology/FRXX0076?dayofyear=121
http://uk.weather.com/weather/climatology/FRXX0076?dayofyear=152
http://uk.weather.com/weather/climatology/FRXX0076?dayofyear=182
http://uk.weather.com/weather/climatology/FRXX0076?dayofyear=213
http://uk.weather.com/weather/climatology/FRXX0076?dayofyear=244
http://uk.weather.com/weather/climatology/FRXX0076?dayofyear=274
http://uk.weather.com/weather/climatology/FRXX0076?dayofyear=305
http://uk.weather.com/weather/climatology/FRXX0076?dayofyear=335
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