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ขอน ำทำ่นทอ่งเที่ยวพักผ่อนในเส้นทำงแสนสวย ประเทศอติำลี – สวิตเซอร์แลนด ์– ฝร่ังเศส 

เส้นทำงสดุโรแมนตกิ ควำมผสมผสำนอย่ำงลงตัวกบัสถำปัตยกรรมสดุคลำสสคิ 

เมืองแห่งสำยน ำ้ เวนิส เมสเตร้ ล่องเรือกอนโดลำ มลิำน เมืองศูนย์กลำงแฟช่ันโลก ชมดูโอโม่ 

สวิสเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น สะพำนไม้ชำเปล กระเช้ำโรแตร์ ยอดเขำทติลิส ทะเลสำบเจนีวำ ช้อปป้ิง 

ฝร่ังเศส ชมมหำนครปำรีส หอไอเฟล ล่องเรือบำโตมูซ ช้อปป้ิงห้ำงดังแกลลอร่ี ลำฟำแยต  

เดินทำงสะดวกสบำยโดยสำยกำรบนิไทย พร้อมที่พักและกำรบริกำรสดุ Exclusive    

 

    PRIVATE GROUP ท่านสามารถก าหนดวนัเดินทางไดเ้อง  

       

วนัแรกของการเดินทาง  (1)   สนามบินสุวรรณภูม ิ

22.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคารเ์ตอรส์ายการบิน ไทย แอรเ์วย ์ใกลก้บัประตู

ทางเขา้หมายเลข 4 พบกบัเจ้ำหน้ำที่ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกท่ำน   

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)  กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – ทะเลสาบโคโม่ – มิลาน -  มหาวิหารดูโอโม่ – ชอ้ปป้ิง – มิลาน  

00.40 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบิน TG940 

  (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 12 ชั่วโมง .... เวลำท้องถิ่นต่ำง ช้ำกว่ำเวลำประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  

07.35 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่ำนกำร

ตรวจคนเข้ำเมือง และศุลกำกรแล้ว น ำทุกท่ำนไปสูดอำกำศที่

ทะเลสำบที่สวยและโรแมนตกิของชำวอติำลีกนั นั่นคอื...ทะเลสาบ

โคโม่(Lake Como) เมืองโคโม่นั้นเป็นเมืองเล็กๆที่มีควำมงำม 

บ้ำนเรือนปลูกสร้ำงในสไตล์ของวิลล่ำและเป็นบ้ำนพักตำกอำกำศ 

ทะเลสำบโคโม่นั้นได้รับกำรจัดให้เป็นทะเลสำบที่มีควำมสวยงำม

มำกที่สดุของยุโรปเลยทเีดียว หำกได้มำผ่ำนมำเยือนซักคร้ัง ท่ำน

จะต้องมนตส์ะกด  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพ้ืนเมอืง 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิลาน หรือในภำษำอติำลีเรียกว่ำ “MILANO” เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอติำลี เมืองแห่ง

แฟชั่น และเป็นศูนย์กลำงกำรเดินทำงที่ส  ำคัญเมืองหนึ่ งของยุโรป  น ำท่ำนเข้ำชม มหาวิหารดูโอโม่  (DUOMO 

CATHEDRAL ) สถำปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้ำงเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสร็จ

สมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลำกำรก่อสร้ำงกว่ำ 427 ปี กำรตกแต่งภำยนอกเป็นหลังคำยอดเรียวจ ำนวน 135 ยอด 

และมีรปูป้ันหินอ่อนจำกทุกยุคทุกสมัยกว่ำ 2,245 ชิ้น บนยอดของวิหำรมีรปูป้ันทองขนำด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่

มำดอนน่ำซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่ำอยู่ โดยมีนักประพันธช์ำวองักฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหำรดูโอโม่ว่ำเป็น “วิหารท่ีสรา้ง
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เลียนแบบเม่น” เนื่องจำกกำรตกแต่งด้ำนนอกเตม็ไปด้วยหลังคำยอดแหลม ภำยในวิหำรเป็นแบบเรียบง่ำย แต่ทว่ำสง่ำงำม

และกว้ำงขวำง สำมำรถรับผู้เข้ำชมได้ถงึ 40,000 คน... อสิระให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก... ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตต

อริโอ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ที่เป็นอำคำรศูนย์กำรค้ำทรงโบรำณ ตั้งชื่อตำมพระนำมกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอำณำจักรต่ำงๆ ให้

เป็นประเทศอติำลีทุกวันนี้  อสิระช้อปป้ิงตำมอธัยำศัยในย่ำนช้อปป้ิงใหญ่ของมิลำนที่หลำกหลำยด้วยสนิค้ำนำนำชนิดทั้งแบ

รนดเ์นมที่เรำคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑคุ์ณภำพของอติำลีเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น 

ที่พัก  HOTEL SOPERGA MILAN หรือเทยีบเท่ำ 

    

วนัท่ีสามของการเดินทาง   (3)    มิลาน -  เวนิส – จตุัรสัซานมารโ์ค – ล่องเรือกอนโดล่า – เวนิส 

 เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิสู่เมอืงเวนิส เมอืงในฝนัของนักเดนิทำงทั่วโลก (ใช้เวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 3 ชม.)  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพ้ืนเมอืง 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น ำท่ำนล่องเรือผ่ำนชมบ้ำนเรือนของชำวเวนิส สู่เกาะเวนิส 

หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  มีสมญำ

นำมว่ำเป็น "รำชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ และมีสะพำนเชื่อมถึงกนักว่ำ 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่

บริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลำงของเกำะเวนิส จำกนั้นน ำท่ำนเดินชมควำมงำมของเกำะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ  

(Bridge of Sighs) แล้วเชื่อมต่อสู่ วงัดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถำนที่พ ำนักของเจ้ำผู้ครองนครเวนิสใน คำสโนว่ำ

นั่นเอง น ำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณ จัตุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่ำวไว้ว่ำ “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวย

ที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอำเขตอันงดงำม รวมทั้ง โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 

โดม ตำมแบบศิลปะไบแซนไทน์ จำกนั้นพำท่ำน ล่องเรือกอนโดล่า ชมบรรยำกำศของเกำะเวนิสลัดเลำะไปตำมล ำคลอง ชม

สองฝำกฝั่งที่สวยงำมและสดุแสนโรแมนตกิ จำกนั้นอสิระให้ท่ำนได้มีเวลำเที่ยวชมเกำะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพ่ือชมมนต์

เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้ำชมโบสถ์ซำนมำร์โค, ช๊อปป้ิงสนิค้ำของที่ระลึก อำทิเช่น เครื่องแก้วมูรำโน่,หน้ำกำกเวนิส หรือนั่ง

จิบกำแฟในร้ำน Cafe Florian ที่เปิดให้บริกำรมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1720    
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ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น 

ที่พัก  HOTEL EUROSTARS RESIDENZA CANNAREGIO หรือเทยีบเท่ำ 

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง (4) เวนิส–ซูริค(สวิสเซอรแ์ลนด)์–ลูเซิรน์–สะพานไมช้าเปล-ชทานเซอรฮ์อรน์-กระเชา้ cabrio -แองเกิลเบิรก์  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่สนามบิน มารโ์ค โปโล  

09.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน สวิส อินเตอรเ์นชัน่แนล แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี 

LX1661 

11.05 น.  เดนิทำงถงึสนำมบินซรูิค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ลูเซิรน์ (Lucerne) เมอืงท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่ง

ของสวิตเซอร์แลนด ์ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสำบ  ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมคีวำมยำวถึง 204 เมตร 

ทอดข้ำมผ่ำนแม่น ้ ารอยส ์(Reuss River) อนังดงำมซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพำนไม้ที่มีหลังคำที่

เก่ำแก่ที่สุดในยุโรป สร้ำงขึ้นเมื่อปี คศ.1333 โดยใต้หลังคำคลุมสะพำนมีภำพวำดประวัติศำสตร์ของชำวสวิสตลอดแนว 

และให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกบักำรซื้อสนิค้ำมำกมำย ทั้งแบรนดด์งั และแบรนดท้์องถิ่น...  เช่น บุคเคอเรอร์, กอืเบอลิน, เอม็

บำสซี่ ร้ำนขำยของที่ระลึกร้ำนชอ็คโกแลต็ และช้อปป้ิงสนิค้ำชั้นดทีี่มชีื่อเสยีงตำมอธัยำศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น ... บริกำรท่ำนด้วย ฟองดูวสบู์กิยองส ์อำหำรท้องถิ่นของชำวสวิส 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ยอดเขาชทานเซอรฮ์อรน์ (Mt.Stanserhorn) ตั้งอยู่ในต ำบล Nidwalden ใกล้ กบัชำยแดนรัฐ Obwalden 

มคีวำมสงูที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) กำรเดินทำงโดยขึ้น กระเชา้ “Cabrio” กระเชา้ลอยฟ้าเปิดประทุนแห่งแรกของ

โลก (แถมมี 2ชั้นอกีต่ำงหำก” ที่คงมีควำมหมำยมำจำกค ำว่ำ “Cabriolet” หรือ “Convertible” ซึ่งหมำยถึง คล้ำยรถเปิด

ประทุน ขึ้นสู่ยอดเขำ Mount Stanserhorn โดยก่อนอื่นจะพำท่ำนขึ้นรถรำงที่มีอำยุกว่ำ 100 ปี ไต่ขึ้นเนินเขำ สองข้ำงกำย

ท่ำนจะโอบล้อมไปด้วยทุ่งหญ้ำ ฟำร์มสัตว์ เป็นประสบกำรณ์ที่ยำกจะหำได้... จำกนั้นเปล่ียนเป็น Cabrio กระเช้ำลอยฟ้ำ 2 

ชั้น แห่งแรกของโลก พำหนะลอยฟ้ำที่พำนักท่องเที่ยวทะยำนขึ้น ภเูขำ Stanserhorn ที่ระดบั แต่ เคเบิลคารส์องชั้น ของทั้ง

สองแห่งนี้  ไม่มีชั้นดำดฟ้ำ เป็นชั้นสองแบบปิดด้วยหลังคำ Cabrio (แคบริโอ) จึงกลำยเป็นควำมพิเศษที่นักท่องเท่ียวจะ

ได้สมัผสัวิวแบบไร้ขอบ เมื่อขึ้นสู่ยอดเขำ ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของเมอืง ชทำน น ำคณะเดนิทำงสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น 

http://travel.mthai.com/
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ท่ีพกั H+HOTEL & SPA ENGELBERG  หรือเทียบเท่า  

  

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  (5) แองเกิลเบิรก์ – กระเชา้โรแตร ์– ยอดเขาทิตลิส – อินเทอรล์าเกน้ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำคณะเดินทำงสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ ขึ้นกระเช้ำไฟฟ้ำโรแตร์ ชมทวิทัศน์ของเทือกเขำแอลป์ บนกระเช้ำโรแตร์ที่หมุนได้ 

360 องศำ สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีควำมสงู 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขำที่นักท่องเที่ยวนิยมมำ

เล่นสกีเป็นจ ำนวนมำก น ำชม ถ ้ า น ้ าแข็ง  Glacier Grottoที่มีควำมยำวถึง 130 เมตร และมีควำมลึกที่สดุถึง 15 เมตร มี

น ำ้แขง็ปกคลุมตลอดทั้งปี จำกนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อสิระให้ท่ำนได้เล่นหิมะกนัอย่ำงสนุกสนำน  

เที่ยง           บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำทติลิส  

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย      น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองอินเทอรล์าเกน้ (Interlaken) เมอืงที่มทีวิทศัน์อนังดงำม เสมอืนประหนึ่งเมอืงแห่งนี้ ถูกโอบล้อมอยู่

ในอ้อมกอดของหุบเขำ และสำยน ำ้สีฟ้ำครำมสดใสของทะเลสำบที่จะท ำให้ท่ำนรู้สึกสดชื่น อิสระให้ท่ำนหำมุมถ่ำยรูปกับ

เทือกเขำจุงเฟรำยอร์คอันสวยงำม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตำม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH 

STREET แหลง่ชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซื้อนำฬิกำแบรนดเ์นมของสวิส อำท ิPatek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer 

เป็นต้น, ชอคโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นำฬิกำกุก๊กู และของฝำกนำนำ

ชนิด ที่ ร้ำนปลอดภำษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กันนั้นมีคำสิโน Kursaal ให้ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรเสี่ยงโชคอิสระตำม

อธัยำศัย 

 

  

  

 

 

 

 

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรไทย 

ที่พัก JUNGFRAU HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  (6)   อินเทอรล์าเกน้ – เบิรน์ – ชมเมือง – มองเทรอซ ์- โลซานน ์– เจนีวา   

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งชื่อของเมืองเบิร์น (BERN) มีควำมหมำยว่ำ 

หมี ได้มำจำกกำรที่ท่ำนดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์ที่ 5 แห่งชำริงเกนตั้งชื่อสัตว์ตัวแรกที่ท่ำนพบขณะออกล่ำสัตว์ ชม บ่อหมีสี

น ้ าตาล หรือ เบเร็นกราเบ็น “สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น”  ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก เมืองแห่งนี้ ได้รับกำรอนุรักษ์ไว้

เป็นอย่ำงด ีจนได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำร UNESCO ของสหประชำชำติ ให้เป็น “เมืองมรดกทางวฒันธรรมของโลก” 

น ำท่ำนถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกบั หอนาฬิกาไซท ์กล็อคเค่นทารม์ หอนำฬกิำที่มีอำยุถงึ 800 ปี ซึ่งมี “โชว์” ให้ดูทุกชั่วโมง
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เมื่อนำฬิกำตีครบเวลำ จำกนั้นให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับย่ำนกำรค้ำมำร์กำสเซ ย่ำนเมืองเก่ำปัจจุบันซึ่งเตม็ไปด้วยร้ำน

ดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนทมีีระดับสูงสดุๆของเมืองนี้  ถนนกรัมกำสเซ ซึ่งเตม็ไปด้วยร้ำนภำพวำด

และร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณสไตล์บำร็อค เป็นย่ำนที่ปลอดรถยนต์จึงเหมำะกับกำรเดินเที่ยวชมอำคำรเก่ำอำยุ 

200-300 ปี น ำท่ำนเดินเล่นชมเมืองไปตำมถนนสำยส ำคัญกลำงเมืองที่มีน ำ้พุทั้งหมด 100 กว่ำบ่อประดับไปทั่วเมืองซึ่ง

แต่ละบ่อจะมสีญัลักษณร์ปูป้ันแตกต่ำงกนัไปจนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “City of Fountains”...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสไตล์เอเชีย 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) น ำท่ำนเขำ้ชมปรำสำทท่ีงดงำมมำกแห่งหน่ึงในสวิสเซอร์แลนด ์
ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ตั้งอยู่ริมทะเลสำบเจนีวำ ปรำสำทแห่งน้ีสรำ้งขึ้ นใน  ศตวรรษท่ี 13 บนฐำนเดิมของ

โรมนั เป็นท่ีอยู่ของเคำรท์แห่งซำวอย ตลอดช่วงยุคกลำง จำกน้ันไดม้ีกำรผลัดเปล่ียนผูค้รอบครองหลำยต่อหลำยครั้ง 

ปรำสำทชิลยองแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมอย่ำงมำกส ำหรบันักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงมำเยือนสวิสเซอรแ์ลนด์ อิสระใหท่้ำนเลือกซ้ือ

ลินคำ้ท่ีระลึกมำกมำยท่ีมีสญัลกัษณ์ของปรำสำทอยู่ดว้ย เหมำะกบักำรเป็นของฝำก อำทิ ไวน์รสดี, ตุ๊กตำหมีในชุดเจำ้

หญิง หรือ ชุดนักรบ, โมเดลปรำสำท, ชอคโกแลต, ท่ีเปิดจดหมำยท ำเป็นรูปดำบอศัวิน เป็นตน้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ โลซานน ์(Lausanne) เมืองท่ีตั้งศำลสูงของประเทศและเมืองน้ียงัเคยเป็นเมืองท่ีประทบัของ

สมเด็จย่ำ, สมเด็จพระพี่นำงฯ ลน้เกลำ้รชักำลท่ี 8 และรชักำลปัจจุบัน ขณะทรงพระเยำว ์แวะถ่ำยรูปกบั ศาลาไทย ท่ี

สวยงำมตั้งอยู่ในสวนสำธำรณะริมทะเลสำบเลอมงัค์ ... จำกน้ันน ำท่ำนทำงสู่ เมืองเวเว่ย ์เป็นเมืองท่ี “ชำลี แชปปล้ิน”

ศิลปินตลกช่ือดงัของโลกช่ืนชอบ เคำ้หลงรกัเมืองแห่งน้ีและใชเ้วลำพกัอำศยัในเมืองน้ีกว่ำ 25 ปีจนกระทัง่เสียชีวิตท่ีน่ี ได้

มีกำรสรำ้งอนุสำวรียข์องเคำ้เพื่อร ำลึกถึง อีกทั้งยงัเป็นเมืองตน้ก ำเนิดผลิตภณัฑภ์ำยใตแ้บรนดเ์นสเล่ยอ์ีกดว้ย  
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จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนีวา น ำชม เมืองเจนีวา เมืองศูนยก์ลำงกำรประชุมนำนำชำติ เมืองท่ีตั้งองคก์ำรสำกล

ระดบัโลก อำทิ องคก์ำรกำรคำ้โลก,กำชำดสำกล,แรงงำนสำกล ฯลฯ น ำท่ำนชม น ้าพุเจทโด (เปิดเฉพำะวนัอำกำศดี) 

อนุสำวรียก์ำรรวมชำติ และ นำฬกิำดอกไม ้สญัลกัษณท่ี์ส ำคญัของเมืองเจนีวำ อิสระใหเ้วลำท่ำนเดินเล่นชอ้ปป้ิง 

 

 

 

 
 
 
 
 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

ท่ีพกั  HOTEL ASTORIA GENEVA หรือเทียบเท่า 

  

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง   (7)  เจนีวา – TGV – ปารีส – ชมเมือง – ล่องเรือบาโตมุซ – ปารีส 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถไฟเจนีวำ  น าคณะนัง่รถไฟความเร็วสูง TGV สู่กรุงปารีส วิ่งดว้ยความเร็ว 300 กิโลเมตร 

ต่อชัว่โมง  (ใช้เวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 3.30 ชม.) ...  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพ้ืนเมอืง 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่  ย่านมองมารต์ ย่ำนที่ได้ชื่อว่ำเป็นย่ำนแห่งศิลปะ เพรำะอดีต เป็นย่ำนที่พักอำศัยและท ำมำหำงำนของ

เหล่ำศิลปิน จิตรกรชื่อดงัมำกมำย ทั้ง ปีกสัโซ, ซัลวำดอร์ ดำลี, แวนโกะ๊, เรอนัวร์ มำเนต์ เป็นต้น... น ำท่ำนชม วิหารพระ

หฤทยั Sacre-Coeur ชมควำมงำมของโบสถ์สขีำวสวยเด่นเป็นสง่ำบนเนินเขำมงมำร์ต น ำท่ำนชมควำมงำมของวิวสวยที่สดุ

ของปำรีส จนอำจกล่ำวว่ำ “เนินเขำมองมำร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศำสตร์ และเนินแห่งควำมฝันของบรรดำศิลปินทั้งหลำย 

ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงำนศิลปะได้มีกำรสร้ำงสรรค์จำกที่นี่เป็นจ ำนวนมำก... อสิระ

ให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกบับรรยำกำศแบบชำวปำรีเซียงบริเวณจัตุรัสแตรร์ (Place de Tertre) สถำนที่รวมตัวกนัของเหล่ำ

จิตรกรอสิระที่รับจ้ำงวำดภำพเหมือนให้เหล่ำนักท่องเที่ยว... จำกนั้นน ำท่ำนล่องเรือ Bateaux Mouehes ชมควำมงำมของ 

“แม่น ำ้แซนน์” ที่ตัดผ่ำนใจกลำงกรงุปำรีส ชมทศันียภำพของสองฝั่งแม่น ำ้ เพ่ือชมควำมงำมของสถำปัตยกรรมสองฟำกฝั่ง

แม่น ้ำในกรุงปำรีสและชื่นชมทัศนียภำพอันสวยงำมของสองฝั่งแม่น ้ำในยำมค ่ำคืนให้ทุกท่ำน ได้สัมผัสบรรยำกำศของ

ชำวกรงุปำรีส ซึ่งเป็นแม่น ำ้สำยหลักแห่งกรงุปำรีส   

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำบนเรือ BATEAUX MOUECHES พร้อมชมทวิทศัน์ของกรงุปำรีส  

ท่ีพกั   WALDORF MADELEINE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีแปดของการเดินทาง    (8)  ปารีส – ชมเมือง – หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิงหา้งลาฟาแยต – ปารีส   

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนสมัผสัควำมยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนำปำร์ต มบีญัชำให้สร้ำงเพ่ือเป็นเกยีรติ

แก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงครำม และเพ่ือเชิดชูฐำนะของ นโปเลียนให้ยิ่งให้ดุจดั่งจอมจักรพรรดิโรมันอิสระให้ท่ำนได้

ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกตำมอธัยำศัย ชมจัตุรสัคองคอรท์ ที่ซึ่งเคยเป็นลำนประหำรพระเจ้ำหลุยสท์ี่ 16 และพระนำงมำรีองัตัว

เนต ... ชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สญัลักษณส์ ำคญัของนครปำรีส (ไม่รวมค่ำขึ้นชม) ให้ท่ำนได้มปีระสบกำรณอ์นั

น่ำประทบัใจของมหำนครปำรีส พร้อมถ่ำยภำพอนัน่ำประทบัใจไว้เป็นที่ระลึก ชม จัตรุัสคองคอร์ท ที่ซึ่งเคยเป็นลำนประหำร

พระเจ้ำหลุยสท์ี่ 16 และพระนำงมำรีองัตวัเนต  อสิระให้ทุกท่ำนถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกตำมอธัยำศัย   

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

จำกนั้นชมถนนสำยโอ่อ่ำโรแมนติคอันมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเป็นต้นแบบถนนรำชด ำเนิน 

ถนนแฟชั่นที่มชีื่อเสยีง สองข้ำงถนนเป็นที่ตั้งของส ำนกังำน, สำยกำรบนิ, บริษัท, ห้ำงร้ำน, ภัตตำคำร, สถำนที่ บนัเทงิชื่อดงั

ตลอดควำมยำวเกอืบสองกโิลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

  
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร บนหอไอเฟลพร้อมชมทวิทศัน์ของกรงุปำรีส  

ท่ีพกั   WALDORF MADELEINE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัเกา้ของการเดินทาง  (9)   ปารีส - กรุงเทพฯ  

 เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   หลังอำหำรเช้ำ ออกเดนิทำงสู่สนำมบนิชำร์ล เดอ โกล  เพ่ือเตรียมเดนิทำงกลับสู่กรงุเทพฯ                 

13.30 น. ออกเดนิทำงสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เที่ยวบนิที่   TG 931              

 

วนัท่ีสิบของการเดินทาง  (10)     สุวรรณภูมิ  

05.50 น.           เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ พร้อมควำมประทบัใจมริู้ลืม 

 

************************* 
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อตัราค่าบริการส าหรบัเดินทางแบบส่วนตวั **ก าหนดวนัเดินทางไดเ้อง  

ประเภทผูเ้ดินทาง ราคาส าหรบัเดินทาง 

2-4 ท่าน  

ราคาส าหรบัเดินทาง 

5-9 ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  158,800 .-/ท่าน 108,800 .-/ท่าน 

 กรณีมีหวัหนา้ทวัร ์(ช าระเพิม่) เริม่ตน้ ท่านละ 

(กรุณาสอบถามราคาจากเจา้หนา้ที)่ 

 70,000.-/ท่าน   35,000.-/ท่าน  

ราคาตัว๋เครือ่งบนิระหว่างประเทศ (โดยประมาณ)  

(กรุณาสอบถามราคาจากเจา้หนา้ที)่ 

35,000 .-/ท่าน 35,000.-/ท่าน 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามช่วงเวลาในการเดินทางของท่าน 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดบัเดยีวกนั พรอ้มอาหารเชา้  

2. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทำงไทย) 

3. ค่ำรถโค้ชส ำหรับเดนิทำง ตำมเส้นทำงที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

** กรณีเดินทาง 2-4 ท่าน ใชร้ถขนาด 7 ทีน่ ัง่ / กรณีเดินทาง 5-9 ท่าน ใชร้ถขนาด 18 ที่น ัง่ ** 

4. ค่ำประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำบตัรโดยสำร ไป –กลับตำมเส้นทำง และ สำยกำรบนิที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่ำบตัรโดยสำรชนิดอื่นๆ ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบนิที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

3. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวั  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

4. ค่ำอำหำรมื้อกลำงวันและค ่ำ , ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมคัคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดนิทำงจำกประเทศไทย 

6. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

7. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสอืเดนิทำง 

8. ค่ำภำษีน ำ้มนัที่ทำงสำยกำรบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

  “การจอง” กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 50,000.- บาท 

 ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ช ำระโดยเงินสด 

 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรณุำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ชื่อบญัชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขท่ี  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

 หรือ ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขท่ี  081-6-00318-1  บญัชีกระแสรายวนั 

 “การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรณุำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 


