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อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์– ฝรัง่ เศส 11 วัน

โดยสายการบินไทย (TG)
อิตาลี
สวิต
ฝรั่งเศส
อาหาร
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ทีพ่ กั
มาตรฐานยุโรป
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คนขับรถวันละ 2 ยูโร
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(ทุกอย่ างทีก่ ล่ าวมารวมอยู่ในค่ าทัวร์ แล้ วครับ )
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   รายละเอียดของการเดินทาง :   
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – กรุงโรม
21.00 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย พร้อมพบ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) กรุงโรม – โคลีเซี่ยม (เข้ าชมภายใน) – รัฐวาติกนั – ฟลอเร้ นซ์
00.01 น.
ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
05.55 น.
ถึงสนามบินนานาชาติฟูมชิ ิโอ กรุงโรม ประเทศอิตาลี นาท่านผ่านพิธิการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่ง
เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันอันยิง่ ใหญ่ของจักรวรรดิมหาอานาจเมื่อ
2,000 กว่าปี นาท่ านเข้ าชมภายในสนามประลองยุทธโคลีเซี่ยม (ไม่ ใช่ ผ่านถ่ ายรู ป
นะครับ) ที่จุคนได้ถึง 50,000 คน ชมโรมันฟอรัม ซึ่งเป็ นชุมนุมของเหล่า
นักปราชญ์ จากนั้นนาท่านชมกรุงโรม (ROME) ชมเมืองโบราณที่อดีตเคยเป็ น
สถานที่สาคัญต่างๆ เช่น สนามแข่งม้าแม็กซีมสั ศูนย์กลางการปกครอง ชมนา้ พุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) น้ าพุที่สวยที่สุด
ในกรุ งโรม ที่นกั ท่องเที่ยวโยนเหรี ยญเพื่อขออธิษฐานขอให้ได้กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้ง
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านสู่นครวาติกนั ซึ่งเป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา ชมรู ปปั้ นแกะสลักเฟี ยต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสา
พลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยากซึ่งปั จจุบนั ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่สาคัญล้ าค่าคู่บา้ นคู่เมืองของ
อิตาลี จากนั้นนาชมความงดงามภายในโบสถ์ เซ็นต์ ปีเตอร์ (ST. PETER BASILICA) โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกศูนย์กลาง
ศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาธอลิก ที่มีประเพณี ด้ งั เดิม คือ ทหารการ์ดสวิตที่ยงั แต่งตัวเหมือนเดิมเมื่อ400 กว่าปี ยืนเฝ้ าทางเข้ารัฐ
วาติกนั (เนื่องจากทางสานักวาติกนั ได้ ประกาศให้ เป็ นเป็ นปี ศักดิ์สิทธิต้งั แต่ วนั ที่ 8 ธ.ค.2558 – 20 พ.ย. 2559 ซึ่งจะมีผลทาให้
การจราจรในกรุงโรมติดขัดอย่ างมากและท่ านอาจไม่ สามารถเข้ าชมภายในมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ เนื่องจากคิวตรวจเช็คความ
ปลอดภัย และเดินผ่านเข้ าประตูศักดิ์สิทธิ ซึ่งจะเปิ ดเพียงประตูเดียวให้ เดินเข้ าไปในมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ น้นั ยาวมากหรือบาง
วันอาจจะเป็ นวันพิเศษของทางคาทอลิก ทาให้ ไม่ สามารถควบคุมเรื่องเวลาทีแ่ น่ นอน ในการท่ องเทีย่ วได้ เนื่องจากปัญหา
ดังกล่ าว อาจทาให้ ไม่ สามารถควบคุมเวลาในการท่ องเทีย่ วได้ หัวหน้ าทัวร์ ของคณะอาจมีการแจ้ งปรับเปลีย่ นรายการท่ องเทีย่ ว
ณ วันนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงให้ ท่านทราบล่ วงหน้ าและกราบขออภัยทุกท่ านมา ณ โอกาสนี)้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองฟลอเร้ นซ์ FLORENCE (ระยะทางประมาณ 277 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองเลิศรสกับอาหารอิตาเลีย่ นแท้ (พิซซ่ าสไตล์ อติ าเลีย่ น สเต๊ กหมู หรือ ปลา)
เสิร์ฟพร้ อมไวน์ ในบรรยากาศสไตล์ อติ าเลีย่ น
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ที่ NIL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) ฟลอเร้ นซ์ – ปิ ซ่ า (หอเอนปิ ซ่ า) - เวนิส
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ ย่ านเมืองเก่ าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะใน
ยุคเรเนซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง จากนั้นนา
ท่านเที่ยวชมเมืองเก่า ท่านจะได้สมั ผัสกับ มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิ โอเร หรื อ
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DUOMO แห่ง นครฟลอเร้ นซ์ ใกล้กนั เป็ นจตุรัสซินญอเรี ย เดิมเป็ นที่ต้ งั รู ปปั้ นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปั จจุบนั ถูก
เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิ ชี ที่เก็บงานศิลปะล้ าค่าในยุคกลางใกล้กนั เป็ นสะพานเวคคิโอ
สะพานเก่าแก่แห่งแรกที่ขา้ มแม่น้ าอาโน นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า (PISA) อดีตเมืองมหาอานาจทางการค้าทางทะเล ใน
ศตวรรษที่ 12 ที่เชื่อมการค้ากับสเปนและแอฟริ กาเหนือ (ระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
นาท่านชม หอเอนปิ ซ่ า (LEANING TOWER) ที่ถือเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก จากนั้นเดินทางสู่เมืองเวนิส
(VENICE) เมืองที่โรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ประกอบไปด้วย เกาะเล็ก เกาะน้อย 118 เกาะ มีลาคลองมากมาย และมี
สะพานข้ามคลองมากถึง 400 แห่ง (ระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ที่ BOLOGNA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ของการเดินทาง (4) เวนิส – ล่ องเรือกอนโดล่ า – มิลาน - วิหารดูโอโม่
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านข้ามสู่นครเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วงิ่ ผ่าน) ชมเกาะเวนิสที่มีเกาะน้อย
ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง นาท่านเดินทางโดยเรื อ
ทัศนาจรสู่จตุรัสซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม DOGE PALACE
อันเป็ นที่ประทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต และมีความรุ่ งเรื องเมื่อครั้งทา
การค้ากับตะวันออกไกล เข้าสู่ใจกลางจตุรัสซานมาร์โค ที่กว้างขวางรายล้อมไป
ด้วยศิลปะและสถาปั ตยกรรมแบบไบเซน-ไท วิหารของนักบุญเซนต์มาร์ค หอ
ระฆัง เสาแห่งนักบุญ อาคารรายระเบียง สร้างเสน่ห์ให้ชวนหลงใหล ชมการเป่ าแก้วมูราโน่ ที่มีชื่อเสี ยงทั้งยังเป็ นเครื่ องแก้วชั้นดี
ที่ขายให้กบั นักท่องเที่ยวเก็บไว้ชื่นชมหรื อเป็ นเครื่ องประดับบ้าน อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ งหรื อจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศ
อันแสนโรแมนติก**จากนั้นนาท่ านล่ องเรือกอนโดล่ า (รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ) ** เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส สู่แกรนด์คาแนล
คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้านสถาปั ตยกรรมที่สะพานเรี ยลอัลโต้
เทีย่ ง
รับประทานอาาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเลิศรสกับเมนูเด็ดสปาเก็ตตีห้ มึกดาเสิร์ฟพร้ อมซีฟู๊ดชุบแป้ งเกล็ดขนมปัง
บ่ าย
นัง่ เรื อกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ทที่ ่ าเรือตรอนเคตโต้ จากนั้นนาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองมิลาน (ระยะทางประมาณ 270
กิโลเมตร) นาท่านเข้าสู่จดุ ศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม่ (DUOMO) นาท่านชมภายใน มหาวิหารแบบโกธิคที่ใหญ่เป็ นอันดับ
สามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มีหลังคายอดเรี ยวแหลมจานวน 135 ยอด และมีรูปปั้ นหิ นอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า
2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก แล้วชม
แกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ที่ RADISSON BLU HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5) มิลาน – ลูเซิร์น - อินเทอร์ ลาเก้ น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่ง
ทวีปยุโรป” (THE ROOF OF EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสี ยดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ย
สลับกับป่ าไม้ที่แทรกตัวอยูต่ ามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม สาหรับเลี้ยงสัตว์ ลู
เซิร์น เป็ นเมืองที่อยูเ่ กือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝ่ ั่งค้านตะวันตกเฉี ยงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์น ที่มีชื่อเรี ยกว่า ทะเลสาบสี่
แคว้นแดนป่ าไม้ (LAKE OF THE FOUR FOREST CANTONS) ตรงบริ เวณปากแม่น้ ารอยซ์ (REUSS RIVER)เมืองนี้แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่อยูด่ า้ นตะวันออกเป็ นเมืองเก่ามี อายุกว่า 500 ปี แล้ว (ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษ์
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ส่วนเมืองเก่าทั้งนั้นทุก ประเทศ เขาจะไม่ยอมให้สร้างอาคารใหม่ๆหรื ออาคารสูง สร้างขึ้นในเขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้ เขาจะแยก
ส่วนเมืองใหม่ออกจากกันเลย ไม่วา่ จะเป็ นส่วนธุรกิจ ส่วนพักอาศัย หรื อแม้แต่เมืองตากอากาศก็ยงั สร้างเป็ นเมืองใหม่) ส่วนที่อยู่
ทางด้านตะวันตกเป็ นเมืองที่สร้างภายหลัง อาคารบ้านเรื อนเป็ นแบบสมัยใหม่ แต่ก็ยงั มีร่องรอยของการเป็ นหัวเมืองโบราณที่
ปรากฏให้เห็นทุกมุมเมือง ในอดีตลูเซิร์นเป็ นเมืองเก่าที่ปกครองตนเอง แต่ได้รวมเข้าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ค .ศ.1332 (ระยะทางประมาณ 242 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านชมอนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ที่สลักจากหิ นบนหน้าผา
เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานที่ระลึกแด่ทหารสวิต อาสาสมัครชาวลูเซิร์น 86 นายที่
เสี ยชีวติ ในการปกป้ องพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กษัตริ ยข์ องฝรั่ง เศส จากพวกกบฏที่
บุกเข้าโจมตีพระราชวังตุยเลอรี ส์ ในปี 1772 จากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย อาทิ เช่น นาฬิกาชื่อดังต่างๆ ช๊อกโกแลต นาท่านออกเดินทางสู่เมือง
อินเทอร์ ลาเก้ น เมืองที่เป็ น ชุมทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ และมีความสาคัญ
ประการหนึ่ง เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์โอเบอร์ลนั ด์ ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบ
สองแห่งคือ THUNERSEE และ BRIENZERSEE (ระยะทางประมาณ 69
กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองเลิศรสกับเมนูสวิตฟองดูว์ พร้ อมชมโชว์ การแสดงพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ที่ METROPOLE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง (6) อินเทอร์ ลาเก้ น - กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงฟราวน์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ เมืองเล็กๆ กลางหุบเขา (ระยะทางประมาณ 19
กิโลเมตร) จากนั้นนัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูงชมวิวทิวทัศน์อนั
งดงามของสวิส แล้วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลน์ ไชเด็ก ขึ้นพิชิต
ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF EUROPE) ที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง
4,158 เมตร (11,333 ฟุต) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE นา
คณะชมถา้ นา้ แข็งทีม่ อี ายุกว่ าพันปี และกลาเซียร์ หรื อธารน้ าแข็งขนาดใหญ่
สนุกสนานกับการเล่นหิ มะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร
ชมถ้ าน้ าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง ALETSCH ที่ยาวที่สุดในเทือกเขา
แอลป์ ยาว ถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย และไม่ควรพลาดกับ การส่งโปสการ์ดโดยที่ทาการไปรษณี ย ์
ที่สูงที่สุดในยุโรป
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาแบบพืน้ เมือง
บ่ าย
นาท่านเดินทางลงจากยอดเขาเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้ น เมืองแห่งการพักผ่อน นาท่านชมเมืองใน หุบเขาสัมผัสบรรยากาศอัน
บริ สุทธิ์ ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิต เพลิดเพลินกับการชมเมืองและช้อปปิ้ งสิ นค้าชั้นดีที่มีชื่อเสี ยง
ตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ที่ METROPOLE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7) อินเทอร์ ลาเก้ น – สตาร์ บูร์ก – รถไฟด่ วน TGV – ปารีส
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางต่อข้ามสู่พรมแดนของประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ผา่ นทางเมืองบาเซิล เมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ที่มีพรมแดนติดกับประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันนี
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองสตาร์ บูร์ก (ระยะทางประมาณ 295
กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
15.15 น.
ออกเดินทางสู่นครปารีส โดยรถไฟ TGV 2nd CLASS วิง่ ด้วยความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2
ชัว่ โมง 20 นาที รถบัสใหญ่ นากระเป๋ าของท่ านไปส่ งทีโ่ รงแรมทีพ่ กั
17.34 น.
ถึงสถานีรถไฟ GARE DU LYON ในนครปารี ส รถโค้ชท้องถิ่นรอรับท่านแล้วเดินทางช้อปปิ้ งสิ นค้า ร้าน ปลอดภาษี อาทิ
กระเป๋ า น้ าหอม เครื่ องสาอาง เป็ นต้น
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองสไตล์ ฝรั่งเศส เลิศรสกับ เมนูเอสคาโก้ และ สเต็กพืน้ เมือง พร้ อมซีฟู๊ด ทีเ่ สิร์ฟ
พร้ อมเทเบิล้ ไวน์
นาท่านเข้าที่พกั NOVOTEL PONT DE SEVRES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีแ่ ปดของการเดินทา (8) ปารีส - พระราชวังแวร์ ซายส์ – ขึน้ หอไอเฟล – ล่ องแม่ นา้ แซนด์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่เมืองแวร์ ซายส์ ชมพระราชวังแวร์ ซายส์ VERSAILLES (มีไกด์ ไทยคอยบรรยายประวัตศิ าสตร์ บางบริษัทฯ
ให้ หัวหน้ าทัวร์ บรรยายบนรถเพือ่ ประหยัดค่ าทัวร์ ) พระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลก บรรจงสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า หลุยส์ที่ 14
เป็ นที่ประทับของราชวงศ์ฝรั่งเศสตั้งแต่ปี ค.ศ. 1682 - 1789 ชมห้องต่างๆ ที่ได้ประดับไว้อย่างสวยงามห้องรับรอง ห้องเต้นรา
ห้องโถง ห้องกระจกที่ใช้ในพิธีสาคัญต่าง ๆ (ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนชื่อดังย่ านถนนชองเอลิเซ่
บ่ าย
นาท่ านขึน้ หอไอเฟลชั้น 2 (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งปารี ส สัญลักษณ์
ในงาน UNIVERSAL EXHIBITION ฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวตั ิฝรั่งเศส
ออกแบบโดย “กุสตาฟ ไอเฟล” (หอไอเฟลต้ องจองทางอินเทอร์ เน็ต หากทางระบบปิ ดหรือ
จองไม่ ได้ ท่ านจะต้ องไปเข้ าคิวเท่ านั้น อาจทาให้ ท่านต้ องเสียเวลาในการรอคิวขึน้ หอไอเฟล
ทางบริษัทฯต้ องขออภัยมา ณ ทีน่ ีด้ ้ วย) จากนั้นนาท่านเข้าสู่ถนนชองป์ เอลิเซ่
(CHAMPS-ELYSEES) ถนนที่ชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศ ย่านการค้าหรู หรา สานักงานของ
สายการบินต่างๆร้านกาแฟ ผ่านชมประตูชัย (ARCH DE TRIOMPHE) ที่สร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้านโปเลียนเพื่อ ระลึกถึงชัยชนะของพระองค์ในสงครามที่พระองค์ทรงมีชยั ชนะ
จัดเป็ นวงเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยูบ่ นรู ปดาว 12 แฉก จุดนัดพบของถนน 12 สาย
ถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรัสทรอคคาเดโร ซึ่งจากจุดนี้ท่านจะสามารถถ่ายรู ปคู่กบั หอไอเฟลได้อย่างสวยงาม นาท่านล่ องเรือบาโตมูซ เพื่อ
ชมความงดงามสองฝากฝั่งแม่น้ าแซนด์ ที่เต็มไปด้วยตึกที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมรู ปแบบเมื่อกว่าสองร้อยปี ที่ผา่ นมา ผ่านชม
ความงามของมหาวิหารนอร์ ธ เธอ ดาม (NOTRE DAME) มหาวิหารคู่บา้ นคู่เมืองของกรุ งปารี ส สร้างในศตวรรษที่ 12 อยูใ่ จ
กลางกรุ งปารี ส สถานที่พระเจ้านโปเลียนได้ทรงทาพิธีสถาปนาตัวเองเป็ นจักรพรรดิฝรั่งเศส และถือเป็ นจุดกิโลเมตรที่ 0 ของ
ประเทศ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าที่พกั NOVOTEL PONT DE SEVRES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ ก้ าของการเดินทาง (9)
ปารีส - พิพธิ ภัณฑ์ ลุฟฟ์ – ช้ อปปิ้ งลาฟาแยต
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เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่าน เข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ ลุฟฟ์ ซึ่งในอดีตเป็ นที่ประทับของพระเจ้า
หลุยส์ที่ 14 แห่งราชวงส์บลูบองแห่งฝรั่งเศส ซึ่งปั จจุบนั ได้เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่ รวบรวมสมบัติอนั ล้ าค่าไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ให้ท่านได้อิสระชม
ภาพวาดของโมนาลิซ่าที่เป็ นผลงานของลีโอนาโด ดาวินชี่ รู ปปั้ นเทพีวนี สั และ
ของล้ าค่าอื่นๆอีกมากมายภายในพิพิธภัณฑ์
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่ าย
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสิ้นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ลาฟาแยต ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ให้ท่านเลือ กมากมาย อาทิ หลุยส์
วิคตอง กุชชี่ ชาแนล เป็ นต้น
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าที่พกั NOVOTEL PONT DE SEVRES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ิบของการเดินทาง (10)
ปารีส – กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
09.00 น.
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ ลเดอโกล
13.40 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931
วันทีส่ ิบเอ็ดของการเดินทาง (11)
กรุงเทพฯ
05.55 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ….


***** การันตีเดินทางจานวนผู้เดินทางต้ องไม่ ต่ากว่ า 15 ท่าน******

กาหนดการเดินทาง

14 – 24 กรกฎาคม / 28 กรกฎาคม – 7 สิ งหาคม / 4 – 14, 11 – 21 สิ งหาคม
15 – 25 กันยายน, 6 – 16, 13 – 23, 20 – 30 ตุลาคม / 27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน
17 – 27 พฤศจิกายน, 1 -11, 3 – 13, 8 – 18 ธันวาคม
24 ธันวาคม – 3 มกราคม / 27 ธันวาคม – 6 มกราคม / 29 ธันวาคม – 8 มกราคม
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