อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรังเศส
ขอนําท่านเยือนสามประเทศทีสุดแห่งยุโรป...ยุโรปดีลกั ซ์ ซึงสมควรจะมาเยือนสักครังหนึงในชีวติ
เริมย้อนสูจ่ ดุ เริมต้นแห่งอารยธรรมตะวันตก

ณ กรุงโรม เพือพิสูจน์ความหมายของประโยคทีว่า “ถนนทุกสายมุ่งสูก่ รุงโรม”ด้วยตัวท่านเอง
จากนันจึงเดินทางต่อสู่ ฟลอเรนซ์ บ้านเกิดของศิลปะเรเนสซองส์ และศิลปิ นระดับโลกมากมาย
ก่อนแวะเทียมชม เวนีส เมืองโรแมนติคท่ามกลางสายนํา
ผ่าน ลูกาโน่ อิตาลีแห่งสวิสฯ เข้าสูใ่ จกลางทวีปยุโรป ณ สวิตเซอร์แลนด์
สัมผัสความสงบเงียบของธรรมชาติอนั ยิงใหญ่ ในอ้อมกอดของขุนเขา
จากนันมุ่งหน้าต่อสู่ กรุงปารีส ด้วยรถไฟความเร็วสูง ทีจวี ี
เพียงย่างก้าวแรก ท่านจะหลงเสน่หข์ องมหานครแห่งนีมิรูล้ ืม ด้วยความกลมกลืนผสานระหว่างร่องรอย
ประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีอนั ทันสมัย อันก่อให้เกิดความวิจติ รทีสมดุล



ว า ง ใ จ เ มื อ ไ ป กั บ เ อ็ ม ดี ทั ว ร์

กําหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง
21.30 น.

คณะพร้ อ มกันที สนามบิ นสุ ว รรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษทั ฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทย
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยเข้ าประตู 2)

วันทีสอง
00.20 น.
06.50 น.

เทียง
บ่าย

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – โรม (นําชมเมือง)

(อิตาลี)

ออกเดินทางสู่กรุ งโรม โดยเทียวบินที TG 944
สนามบิน ดา วิน ชี ณ กรุงโรม นําท่านชม มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ (Basilica of Saint Peter)โบสถ์
ทีมีความสําคัญทีสุ ดของชาวคริ สต์และมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลกโดยสร้างขึนอยู่ในรัฐวาติกนั เป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนจักรโรมันคาทอลิกโดยมีการก่อสร้างหลังคาทรงโค้งที ใหญ่และสู งที สุ ดใน
โลกชมประติมากรรมรู ปเปี ยต้า สุ ดยอดผลงานสลักหิ นอ่อนของไมเคิลแองเจโล,รู ปหล่อสัมฤทธิ
ของนัก บุ ญ เซนต์ ปี เตอร์ ผลงานวิ จิ ต รงดงามของเบอร์ นิ นี ผ่ า นชมที ประทับ สมเด็ จ พระ
สัน ตะปาปาและทหารสวิ ส ฯผูถ้ วายความอารั กขาในชุ ด เครื องแบบสไตล์เ รเนสซองส์ ย อ้ น
จิ น ตนาการสู่ ยุ ค ความรุ่ งเรื องของอาณาจัก รโรมัน แล้ว ผ่ า นชม สนามกี ฬ าโคลี เ ซี ย ม
(Roman Colosseum)โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ งมหัศจรรย์ของโลก ในอดีตเคยเป็ นสนามกีฬา
ยักษ์ทีสามารถบรรจุคนได้กว่า 50,000 คน, โรมันฟอรั ม (Roman Forum), นําพุเทรวี (Trevi
Fountain) ทีได้ชือว่าเป็ นกลุ่มประติมากรรมหิ นอ่อนประดับอาคารสวยทีสุ ดของกรุ งโรมรู ปเทพ
โพไซดอนเจ้าแห่งมหาสมุทรพร้อมบริ วารว่ากันว่าผูใ้ ดได้มีโอกาสเสี ยงทายโยนเหรี ยญไว้ ณ ทีนี
จะได้มีโอกาสกลับมาเยือนกรุ งโรมอีก
รับประทานอาหารกลางวัน
อิสระให้ท่านช้อปปิ ง ย่ านบันไดสเปน (Spanish Steps) ทีเรี ยงรายด้วยห้องเสื อชันนําของยุโรป
เช่น GUCCI, PRADA, FENDI, SALVATORE FERRAGAMO เป็ นต้น บันไดสเปนเป็ นบันไดที
เชื อมระหว่าง Piazza di Spagnaและ Piazza TrinitadeiMontiเป็ นบันไดที กว้างและยาวที สุ ดใน
ทวีปยุโรป มีขนบั
ั นไดทังหมด 138 ขัน จตุรัสแห่ งนี ถูกเรี ยกชื อตามสถานฑูตสเปนซึ งตังอยู่ ณ
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บริ เวณนันนันเอง สถานที แห่ งนี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิ ตาลีชือ Francesco de
Sanctisเริ มสร้างเมือปี ค.ศ. 1723 แล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1725
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก

วันทีสาม
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

โรม – ฟลอเรนซ์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) อดีตเมืองหลวงเก่าของอิตาลีเมือสมัยปี ค.ศ.1865 จนถึง
ค.ศ.1870 และยังเป็ นเมืองต้นตําหรับศิ ลปะแบบเรเนสซองส์ ถินกําเนิ ดของศิ ลปิ นระดับโลก 2
ท่าน คื อ ลีโอ นาร์ โด ดาวินซี และไมเคิ ล แองเจโล นครโบราณซึ งครังหนึ งมังคังรํารวยยิงกว่า
กรุ งโรม โดยมีแม่นาอาร์
ํ โนไหลผ่านใจกลางเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชม จตุรัสเดลลา ซิ นญอเรี ย (Piazza dellasignoria) ศูนย์กลางทางการเมืองของฟลอเรนซ์
ซึ งมีประวัติยาวนานมาตังแต่ ยุคกลางอีกทังยังเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้งที รวบรวมผลงาน
จําลองจากประติ มากรรมชันยอดของบรรดาศิ ลปิ นทีมีชือเสี ยงในอิตาลี ชม มหาวิหารแห่ งเมือง
ฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral) ซึ งสร้างจากหิ นอ่อนสี ขาวเขี ยวและชมพูทีดีทีสุ ดของอิตาลี
จนออกมาเป็ นลวดลายที วิจิ ตรงดงามที ตังของโดมขนาดใหญ่ จุด เด่ นของเมื องออกแบบโดย
บรู เ นเลสกี สถาปนิ กอัจฉริ ยะ ผูว้ างรากฐานเทคนิ คในการสร้ างสถาปั ต ยกรรมอิ ตาลี นํา ท่ า น
ถ่ายรู ปที จัตุรัสไมเคิลแองเจโล (Piazza Della Michelangelo) เป็ นจุดชมวิวเมืองเก่าฟลอเรนซ์ใน
มุมสูง ท่านจะได้ชมภาพวิวทีงดงามทีสุ ดของกรุ งฟลอเรนซ์ชมรู ปหล่อสัมฤทธิ จําลองรู ป “เดวิด”
สัญลักษณ์ของคนหนุ่มแข็งแรงผูร้ ักอิสรภาพอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก

วันทีสี
เช้า

เทียง
บ่าย

ฟลอเรนซ์ – เวนีส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เวนี ส “ราชินีแห่ งทะเลอาเครี ยติค” เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนี สถือ
เป็ นเมืองท่องเทียวทีได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติคทีสุ ดแห่ งหนึ งของโลกและได้รับความนิ ยม
มากสําหรับนักท่องเทียวทีเดินทางไปท่องเทียวยุโรป มีคาํ เปรี ยบเปรยถึงเมืองนี ว่า “เมืองทีใช้เรื อ
แทนรถ ใช้คลองแทนถนน”และเรื อทีถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งเวนีส คือ เรื อกอนโดล่า นันเอง
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชม เวนีส (Venice) บ้านเกิดของมาร์ โคโปโลนักเดินทางยุคบุกเบิกของโลก ซึ งตังอยู่บน
เกาะใหญ่นอ้ ยกว่า 140 เกาะ คดเคียวด้วยคลองโดยรอบถึง 115 คลอง ผ่านชม พระราชวังดอจจ์
(Doge's Palace) พระราชวังทีแสนงดงามประกอบด้วยสิ งก่อสร้างทีเก่าแก่กว่า 800 ปี ณ ทีแห่ งนี
ในอดีตเคยเป็ นที ประทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนี สอีกทังยังเป็ นศูนย์กลางทางการปกครองแคว้น
ในยุคนัน และห้องคุมขังนักโทษของเกาะเวนี ส เมือครังทําการค้ากับตะวันออกไกลอีกด้วย และ
โบสถ์ แ ชปเปล โบสถ์ แ ห่ ง นี สร้ า งจากหิ น ทังหลัง เหมื อ นโบสถ์ท ัวไป แต่ จ ะแตกต่ า งตรง
รายละเอียดภายในทีช่างสมัยก่อนแกะสลักเอาไว้จนลานตาทังหลัง ตังแต่เพดานสู งโปร่ งเรื อยลง
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มาจนถึงหน้าต่างเสาหิ นเล็กๆ ที พยุงหน้าต่างไว้ แท่นบูชาตลอดจนทัวผนังทังโบสถ์ถูกสลักลาย
ไว้ทงหมดเช่
ั
นกัน จากนันชม จตุรัสเซ็นต์ มาร์ ค (St. Mark Square) ปลายจตุรัสแห่ งนี ทางด้านทิศ
ตะวันออกเป็ นที ตังของวิหารเซนต์มาร์ คสร้างครังแรกในศตวรรษที 9 หลังจากที ร่ างของ เซนต์
มาร์ คถูกขโมย แต่วิหารนันก็ถูกไฟไหม้ในศตวรรษที 11 ชาวเวนี สจึ งสร้างวิหารหลังใหม่ขึนมา
ด้ว ยการใช้รู ป แบบของกรี ก และโดม5 โดมมาผสมผสานกัน ระหว่ า งสไตล์ต่ า งๆมากมาย
นอกจากนี จตุรัสแห่ งนี มี พืนที อันกว้างใหญ่มีร้านขายสิ นค้าน่ ารั กเรี ยงรายมากมายชมโรงงาน
เจี ยระไนแก้วที มี ชือเสี ยงด้านงานลวดลายแก้วมานับศตวรรษ นําท่ านสัมผัสมนต์เสน่ ห์แห่ ง
เวนิสด้วยการ ล่ องเรื อกอนโดล่ า ชมลําคลองน้อย ใหญ่ สลับด้วยบ้านเรื อนทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สู่ แกรนด์คาแนล คลองที กว้างที สุ ดของเกาะ และชมงานก่ อสร้ างที แสดงให้เห็ นถึ งความเป็ น
อัจฉริ ยะด้านสถาปัตยกรรมของไมเคิลแองเจโลที สะพานริ อัลโต้ (Rialto Bridge) ซึ งมีอายุเก่าแก่
ราว 400 ปี
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพัก STARHOTELS SPLENDID VENICE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห้ า
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

เวนีส – ลูกาโน่ – อินเทอร์ ลาเก้ น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลูกาโน่ (Lugano) ตังอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
อยูใ่ นเขต Ticino เมืองลูกาโน่เป็ นนครตากอากาศอันแสนสวยงามของสวิตเซอร์ แลนด์ จากนันนํา
ท่านชมเมืองลูกาโน่ “อิตาเลียนแห่ งสวิตเซอร์ แลนด์ ” ทีสวยงามน่ารักด้วยทิวทัศน์ของทะเลสาบ
และเทือกเขา ถนนริ มทะเลสาบหน้าเมืองลูกาโน่สามารถเดินเล่นชมทะเลสาบลูกาโน่ทีเปรี ยบได้
กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของชาวสวิสฯ
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ ลาเก้ น (Interlaken) เมืองท่องเทียวเมืองหนึ งของสวิสฯ ทีได้
ชื อว่ามีบรรยากาศ และภูมิประเทศที สงบสวยงามที สุ ดแห่ งหนึ ง เนื องจากเป็ นเมืองที ตังอยู่ตรง
กลางระหว่างทะเลสาบ 2 แห่ ง คื อ ทะเลสาบธันและทะเลสาบเบรี ยนส์ เมื องนี จึ งแวดล้อมไป
ด้วยนํา ทังนําจากทะเลสาบ นําตกทีเกิดจากหิ มะละลายไหลลงมาจากขุนเขา นําจากแม่นาและนํ
ํ
า
ที พุ่งเป็ นสายกระเซ็นจากนําพุรอบเมื อง จึ งทําให้เมืองเล็กๆ แห่ งนี เต็มไปด้วยนักท่ องเที ยวจาก
ประเทศต่างๆ ทัวโลก
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก ROYAL ST.GEORGES HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีหก
เช้า

(สวิตเซอร์ แลนด์ )

อินเทอร์ ลาเก้ น – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ สถานี รถไฟกริ นเดลวาลด์ นังรถไฟขึ นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เพลินตา
เพลินใจ ตลอดทางกับนําตก เหวลึก พรรณไม้นานาชนิ ด ยอดเขาทีมีหิมะปกคลุมขาวโพลนสลับ
สับเปลียนไปไม่รู้เบือ จนถึงยอดเขาซึ งเป็ นสถานี รถไฟทีอยู่สูงทีสุ ดในยุโรป และได้ชือว่าหลังคา
แห่ ง ยุ โ รปในระดับ ความสู ง ถึ ง 3,454 เมตร นํา ชมความงดงามมหั ศ จรรย์ข องธารนําแข็ ง
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เทียง
บ่าย

คํา

ALETSCH ที ยาว 22 กม. หนาถึง 700 เมตร ชมหุ บผาเหนื อแห่ งไอเกอร์ (EIGER) และทะเล
นําแข็ง EISMEER ชมถํานําแข็งทีอยู่ใต้ธารนําแข็งลึกลงไปถึง 30 เมตร ชมห้องต่างๆ ซึ งล้วนแต่
เป็ นนําแข็งทังสิ น ขึ นชมวิวบนหอคอยสฟริ งส์ทีสู งถึง 3,571 เมตร ชมทิวทัศน์สวยของยอดเขา
ต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวันบนเขา
ออกเดิ นทางโดยรถไฟจากยอดเขาจุงเฟรา โดยเส้นทางไม่ซาของเดิ
ํ
มสู่ สถานี เลาเธอร์ บรุ นเนน
และออกเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่เมืองลูเซิ ร์นนครทีพักตากอากาศริ มฝังทะเลสาบลูเซิ ร์นอันร่ มรื น
ซึ งเป็ นเมืองทีได้ชือว่าถูกถ่ายรู ปมากทีสุ ดในสวิตเซอร์ แลนด์ นําท่านชมเมืองลูเซิ ร์น อนุสาวรี ย์
สิงโตโศกสลด ออกแบบโดยทอร์วอล เพือเป็ นอนุสรณ์รําลึกถึงการเสี ยชี วิตของทหารสวิสผูถ้ วาย
การอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที 16ในขณะปฏิ บตั ิหน้าทีเมือคราวสงครามปฏิ วตั ิ ใหญ่ฝรังเศสนํา
ท่านเดินเลียบ แม่ นํารอยส์ ชมสะพานชาเพลบริ ดจ์ซึงสร้างมากว่า 660 ปี เพือเชือมเขตเมืองใหม่ใน
ฝังใต้และเขตเมืองเก่าในฝังเหนื อสะพานแห่ งนี เคยถูกไฟไหม้เมือปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมี
สภาพใกล้เคี ยงของเดิ มแล้วอิสระให้ท่านชื นชมกับทัศนี ยภาพของทะเลสาบลูเซิ ร์นสวยสะอาด
หรื อช้อปปิ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก

วันทีเจ็ด
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

ลูเซิร์น – บาเซิล – รถไฟ T.G.V. – ปารีส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ บาเซิ ล (Basel) เป็ นเมืองทีมีประชากรหนาแน่ นเป็ นอันดับที 3 ของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เมืองบาเซิ ล ตังอยู่ทางด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศริ มฝังแม่นาไรน์
ํ
และ
ยังเป็ นเมืองเก่าที มี อายุกว่า 2000 ปี ด้วยเหตุนีจึ งส่ งผลให้รูปแบบของสถาปั ตยกรรมสามารถ
สะท้อนให้เห็นความเก่าแก่ และวัฒนธรรมเฉพาะของเมืองนี ได้เป็ นอย่างดี บาเซิ ลเป็ นเมืองทีเป็ น
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม เคมีและเภสัชกรรม มีเขตแดนติดต่อกับประเทศเยอรมันและฝรังเศส
ดังนันจึงทําให้บาเซิ ลมีวฒั นธรรมทีคล้ายกับของฝรังเศสและเยอรมัน ทังด้านภาษาทีเมืองบาเซิ ล
พูดภาษาเยอรมันเป็ นภาษาท้องถินจึงเรี ยกว่าภาษา บาเซิ ลเยอรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางโดย รถไฟทีจีวี Train a Grande Vitesse (TGV) รถไฟขบวนใหญ่ทีเร็ วทีสุ ด
สัมผัสฝี จักรอันทรงพลังด้วยความเร็ วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชัวโมงนับเป็ นมิติใหม่ในการเดินทาง
ด้วยรถไฟในยุโรปอย่างสะดวกสบาย นําท่านสู่ กรุงปารี ส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส
ตังอยูบ่ นแม่นาแซนน์
ํ
บริ เวณตอนเหนือของประเทศฝรังเศส ปั จจุบนั ปารี สเป็ นหนึ งในศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีลําสมัยแห่งหนึงของโลก นอกจากนี ปารี สยังได้ชือว่าเป็ นมหานคร
ผูน้ าํ แห่งโลกแฟชันสี สนั เมืองอันสดสวยด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก

วันทีแปด
เช้า

(ฝรังเศส)

ปารีส (ชมพระราชวังแวร์ ซายส์ )
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พระราชวังแวร์ ซายส์ (Palace of Versailles) ผลงานการสร้างสรรค์ทีถือเป็ นเลิศแห่ ง
ภพตามพระประสงค์ในพระเจ้าหลุยส์ที14กษัตริ ยผ์ ทู ้ รงบุญญาธิ การล้นฟ้ าล้นแผ่นดินในราชวงศ์
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เทียง
บ่าย

คํา

บูร์บอง ชมห้องหับต่างๆทีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชือเทพเจ้าต่างๆ เช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้อง
วีนสั , ห้องอพอลโล, ฮอลออฟ มิเรอร์และห้องประวัติศาสตร์ เมือคราวทีพระยาโกษาธิ บดี (ปาน)
เข้าเฝ้ าราชสํานักฝรังเศส และใช้เป็ นสถานที ลงนามสนธิ สัญญาแวร์ ซายส์ จากนันชมรอบมหา
นครปารี สนครผูน้ าํ แห่งแฟชันสมัยใหม่เครื องสําอางและนําหอมแวะบันทึกภาพ จตุรัสคองคอร์ ด
(Place de la Concorde) ซึ งเป็ นสถานทีเกิ ดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ครังสําคัญของประเทศ
ฝรังเศส โดยการประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที 16, ราชินีแมรี อังตัวเนตและผูจ้ งรักภักดีดว้ ยกิโยติน
เทียวถนนสายโอ่อ่าโรแมนติคมีชือทีสุ ดของโลก ถนนชองเซลิเซ่ (Champs-Elysees) ถนนสาย
ประวัติ ศ าสตร์ ใ จกลางประเทศฝรั งเศส เป็ นต้นแบบของถนนสายต่ า งๆทัวโลก ถนนแห่ ง นี
ออกแบบโดย Le Notre ซึ งเป็ นบุคคลที ออกแบบพระราชวังแวร์ ซายส์สองข้างถนนสายนี เป็ น
ทีตังของสํานักงาน, สายการบิน, บริ ษทั ,ห้างร้าน, ภัตตาคาร,สถานทีบันเทิงชื อดังตลอดความยาว
เกือบสองกิโลเมตรผ่านชม ประตูชัย (The Arc de Triomphe) ทีนโปเลียนโบนาปาร์ ต มีบญั ชาให้
สร้างเพือเป็ นเกียรติแก่กองทัพของตนทีมีชยั ในสงคราม และเพือเชิ ดชูฐานะของนโปเลียนให้ยิง
ให้ดุจดังจอมจักรพรรดิโรมันข้ามแม่นาแซนน์
ํ
สู่อีกฟากฝังของมหานคร
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่าน ขึนหอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมโครงสร้างเหล็กอันสง่างามในศตวรรษที 17
จากผลงานออกแบบของกุสต้าฟไอเฟลเพลิดเพลินกับการชมทัศนี ยภาพของปารี สจากชันชมวิวที
ระดับความสูง 115 เมตร
*** อิสระให้ท่านช้อปปิ งตามอัธยาศัย***
แหล่ งช้ อปปิ งแนะนําในปารี ส
 ย่านถนน CHAMPS ELYSEES – สองฟากฝังของถนนสายนี เต็มไปด้วยสิ นค้าแบรนด์เนม
ชือดังทัง CHLOE,GUCCI,GIORGIO AMANI,EMANUEL UNGARO
 ย่า น BOULEVARD HAUSSMANN – ห้า งสรรพสิ น ค้า ในย่ า นนี ที มี ชื อเสี ย ง คื อ
GALERIES LAFAYETTEท่ า นสามารถเลื อ กซื อสิ น ค้า เครื องสํา อาง นําหอม สิ น ค้า
เครื องประดับและของแต่งบ้านและ ห้างสรรพสิ นค้า PRINTEMPS
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก

วันทีเก้ า
เช้า
13.40 น.

ปารีส – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที TG 931

วันทีสิ บ
05.55 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี หรือ ซี)

หมายเหตุ :
 เนืองจากทีพักโรงแรมในยุโรป มีขนาดไม่ใหญ่และบางโรงแรมไม่มีบริ การเตียงเสริ ม หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน
ทางบริ ษทั ฯ แนะนําว่ าให้ ท่านแยกห้ องพักเป็ น 2 ห้ อง เพือความสะดวกในการเข้ าพัก
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 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของสายการบิ น

โรงแรมทีพักในแต่ละเมืองภูมิอากาศฯลฯตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมืองโดยจะยังคงคํานึ งถึง
มาตรฐานของเอ็ม ดี ทัวร์
 ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่ มสีนําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหรื อ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง เพราะ
หนังสือเดินทางราชการใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้

กําหนดการเดินทาง
19 – 28 ต.ค.

30 พ.ย. 9 ธ.ค.

*** (ระเบียบการสํ ารองทีนังทัวร์ ยุโร โทรศัพท์ ตดิ ต่ อหมายเลขภายใน 144) ***
1. สํารองที นังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และเงินมัดจําท่ านละ
30,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
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ข้ อมูลทีควรทราบเกียวกับประเทศในยุโรป
ระยะทางโดยประมาณ
รายการเดินทาง
โรม – ฟลอเรนซ์
ฟลอเรนซ์ – เวนีส
เวนีส – ลูกาโน่
ลูกาโน่ – แองเกลเบิร์ก
แองเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น
ลูเซิร์น – ปารีส
ปารีส – แวร์ ซายส์

ระยะทางโดยประมาณ
281 กิโลเมตร
259 กิโลเมตร
340 กิโลเมตร
171 กิโลเมตร
35 กิโลเมตร
350 กิโลเมตร
22.6 กิโลเมตร

อิตาลี
Avg. Max.
Avg. Min.

Jan
6°C
1°C

Feb
8°C
1°C

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
12°C 16°C 21°C 24°C 27°C 27°C 23°C 18°C 11°C 10°C
3°C 8°C 12°C 16°C 18°C 17°C 14°C 9°C 4°C 2°C

Jan
3°C
-3°C

Feb
4°C
-2°C

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
9°C 13°C 18°C 21°C 24°C 23°C 20°C 13°C
1°C 3°C 8°C 11°C 13°C 13°C 10°C 6°C

Nov
7°C
1°C

Dec
4°C
-1°C

Jan
6°C
1°C

Feb
7°C
1°C

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
11°C 14°C 18°C 21°C 24°C 24°C 21°C 15°C
3°C 6°C 9°C 12°C 14°C 14°C 11°C 8°C

Nov
9°C
4°C

Dec
7°C
2°C

สวิตเซอร์ แลนด์
Avg. Max.
Avg. Min.

ฝรังเศส
Avg. Max.
Avg. Min.

สกุลเงิน
เวลา (GTM+1)
ไฟฟ้ า
อาหาร

อิตาลี และ ฝรังเศส ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO)
สวิตเซอร์แลนด์ ใช้เงินสกุล สวิสฟรังซ์ (SWISS FRANC)
ในฤดูหนาวช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัวโมง และฤดูร้อนช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง
220 โวลต์ ปลัก 2 ขากลม
อาหารเช้า รั บ ประทานอาหารเช้า ในโรงแรม อาหารกลางวันและคําทางบริ ษ ทั ฯจัด
อาหารจีน และอาหารท้องถิน สลับกันไปทุกวัน


Europe Deluxe 10 Days

*** หมายเหตุ : รู ปภาพใช้เพือประกอบการโฆษณาเท่านัน ***

หน้า 8

