ขอนำท่ำนท่องเที่ยวพักผ่อนในเส้ นทำงแสนสวย ประเทศอิตำลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส
เส้ นทำงสุดโรแมนติก ควำมผสมผสำนอย่ำงลงตัวกับสถำปัตยกรรมสุดคลำสสิค
เมืองแห่งสำยนำ้ เวนิส เมสเตร้ ล่องเรือกอนโดลำ มิลำน เมืองศูนย์กลำงแฟชั่นโลก ชมดูโอโม่
สวิสเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น สะพำนไม้ ชำเปล กระเช้ ำโรแตร์ ยอดเขำทิตลิส ทะเลสำบเจนีวำ ช้ อปปิ้ ง
ฝรั่งเศส ชมมหำนครปำรีส หอไอเฟล ล่องเรือบำโตมูซ ช้ อปปิ้ งห้ ำงดังแกลลอรี่ ลำฟำแยต
เดินทำงสะดวกสบำยโดยสำยกำรบินไทย พร้ อมที่พักและกำรบริกำรสุด Exclusive
PRIVATE GROUP ท่านสามารถกาหนดวันเดินทางได้เอง
วันแรกของการเดินทาง
(1)
สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น.
พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาร์เตอร์สายการบิน ไทย แอร์เวย์ ใกล้กบั ประตู
ทางเข้าหมายเลข 4 พบกับเจ้ ำหน้ ำที่ คอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกแก่ทุกท่ำน
วันที่สองของการเดินทาง (2)
กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – ทะเลสาบโคโม่ – มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ – ช้อปปิ้ ง – มิลาน
00.40 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG940
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 12 ชั่วโมง .... เวลำท้ องถิ่นต่ำง ช้ ำกว่ำเวลำประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
07.35 น.
ถึงสนามบินมาเพลซ่ า นครมิลาน ประเทศอิ ตาลี หลังผ่ำนกำร
ตรวจคนเข้ ำเมื อง และศุ ล กำกรแล้ ว น ำทุ ก ท่ ำนไปสูด อำกำศที่
ทะเลสำบที่สวยและโรแมนติกของชำวอิตำลีกนั นั่นคือ...ทะเลสาบ
โคโม่ (Lake Como) เมืองโคโม่ น้ัน เป็ นเมืองเล็กๆที่มีควำมงำม
บ้ ำนเรือนปลูกสร้ ำงในสไตล์ของวิลล่ำและเป็ นบ้ ำนพักตำกอำกำศ
ทะเลสำบโคโม่น้ันได้ รับกำรจัดให้ เป็ นทะเลสำบที่มีควำมสวยงำม
มำกที่สดุ ของยุโรปเลยทีเดียว หำกได้ มำผ่ำนมำเยือนซักครั้ง ท่ำน
จะต้ องมนต์สะกด
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรพื้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิลาน หรือในภำษำอิตำลีเรียกว่ำ “MILANO” เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอิตำลี เมืองแห่ ง
แฟชั่ น และเป็ นศู น ย์ ก ลำงกำรเดิ น ทำงที่ ส ำคั ญ เมื อ งหนึ่ ง ของยุ โรป น ำท่ ำ นเข้ ำ ชม มหาวิ ห ารดู โ อโม่ (DUOMO
CATHEDRAL ) สถำปั ตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก เริ่มสร้ ำงเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสร็จ
สมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงกว่ำ 427 ปี กำรตกแต่งภำยนอกเป็ นหลังคำยอดเรียวจำนวน 135 ยอด
และมีรปู ปั้ นหินอ่อนจำกทุกยุคทุกสมัยกว่ำ 2,245 ชิ้น บนยอดของวิหำรมีรปู ปั้ นทองขนำด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่
มำดอนน่ำซึ่งตั้งเด่นเป็ นสง่ำอยู่ โดยมีนักประพันธ์ชำวอังกฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหำรดูโอโม่ว่ำเป็ น “วิหารที่สร้าง
1

เลียนแบบเม่น” เนื่องจำกกำรตกแต่งด้ ำนนอกเต็มไปด้ วยหลังคำยอดแหลม ภำยในวิหำรเป็ นแบบเรียบง่ำย แต่ทว่ำสง่ำงำม
และกว้ ำงขวำง สำมำรถรับผู้เข้ ำชมได้ ถงึ 40,000 คน... อิสระให้ ท่ำนได้ ถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึก... ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตต
อริโอ เอ็มมานู เอลที่ 2 ที่เป็ นอำคำรศูนย์กำรค้ ำทรงโบรำณ ตั้งชื่อตำมพระนำมกษัตริย์ท่ที รงรวบรวมอำณำจักรต่ำงๆ ให้
เป็ นประเทศอิตำลีทุกวันนี้ อิสระช้ อปปิ้ งตำมอัธยำศัยในย่ำนช้ อปปิ้ งใหญ่ของมิลำนที่หลำกหลำยด้ วยสินค้ ำนำนำชนิดทั้งแบ
รนด์เนมที่เรำคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภำพของอิตำลีเอง

ค่ำ
ที่พัก

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น
HOTEL SOPERGA MILAN หรือเทียบเท่ำ

วันที่สามของการเดินทาง
(3) มิลาน - เวนิส – จัตุรสั ซานมาร์โค – ล่องเรือกอนโดล่า – เวนิส
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินสู่เมืองเวนิส เมืองในฝันของนักเดินทำงทั่วโลก (ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชม.)
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรพื้นเมือง
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นำท่ำนล่ องเรือผ่ำนชมบ้ ำนเรือนของชำวเวนิส สู่เกาะเวนิส
หรือ เวเนเซี ย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้ เรือแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน มีสมญำ
นำมว่ ำเป็ น "รำชินีแห่ งทะเลเอเดรียติก" มีเกำะน้ อยใหญ่ กว่ำ 118 เกำะ และมีสะพำนเชื่อมถึงกันกว่ำ 400 แห่ ง ขึ้นฝั่งที่
บริเวณ ซานมาร์โค ศู น ย์ กลำงของเกำะเวนิ ส จำกนั้ น น ำท่ ำนเดิน ชมควำมงำมของเกำะเวนิ ส ชมสะพานถอนหายใจ
(Bridge of Sighs) แล้ วเชื่อมต่อสู่ วังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถำนที่พำนักของเจ้ ำผู้ครองนครเวนิสใน คำสโนว่ำ
นั่นเอง นำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณ จัตุรสั ซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่ำวไว้ ว่ำ “เป็ นห้ องนั่งเล่นที่สวย
ที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้ อมรอบด้ วยอำเขตอันงดงำม รวมทั้ง โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5
โดม ตำมแบบศิลปะไบแซนไทน์ จำกนั้นพำท่ำน ล่องเรือกอนโดล่า ชมบรรยำกำศของเกำะเวนิสลัดเลำะไปตำมลำคลอง ชม
สองฝำกฝั่งที่สวยงำมและสุดแสนโรแมนติก จำกนั้นอิสระให้ ท่ำนได้ มีเวลำเที่ยวชมเกำะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์
เสน่ห์แห่ งนครเวนิส, เข้ ำชมโบสถ์ซำนมำร์โค, ช๊อปปิ้ งสินค้ ำของที่ระลึก อำทิเช่น เครื่องแก้ วมูรำโน่ ,หน้ ำกำกเวนิส หรือนั่ง
จิบกำแฟในร้ ำน Cafe Florian ที่เปิ ดให้ บริกำรมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1720
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ค่ำ
ที่พัก

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น
HOTEL EUROSTARS RESIDENZA CANNAREGIO หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) เวนิส–ซู ริค(สวิสเซอร์แลนด์)–ลูเซิ รน์ –สะพานไม้ชาเปล-ชทานเซอร์ฮอร์น-กระเช้า cabrio -แองเกิลเบิรก์
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่สนามบิน มาร์โค โปโล
09.50 น.
ออกเดิ น ทางสู่ ก รุ ง ซู ริค ประเทศสวิ ส เซอร์แ ลนด์ โดยสายการบิ น สวิ ส อิ นเตอร์เนชัน่ แนล แอร์ไลน์ เที่ ยวบิ น ที่
LX1661
11.05 น.
เดินทำงถึงสนำมบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำท่ำนเดินทำงสู่ ลูเซิ รน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่ง
ของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้ อมล้ อมไปด้ วยทะเลสำบ ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีควำมยำวถึง 204 เมตร
ทอดข้ ำมผ่ำนแม่น้ ารอยส์ (Reuss River) อันงดงำมซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็ นสะพำนไม้ ท่มี ีหลังคำที่
เก่ำแก่ท่สี ุดในยุโรป สร้ ำงขึ้นเมื่อปี คศ.1333 โดยใต้ หลังคำคลุมสะพำนมีภำพวำดประวัติศำสตร์ของชำวสวิสตลอดแนว
และให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับกำรซื้อสินค้ ำมำกมำย ทั้งแบรนด์ดงั และแบรนด์ท้องถิ่น... เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็ม
บำสซี่ ร้ ำนขำยของที่ระลึกร้ ำนช็อคโกแล็ต และช้ อปปิ้ งสินค้ ำชั้นดีท่มี ชี ่ อื เสียงตำมอัธยำศัย

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น ... บริกำรท่ำนด้ วย ฟองดูวส์บูกิยองส์ อำหำรท้ องถิ่นของชำวสวิส
จำกนั้นนำท่ำนสู่ ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) ตั้งอยู่ในตำบล Nidwalden ใกล้ กับชำยแดนรัฐ Obwalden
มีควำมสูงที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) กำรเดินทำงโดยขึ้น กระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้ าเปิ ดประทุนแห่ งแรกของ
โลก (แถมมี 2ชั้นอีกต่ำงหำก” ที่คงมีควำมหมำยมำจำกคำว่ำ “Cabriolet” หรือ “Convertible” ซึ่งหมำยถึง คล้ ำยรถเปิ ด
ประทุน ขึ้นสู่ยอดเขำ Mount Stanserhorn โดยก่อนอื่นจะพำท่ำนขึ้นรถรำงที่มีอำยุกว่ำ 100 ปี ไต่ข้ นึ เนินเขำ สองข้ ำงกำย
ท่ำนจะโอบล้ อมไปด้ วยทุ่งหญ้ ำ ฟำร์มสัตว์ เป็ นประสบกำรณ์ท่ยี ำกจะหำได้ ... จำกนั้นเปลี่ยนเป็ น Cabrio กระเช้ ำลอยฟ้ ำ 2
ชั้น แห่งแรกของโลก พำหนะลอยฟ้ ำที่พำนักท่องเที่ยวทะยำนขึ้น ภูเขำ Stanserhorn ที่ระดับ แต่ เคเบิลคาร์สองชั้น ของทั้ง
สองแห่งนี้ ไม่มีช้ันดำดฟ้ ำ เป็ นชั้นสองแบบปิ ดด้ วยหลังคำ Cabrio (แคบริโอ) จึงกลำยเป็ นควำมพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะ
ได้ สมั ผัสวิวแบบไร้ ขอบ เมื่อขึ้นสู่ยอดเขำ ให้ ท่ำนได้ ชมควำมงำมของเมือง ชทำน นำคณะเดินทำงสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น
3

ที่พกั

H+HOTEL & SPA ENGELBERG หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
(5) แองเกิลเบิรก์ – กระเช้าโรแตร์ – ยอดเขาทิตลิส – อินเทอร์ลาเก้น
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำคณะเดินทำงสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ ขึ้นกระเช้ ำไฟฟ้ ำโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขำแอลป์ บนกระเช้ ำโรแตร์ท่หี มุนได้
360 องศำ สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีควำมสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้ วยหิมะตลอดทั้งปี เป็ นยอดเขำที่นักท่องเที่ยวนิยมมำ
เล่นสกีเป็ นจำนวนมำก นำชม ถ้ า น้ าแข็ง Glacier Grottoที่มีควำมยำวถึง 130 เมตร และมีควำมลึกที่สดุ ถึง 15 เมตร มี
นำ้ แข็งปกคลุมตลอดทั้งปี จำกนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ ท่ำนได้ เล่นหิมะกันอย่ำงสนุกสนำน
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำทิตลิส

บ่าย

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เมืองที่มที วิ ทัศน์อนั งดงำม เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งนี้ถูกโอบล้ อมอยู่
ในอ้ อมกอดของหุบเขำ และสำยนำ้ สีฟ้ำครำมสดใสของทะเลสำบที่จะทำให้ ท่ำนรู้สึกสดชื่น อิสระให้ ท่ำนหำมุมถ่ำยรูปกับ
เทือกเขำจุ งเฟรำยอร์คอันสวยงำม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่ นไปตำม ถนน HOHEWEG หรื อ HIGH
STREET แหล่งช้อปปิ้ งใจกลางเมือง เลือกซื้อนำฬิกำแบรนด์เนมของสวิส อำทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer
เป็ นต้ น, ชอคโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีช่ ือเสียงไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นำฬิกำกุก๊ กู และของฝำกนำนำ
ชนิ ด ที่ร้ำนปลอดภำษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้ กัน นั้ น มีคำสิโน Kursaal ให้ ส ำหรับ ท่ ำนที่ต้ อ งกำรเสี่ยงโชคอิสระตำม
อัธยำศัย

ค่ำ
ที่พัก

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรไทย
JUNGFRAU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
(6) อินเทอร์ลาเก้น – เบิรน์ – ชมเมือง – มองเทรอซ์ - โลซานน์ – เจนีวา
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งชื่อของเมืองเบิร์น (BERN) มีควำมหมำยว่ ำ
หมี ได้ มำจำกกำรที่ท่ำนดยุคแห่ งเบิร์ตโทลต์ท่ี 5 แห่ งชำริงเกนตั้งชื่อสัตว์ตัวแรกที่ท่ำนพบขณะออกล่ำสัตว์ ชม บ่อหมีสี
น้ าตาล หรือ เบเร็นกราเบ็น “สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ” ให้ ท่ำนได้ ถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึก เมืองแห่ งนี้ได้ รับกำรอนุรักษ์ไว้
เป็ นอย่ำงดี จนได้ รับกำรยกย่องจำกองค์กำร UNESCO ของสหประชำชำติ ให้ เป็ น “เมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก”
นำท่ำนถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึกกับ หอนาฬิกาไซท์ กล็อคเค่นทาร์ม หอนำฬกิ ำที่มีอำยุถงึ 800 ปี ซึ่งมี “โชว์” ให้ ดูทุกชั่วโมง
4

เมื่อนำฬิกำตีครบเวลำ จำกนั้ นให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับย่ ำนกำรค้ ำมำร์กำสเซ ย่ ำนเมืองเก่ำปั จจุ บันซึ่งเต็มไปด้ วยร้ ำน
ดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนทีมีระดับสูงสุดๆของเมืองนี้ ถนนกรัมกำสเซ ซึ่งเต็มไปด้ วยร้ ำนภำพวำด
และร้ ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณสไตล์บำร็อค เป็ นย่ ำนที่ปลอดรถยนต์จึงเหมำะกับกำรเดินเที่ยวชมอำคำรเก่ำอำยุ
200-300 ปี นำท่ำนเดินเล่นชมเมืองไปตำมถนนสำยสำคัญกลำงเมืองที่มีนำ้ พุท้งั หมด 100 กว่ำบ่อประดับไปทั่วเมืองซึ่ง
แต่ละบ่อจะมีสญ
ั ลักษณ์รปู ปั้นแตกต่ำงกันไปจนได้ รับกำรขนำนนำมว่ำ “City of Fountains”...

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสไตล์เอเชีย
น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ เมื องมองเทรอซ์ (Montreux) น ำท่ ำ นเข้ำ ชมปรำสำทที่ งดงำมมำกแห่ งหนึ่ งในสวิ ส เซอร์แลนด์
ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ตั้งอยู่ริมทะเลสำบเจนี วำ ปรำสำทแห่งนี้ สร้ำงขึ้ นใน ศตวรรษที่ 13 บนฐำนเดิมของ
โรมัน เป็ นที่อยู่ของเคำร์ทแห่งซำวอย ตลอดช่วงยุคกลำง จำกนั้ นได้มีกำรผลัดเปลี่ยนผูค้ รอบครองหลำยต่อหลำยครั้ง
ปรำสำทชิลยองแห่งนี้ เป็ นที่นิยมอย่ำงมำกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำเยือนสวิสเซอร์แลนด์ อิสระให้ท่ำนเลือกซื้ อ
ลินค้ำที่ระลึกมำกมำยที่มีสญ
ั ลักษณ์ของปรำสำทอยู่ดว้ ย เหมำะกับกำรเป็ นของฝำก อำทิ ไวน์ รสดี, ตุ๊กตำหมีในชุดเจ้ำ
หญิง หรือ ชุดนักรบ, โมเดลปรำสำท, ชอคโกแลต, ที่เปิ ดจดหมำยทำเป็ นรูปดำบอัศวิน เป็ นต้น

จำกนั้ นนำท่ำนเดินทำงสู่ โลซานน์ (Lausanne) เมืองที่ต้งั ศำลสูงของประเทศและเมืองนี้ ยังเคยเป็ นเมืองที่ประทับของ
สมเด็จย่ำ, สมเด็จพระพี่นำงฯ ล้นเกล้ำรัชกำลที่ 8 และรัชกำลปั จจุบัน ขณะทรงพระเยำว์ แวะถ่ำยรูปกับ ศาลาไทย ที่
สวยงำมตั้งอยู่ในสวนสำธำรณะริมทะเลสำบเลอมังค์ ... จำกนั้ นนำท่ำนทำงสู่ เมืองเวเว่ย์ เป็ นเมืองที่ “ชำลี แชปปลิ้ น”
ศิลปิ นตลกชื่อดังของโลกชื่นชอบ เค้ำหลงรักเมืองแห่งนี้ และใช้เวลำพักอำศัยในเมืองนี้ กว่ำ 25 ปี จนกระทัง่ เสียชีวิตที่นี่ ได้
มีกำรสร้ำงอนุ สำวรียข์ องเค้ำเพื่อรำลึกถึง อีกทั้งยังเป็ นเมืองต้นกำเนิ ดผลิตภัณฑ์ภำยใต้แบรนด์เนสเล่ยอ์ ีกด้วย

5

จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนีวา นำชม เมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลำงกำรประชุมนำนำชำติ เมืองที่ต้งั องค์กำรสำกล
ระดับโลก อำทิ องค์กำรกำรค้ำโลก,กำชำดสำกล,แรงงำนสำกล ฯลฯ นำท่ำนชม น้ าพุเจทโด (เปิ ดเฉพำะวันอำกำศดี)
อนุ สำวรียก์ ำรรวมชำติ และ นำฬิกำดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนี วำ อิสระให้เวลำท่ำนเดินเล่นช้อปปิ้ ง

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้ องถิ่น
HOTEL ASTORIA GENEVA หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ ดของการเดินทาง
(7)
เจนีวา – TGV – ปารีส – ชมเมือง – ล่องเรือบาโตมุซ – ปารีส
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถไฟเจนีวำ นาคณะนัง่ รถไฟความเร็วสูง TGV สู่กรุงปารีส วิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตร
ต่อชัวโมง
่
(ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3.30 ชม.) ...
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรพื้นเมือง
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ ย่านมองมาร์ต ย่ำนที่ได้ ช่ ือว่ำเป็ นย่ ำนแห่ งศิลปะ เพรำะอดีต เป็ นย่ำนที่พักอำศัยและทำมำหำงำนของ
เหล่ำศิลปิ น จิตรกรชื่อดังมำกมำย ทั้ง ปี กัสโซ, ซัลวำดอร์ ดำลี, แวนโก๊ะ, เรอนัวร์ มำเนต์ เป็ นต้ น... นำท่ำนชม วิหารพระ
หฤทัย Sacre-Coeur ชมควำมงำมของโบสถ์สขี ำวสวยเด่นเป็ นสง่ำบนเนินเขำมงมำร์ต นำท่ำนชมควำมงำมของวิวสวยที่สดุ
ของปำรีส จนอำจกล่ำวว่ำ “เนินเขำมองมำร์ตเป็ นเนินแห่ งประวัติศำสตร์ และเนินแห่ งควำมฝันของบรรดำศิลปิ นทั้งหลำย
ณ ที่แห่ งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปิ นมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงำนศิลปะได้ มีกำรสร้ ำงสรรค์จำกที่น่ีเป็ นจำนวนมำก... อิสระ
ให้ ทุกท่ำนได้ เพลิดเพลินกับบรรยำกำศแบบชำวปำรีเซียงบริเวณจัตุ รัสแตรร์ (Place de Tertre) สถำนที่รวมตัวกันของเหล่ำ
จิตรกรอิสระที่รับจ้ ำงวำดภำพเหมือนให้ เหล่ ำนักท่องเที่ยว... จำกนั้นนำท่ำนล่ องเรือ Bateaux Mouehes ชมควำมงำมของ
“แม่นำ้ แซนน์” ที่ตัดผ่ำนใจกลำงกรุงปำรีส ชมทัศนียภำพของสองฝั่งแม่นำ้ เพื่อชมควำมงำมของสถำปั ตยกรรมสองฟำกฝั่ง
แม่ น้ำในกรุงปำรีสและชื่นชมทัศนียภำพอันสวยงำมของสองฝั่งแม่ น้ำในยำมค่ ำคืนให้ ทุกท่ำน ได้ สัมผัสบรรยำกำศของ
ชำวกรุงปำรีส ซึ่งเป็ นแม่นำ้ สำยหลักแห่งกรุงปำรีส

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำบนเรือ BATEAUX MOUECHES พร้ อมชมทิวทัศน์ของกรุงปำรีส
WALDORF MADELEINE HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่แปดของการเดินทาง
(8)
ปารีส – ชมเมือง – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ งห้างลาฟาแยต – ปารีส
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนสัมผัสควำมยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนำปำร์ต มีบญ
ั ชำให้ สร้ ำงเพื่อเป็ นเกียรติ
แก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงครำม และเพื่อเชิดชูฐำนะของ นโปเลียนให้ ย่ิงให้ ดุจดั่งจอมจักรพรรดิโรมันอิสระให้ ท่ำนได้
ถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึกตำมอัธยำศัย ชมจัตุรสั คองคอร์ท ที่ซ่ึงเคยเป็ นลำนประหำรพระเจ้ ำหลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรีองั ตัว
เนต ... ชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์สำคัญของนครปำรีส (ไม่รวมค่ำขึ้นชม) ให้ ท่ำนได้ มปี ระสบกำรณ์อนั
น่ำประทับใจของมหำนครปำรีส พร้ อมถ่ำยภำพอันน่ำประทับใจไว้ เป็ นที่ระลึก ชม จัตรุ ัสคองคอร์ท ที่ซ่งึ เคยเป็ นลำนประหำร
พระเจ้ ำหลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรีองั ตัวเนต อิสระให้ ทุกท่ำนถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึกตำมอัธยำศัย
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้ องถิ่น
จำกนั้นชมถนนสำยโอ่อ่ำโรแมนติคอันมีช่ ือเสียงที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก ถนนชองป์ เอลิเซ่ ซึ่งเป็ นต้ นแบบถนนรำชดำเนิน
ถนนแฟชั่นที่มชี ่ อื เสียง สองข้ ำงถนนเป็ นที่ต้งั ของสำนักงำน, สำยกำรบิน, บริษัท, ห้ ำงร้ ำน, ภัตตำคำร, สถำนที่ บันเทิงชื่อดัง
ตลอดควำมยำวเกือบสองกิโลเมตร

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บนหอไอเฟลพร้ อมชมทิวทัศน์ของกรุงปำรีส
WALDORF MADELEINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันเก้าของการเดินทาง
(9)
ปารีส - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอำหำรเช้ ำ ออกเดินทำงสู่สนำมบินชำร์ล เดอ โกล เพื่อเตรียมเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ
13.30 น.
ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931
วันที่สิบของการเดินทาง (10)
สุวรรณภูมิ
05.50 น.
เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ พร้ อมควำมประทับใจมิร้ ลู ืม
*************************
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อัตราค่าบริการสาหรับเดินทางแบบส่วนตัว **กาหนดวันเดินทางได้เอง
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
กรณีมีหวั หน้าทัวร์ (ชาระเพิม่ ) เริม่ ต้น ท่านละ
(กรุณาสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที)่
ราคาตัว๋ เครือ่ งบินระหว่างประเทศ (โดยประมาณ)
(กรุณาสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที)่

ราคาสาหรับเดินทาง
2-4 ท่าน
158,800 .-/ท่าน

ราคาสาหรับเดินทาง
5-9 ท่าน
108,800 .-/ท่าน

70,000.-/ท่าน

35,000.-/ท่าน

35,000 .-/ท่าน

35,000.-/ท่าน

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามช่วงเวลาในการเดินทางของท่าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน พร้อมอาหารเช้า
2. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (สำหรับผู้ถอื หนังสือเดินทำงไทย)
3. ค่ำรถโค้ ชสำหรับเดินทำง ตำมเส้นทำงที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร

** กรณีเดินทาง 2-4 ท่าน ใช้รถขนาด 7 ทีน่ งั ่ / กรณีเดินทาง 5-9 ท่าน ใช้รถขนาด 18 ที่นงั ่ **
4. ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำร ไป –กลับตำมเส้ นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่ำบัตรโดยสำรชนิดอื่นๆ ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้น
4. ค่ำอำหำรมื้อกลำงวันและค่ำ , ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
5. ค่ำมัคคุเทศก์ท่คี อยอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ท่ำนในตลอดกำรเดินทำงจำกประเทศไทย
6. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
7. ค่ำทำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ ำเล่มหนังสือเดินทำง
8. ค่ำภำษีนำ้ มันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มอีก
เงื่อนไขการชาระเงิน
 “การจอง” กรุณำชำระมัดจำ ท่านละ 50,000.- บาท
 ชำระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
 ชำระโดยเงินสด
 ชำระด้ วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน
 “การจ่ ายส่วนที่เหลือ” กรุณำชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย 14 วัน
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