
 

 

ทัวร์ยุโรป 9 วัน 6 คืน เท่ียวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส โรม เซอร์แมต โคลอส
เซียม หอเอนปิซ่า หอไอเฟล ปราสาทชิลยอง         รหสัทวัร ์  WD10092562224 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

• เที่ยว : โรม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-โคลอสเซียม-ฟลอเรนซ์-มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร-จัตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เกาะเวนิส-สะพานถอนหายใจ-มิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมลิาน-
ทะเลสาปโคโม่-เซอร์แมท-ปราสาทชิลยอง-ปารีส-ประตูชัยนโปเลียน-หอไอเฟล 

•  ช้อป : ย่านบันไดสเปน-แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 

•  พัก : 4 ดาว 
 

 

 

55,900  
เร่ิมตน้  

บาท/ 



 

 

 

 

21.00 น.               สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

 

00.20 น.               ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944 

06.50  น.              สนามบินฟูมิชิโน 

 เช้า                       นครวาติกัน 

นครรัฐวาติกัน ต้ังอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ถือเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่ประทบัของ พระ
สันตะปาปา ผู้เป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก นครรัฐวาติกัน เป็นรัฐอิสระ จัดว่าเป็นประเทศ ที่ มีขนาด
เล็กที่สุดในโลก มีสถานที่ส าคัญ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชม เช่น พพิิธภัณฑ์วาติกัน,มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ออกแบบโดยมีเก
ลันเจโล เป็นต้น 

                                                                     มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 

1 

DAY 

2 



มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter's Basilica) เป็นมหาวิหาร 1 ใน 4 มหาวิหารหลักในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นส่ิงก่อสร้างที่
ใหญ่และ ส าคญัที่สุดในนครรัฐวาติกัน โดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สูงโดดเด่น สามารถเห็นได้แต่ไกลในตัวเมืองโรม วัดนี้
ต้ังอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 2.3 เฮกตาร์ สามารถจุคนได้กว่า 60,000 คน. 

                                                                                   เฟียต้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฟียต้า (Pieta) ซ่ึงเป็นรูปรูปสลักหินอ่อนของพระแม่มารีประคองร่างของพระเยซูหลังจากส้ินพระชนม์บนกางเขนไว้บนตัก 
เป็นรูปแกะสลักซ่ึงส่ือถึงอารมณ์ความรักของแม่ได้อย่างลึกซ้ึง โดยฝีมือของไมเคิลแองเจโล 

กลางวัน               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย                                                                สนามกีฬาโคลอสเซียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม..สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ต้ังอยู่ใจกลางกรุงโรม และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุค
ประวัติศาสตร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของชาวโรมันโบราณ เด่นในแง่สถาปัตยกรรม สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 



คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามี ลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา และมีการ
ออกแบบทางระบายน ้าเพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบัน เชิญชมความ
ยิ่งใหญ่ในอดีตของจักรวรรดิโรมันโบราณ ที่มีอายุกว่า 2,500 ปีมาแล้ว 

                                                                                น ้าพุเทรว ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ้าพุเทรวี เป็นน ้าพุที่ต้ังอยู่ที่เทรวี ริโอเน ในกรุงโรมในประเทศอิตาลี เป็นน ้าพุที่มีความสูง 25.9 เมตร น ้าพุแบบบารอคที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม นักท่องเที่ยวสามารถโยนเหรียญ เพื่อขอให้ได้เดินทางกลับมาที่กรุงโรมอีก มีต านานเล่าว่า หากหันหลังแล้ว
โยนเหรียญลงน ้าพุเทรวี แล้วอธิษฐานให้ได้กลับมากรุงโรมอีกคร้ัง ก็จะสมหวัง 

                                                                               บันไดสเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันไดสเปน (Spanish Steps) ถูกเรียกช่ือตามสถานฑูตสเปน ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณนั้น ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
ช่ือ Francesco de Sanctis เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1723 ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม และยังเป็นแหล่งพบปะของ



หนุ่มสาว ผู้คนชอบที่จะมานั่งเรียงรายบนบันไดแห่งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม และของช าร่วยช่ือดัง
ของกรุงโรมอันมีช่ือเสียง อย่างไรก็ตามโปรดระวังกระเป๋าเงินและส่ิงของมีค่าด้วย เพราะที่แห่งนี้เป็นแหล่งชุกชุมของมิจฉาชีพ
ทั้งหลาย 

                                                                                     ปราโต้ 

เมืองปราโต้ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางด้านอุตสาหกรรมส่ิงทอ (Textile Industry)และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของ
ประเทศ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีพื้นที่เพียงแค่ 365 ตารางกิโลเมตร แต่
มีประชากรมากถึง 249,930 คน 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

พัก                น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CHARME หรือเทยีบเท่า 

 

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

                     แคว้นทัสคานี 

แคว้นทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่ง
ศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการแต่งต้ังให้
เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เม่ือ ปี ค.ศ.1982 ท าให้ทัสคานีมีช่ือเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก 

                                                               โบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร 

 

 

 

 

 

 

DAY 

3 



โบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร (BASILICA DI SANTA MARIA DEL FIORE) โบสถ์ที่สร้างขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 
13 ออกแบบโดยฟิลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู สัญลักษณ์ของเมืองฟลอ
เรนซ์ 

                                                                         จัตุรัสซินญอเรีย 

จัตุรัสซิญนอเรีย ต้ังอยู่บริเวณเขตเมืองเก่าของฟลอเรนซ์ เป็นจตุรัสสวยงามด้วยประติมากรรมมากมายที่ต้ังเรียงรายอยู่
ด้านหน้าของพระราชวังเวคคิโอ เช่น รูปแกะสลักเพอร์ซิอุส วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูป
สลัก the Rape of the Sabine Women เป็นต้น รอบๆจัตุรัสนี้ มีวังเวคคิโอและพิพิธภัณฑ์อูฟิซ่ี มีทางเดินลอดใต้ทางเช่ือมเพื่อ
ตรงไปยังจัตุรัสซิญญอเรีย ปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความส าคัญสุดของเมืองฟลอเรนซ์ ข้างในมีภาพวาดสวยงามของศิลปิน
ช่ือดัง รูปแกะสลักต้ังแต่สมัยกรีกและโรมัน 

                                                                           สะพานเวคคิโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สะพานเวคคิโอ สร้างขึน้เม่ือประมาณคศ1333 เป็นสะพานเก่าแก่สุดของเมืองฟลอเร้นซ์ที่ยังคงหลงเหลือมาจากสงครามโลกคร้ัง
ท่ี2 สะพานมีสีเหลืองทองอร่าม บวกกับสองฟากของสะพานถูกสร้างเป็นตึกแถว ซ่ึงถูกใช้เป็นร้านขายของ อาคารพาณิชย์ที่เปิด
เป็นร้านค้ามากมาย สมัยก่อนเป็นร้านขายเนื้อสัตว์ ต่อมามีการปรับปรุงทัศนียภาพเลยเปล่ียนให้กลายเป็นร้านขายทอง ด้านบน
หลังคาของอาคารพาณิชย์ได้ต่อเติมให้เป็นทางเดินลอยฟ้า เช่ือมระหว่างพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซ่ีกับพระราชวังพิตติ บริเวณนี้กล่าวได้
ว่าเป็นย่านช้อปป้ิงมีสินค้ามากมายให้เลือกซ้ือ 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย                 เมืองปิซา 



เมืองปิซา ต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น ้าอาร์โน เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซาอยู่ในแคว้นทัสกานี ประเทศอิตาลี อยู่ทางตะวันตกของเมือง
ฟลอเรนซ์ (ฟีเรนเซ)ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร เชิญเยี่ยมชม
สถานที่ส าคญั 6 มรดกโลก เช่น จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา,มหาวิหารปิซา,หอศีลจุ่มเมืองปิซา,หอเอนเมืองปิซา,สุสานนักบุญ,
พิพิธภัณฑ์มหาวิหารปิซา 

                                                                      จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกล ี

จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือ ที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่ือ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือ 
บริเวณที่ล้อมรอบด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยส่ิงก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า หอเอน หอศีลจุ่ม เร่ิมสร้างปีค
ศ.1173 แล้วเสร็จในปีคศ.1372 ปัจจุบันยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีคศ.1987 

                                                                        

 

     ดูโอโมแห่งมลิาน 

 

 

 

มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในยุโรป สร้างในปี1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ใช้เวลาสร้างนานถึง500ปี มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรู
ปั้นนับกว่า3,000รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมจ านวน 135ยอด บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด4เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ 
มีลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2ทรงม้าคือสถานที่จัดงานส าคัญต่างๆ รอบๆเป็นศูนย์รวม
ร้านค้าแหล่งช้อปป้ิงช้ันน า 

                                                                              หอเอนเมืองปิซา 

 

 

 

 

 

 



หอเอนแห่งเมืองปิซ่า หอคอยหินอ่อนซ่ึงถือเป็นอีกสัญลักษณ์ประเทศอิตาลี และเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ของศาสน
สถานของชาวคริสต์ ใช้เวลาสร้างนานกว่า 176 ปี แต่เกิดการทรุดตัวลงเม่ือสร้างถึงช้ันที่ 3 จึงหยุดก่อสร้างไป จนอีกประมาณ 
100 ปีต่อมาถึงมีผู้สร้างต่อได้จนครบ 8 ช้ัน และได้น าระฆังไปติดในอีกร่วม 100 ปีต่อมา จนเสร็จสมบูรณ์เหมือนที่เห็นใน
ปัจจุบัน กาลิเลโอได้เคยมาพิสูจน์ทฤษฏีการตกของวัตถุที่ยอดของหอเอนแห่งนี้ 

                                                                             เมืองเมสเตร้ 

เมืองเมสเตร้ Gateway to Venice ในแคว้นเวเนโต้ที่ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ด้วยอาคารประวัติศาสตร์ 
สวนสาธารณะเขียวชอุ่ม และวัฒนธรรมอิตาลีแบบดั้งเดิมท าให้ภูมิภาคชนบทแห่งนี้เป็นที่ท่องเที่ยวอันสะดวกสบายและสวยงาม 
ห่างจากคลองเวนิสไปเพียงไม่ก่ีนาทีเมสเตรเป็นย่านเล็กๆ ที่เป่ียมด้วยเสน่ห์ เต็มไปด้วยสวนสาธารณะ ร้านดีไซเนอร์แบรนด์ดัง 
และจัตุรัสที่มีแลนด์มาร์กเก่าแก่ 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

พัก                NH LAGUNA PALACE หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

                                                                     ท่าเรือตรอนเคตโต้ 

ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เป็นท่าเรือที่มีเรือบริการในการเดนิทางไปในที่ต่าง ๆ ของเมือง มีการบริการท่องเที่ยวชม
ทิวทัศน์ธรรมชาติของ 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรือ นับเป็นเมืองท่ีคลองมากกว่าถนนอีกเมืองหนึ่งของโลก นักท่องเที่ยวจึงนิยมมา
ล่องเรือเพื่อผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใช้
เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน 

                                                                            

   เวนิส 

 

 

DAY 

4 



เวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ได้รับฉายาทั้ง ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก 
เมืองแห่งสายน ้า เมืองแห่งสะพาน และเมืองแห่งแสงสว่าง เมืองเวนิสถูกสร้างขึน้จากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเข้าด้วยกัน 
มีคลองเล็กๆ กว่า 150 คลอง เต็มไปด้วยสะพานกว่า 400 สะพานเช่ือมถึงกัน มีเรือกอนโดล่าเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันดีของนักท่อง
เท่ีียว รวมท้ังบ้านเรือนสีสันสดใสอายุเก่าแก่เรียงรายกันอยู่ เวนิสเป็นเมืองมรดกโลกและถือเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีได้ช่ือว่าสุดแสน
โรแมนติกของอิตาลีด้วย 

                                                                                 ซานมาร์โค 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซานมาร์โค (san marco) คือ ห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป ซ่ึงยังไม่มีใครค้านมาจนทุกวันนี้ เปียซซ่า ซานมาร์โค หรือจัตุรัส
ซานมาร์โค เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนิสที่สวยงาม มีโบสถ์ซานมาร์โค หรือ โบสถ์เซนต์มาร์ก (Basilica di San Marco หรือ Saint 
Mark’s Basilica) เป็นจุดเด่นของลานกว้างที่เต็มไปด้วยฝูงนกพิราบและนักท่องเที่ยว ถ้านั่งเรือมาเม่ือถึงท่ีท่าซานมาร์โค จะพบ
เสาสูงสองต้นอยู่ริมน ้า เสาหนึ่งเป็นรูปสิงห์โตมีปีกแห่งเซนต์มาร์ก อีกเสาหนึ่งคือนักบญุธีโอดอร์ซ่ึงท้ังสองเป็นสัญลักษณ์ของเว
นิส 

                                                                             สะพานสะอื้น 

สะพานสะอ้ืน หรือบางคนเรียกว่า "สะพานแห่งการทอดถอนใจ” ซ่ึงทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีต ไปยังคุกที่
อยู่อีกฟากฝ่ังคลอง ว่ากันว่าสะพานแห่งนีค้ือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ และคุกแห่งนี้เองเป็นที่คุมขัง
นักรักกระเดื่องนาม “คาสโนว่า” ซ่ึงเขาเป็นนักโทษเพียงคนเดยีวท่ีสามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้ปัจจุบันวังแห่งนี้ได้รับการ
ดูแลรักษาไว้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ส าคัญของเมือง 

                                                                        

   พระราชวังดอจส์ 

 



พระราชวังดอจส์ เป็นที่ท าการของรัฐบาลเวนสิและที่พ านักของผู้ด ารงตาแหน่งเจ้าเมืองในอดีต ตัวอาคารกะทัดรัดในแบบโกธิค 
เป็นส่ิงก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแล้ว เม่ือสมัยเวนิสยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ซ่ึงเคยร ่ารวยและมีอ านาจมหาศาลและเคยส่ง
ให้มาร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน เชิญเยียมชมพระราชวังเก่าโบราณเวนิส และเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตใน
อดีต 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาหารพื้นเมือง (สปาร์เก็ตตีห้มึกด า) 

                 เมือง มิลาน 

เมืองมิลาน หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงในด้านแฟช่ัน ศิลปะ และเคร่ืองหนงั เป็นเมืองแห่งแฟช่ันส าคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน “มิลาน”เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ต้ังอยู่บริเวณที่
ราบลอมบาร์ดี มีประชากรประมาณ 1,308,500 คน และมีช่ือเสียงเก่ียวกับประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า“ปาเนตโตเน” 
อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน
,มีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีช่ือเสียงโด่งดัง,โรงละครโอเปร่า 

                                                               แกลลอร่ี วิคเตอร์ เอม็มานูเอล มลิาน 

 

 

 

 

 

 

 

แกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 เป็นอาคารศูนย์การค้าและห้างเก่าแก่และสง่างามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ต้ังอยู่เมืองมิลาน 
ประเทศอิตาลี เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมที่ทันสมัย มีสินค้ามากมายให้เลือกซ้ือไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า กระเป๋า รองท้า และ
นาฬิกา แบรนด์เนมช่ือดังมากมาย อาทิ หลุยส์ วิตตอง,พราด้า,เฟอรากาโม่,อาร์มานี่,เวอร์ซาเช่ หรือ เลือกซ้ือสินค้าพื้นเมือง 
อิสระให้ส ารวจสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังของอิตาลีตามอัธยาศัย 

ค ่า              รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

พัก             KLIMA HOTEL FIERA หรือเทยีบเท่า 



 

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

                                                                              ทะเลสาบโคโม 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองตากอากาศโคโม ต้ังอยู่ใกล้กับเมืองโคโม ในแคว้นลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี มีพื้นที่ 146 ตารางกิโลเมตร ได้
ช่ือว่าเป็นทะเลสาบสวยงามที่สุด และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของอิตาลี รองจากทะเลสาบการ์ดาและทะเลสาบมัจจอเร ทาง
เหนือของทะเลสาบคือ เทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดน
แห่งนี้ เสน่ห์ของทะเลสาบแห่งนี้ คือ “วิลล่า” บ้านพักตากอากาศอันหรูหรา เรียงรายรอบๆ ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็นศูนย์รวม
ชนช้ันสูงและบุคคลมีช่ือเสียงของยุโรป 

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

                       เมืองเซอร์แมท 

เมืองเซอร์แมท เมืองเล็กๆ แต่แสนจะอบอุ่นและมีช่ือเสียงติดอันดับโลกในเร่ืองธรรมชาติและการต้อนรับนักท่องเที่ยว เมืองใน
อ้อมกอดของขุนเขาทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้ 

ค ่า                  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

                      เมืองทาสช์ 

พัก                 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ELITE หรือเทียบเท่า 

DAY 

5 



 

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

                       เมือง เวเว่ย์ 

เมืองเวเว่ย์ ต้ังอยู่ในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองต้ังอยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา และต้ังอยู่
ไม่ไกลจากเมืองโลซานน์ ได้รับสมญานามว่าเป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส" ดินแดนที่เหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล มี
พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เมืองเวอเว่ย์,รูปปั้น ชาร์ลี แชปป้ิน ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ,ย่านเมืองเก่า เดินชมอาคาร
เก่าแก่ ร้านกาแฟกลางแจ้ง และร้านอาหารมากมายให้เลือกซ้ือ หรือเดินเล่นตามแนวทะเลสาบ ชมความงดงามในช่วงพระอาทิตย์
ตกดิน แสนโรแมนติค 

                       เมือง มองเทรอซ์ 

เมืองตากอากาศริมทะเลสาปเจนีวาที่มีช่ือเสียง เย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองบวกกับ
บรรยากาศที่สุดแสนสบาย ภายในเมืองประกอบไปด้วยร้านค้าน้อยใหญ่มากมาย โรงแรม บ้านพักตากอากาศริมทะเลสาป 
จากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นเดินหรือนั่งรถรางชมเมือง ชมสวนดอกไม้ และ รูปปั้นของเฟรดดี ้เมอร์คูร่ี นักร้องวง Queen 
เจ้าของบทเพลง we are the Champion ด้วย 

                                                                             ปราสาทซิลยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปราสาทซิลยอง ปราสาทซิลยอง แห่งมองเทรอซ์ เป็นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย มีสไตล์โกธิกที่มองดูแล้วเหมือนอยู่ริมน ้า แต่
จริงๆ แล้วสร้างอยู่ในน ้าเลยทีเดียว หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาปราสาทซิลยอง เน่ืองด้วยเป็นปราสาทแห่งความภูมิใจของชาว
สวิส แม้ไม่ใหญ่โตโอฬารเท่าปราสาทอ่ืนๆ ของยุโรป แต่โบรชัวร์ แผ่นพับการท่องเที่ยวของสวิสมักมีปราสาทซิลยองเป็นโลโก้

DAY 

6 



ประจ า ภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ถัดจากก าแพงสูงตระหง่านเข้าไปจะเป็นลานปราสาท ที่พัก และที่ส าคัญเป็นคุกส าหรับขัง
นักโทษ 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย                 เมืองโลซานน์ 

เมืองโลซานน์ ต้ังอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา มีทิวทัศน์สวยงามธรรมชาติ อากาศปราศจากมลพิษ มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานมาต้ังแต่ศต4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาต้ังหลักแหล่งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบที่นี่ แต่เพื่อความปลอดภัย ชาวเมืองจึงย้ายไปอยู่บน
เนินเขารอบๆ ทะเลสาบ มีมหาวิทยาลัยแห่งโลซานน์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของ
ชุมชนที่ใช้ภาษาฝร่ังเศสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นที่ต้ังของ'ศาลฎีกา'ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้ัง'ส านักงาน
ใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล'มาต้ังแต่ คศ1915 

                           เมือง ดิจอง 

ดิจอง หรือ ดีฌง หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวท่ีสวยงาม และน่าค้นหาเมืองหนึ่งในประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคต-
ดอร์ในแคว้นบูร์กอญในประเทศฝร่ังเศส ต้ังอยู่ทางตะวันออกของประเทศ ถือเป็นเมืองส าคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี เป็นแหล่ง
ไวน์และมัสตาร์ดช้ันดี อีกแห่งของฝร่ังเศส มีแหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพสวยงามต่างๆที่ค่อยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 
ให้เข้าไปสัมผัสความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองดิจอง มีของฝากและของท่ีระลึกท้องถ่ินให้เลือกซ้ือ เชิญสัมผัสกับมนต์เสน่ห์
อันตราตรึงของเมืองดิจองค ่า                           

ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 

พัก                    น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE DIJON หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

                          กรุงปารีส 

ปารีส..เมืองหลวงแสนสวยของฝร่ังเศส ต้ังอยู่บนแม่น ้าแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-
ฟรองซ์ มหานครปารีสคือเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวท่ัวโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน ด้วยความงามของสถาปัตยกรรม 

DAY 

7 



ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ หรือเร่ืองราวของแฟช่ัน ดีไซน์เนอร์ที่มีช่ือเสียง เชิญเต็มอ่ิมสนุกไปกับการซ้ือของ และเดินท่องไปบน
ถนนเส้นต่างๆ ของเมืองปารีส 

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

                                                                          จัตุรัสคองคอร์ด ปารีส 

 

 

 

 

 

 

 

 

จตุรัสคองคอร์ด ออกแบบโดย "เลอโนตร" สถาปนิกผู้ริเร่ิมสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติ
ใหญ่ฝร่ังเศส ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝร่ังเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม มีเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็นเสาปลาย
แหลมสูง 23เมตร อายุกว่า 3,000ปี จากเมืองลักซอร์ในประเทศอียิปต์ ต้ังโดดเด่นเป็นสง่าแล้ว ยังมีรูปปั้น และน ้าพุถือเป็น
สถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เน่ืองจากในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศสปี ค.ศ.1789 ลานแห่งนี้ได้ใช้ประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 
16 และพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยกิโยติ 

                                                                              ถนนฌ็องเซลิเซ่ 

ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs-Élysées) ต้ังอยู่เขตที่ 8 ของกรุงปารีส เป็นหนึ่งในถนนที่มีช่ือเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส สวรรค์ของนักช็
อปจากทั่วทุกมุมโลก ซ่ึงมีย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ซ่ึงสมกับเป็นย่าน
ธุรกิจที่เป็นหัวใจส าคัญของกรุงปารีส นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการ และอีกมากมายที่สร้างความต่ืนตาต่ืน
ใจตลอดสองข้างทาง ที่สมกับได้ช่ือว่าเป็นถนนสายที่สวยทีสุ่ดในโลก 

                                                                  

 

  ประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ 



ประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ ต้ังอยู่กลางกรุงปารีส เป็นประตูชัยขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึน้ในสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 1 ใน
ปี ค.ศ.1810 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของพระองค์ในหลายๆสมรภูมิรบ ออกแบบโดยสถาปนิกที่ช่ือ ชาลแกรง ใหญ่โตโอ่อ่า 
เพื่อให้สมศักดิ์ศรีและพระเกียรติของนโปเลียน ที่เป็นกษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่ในการรบ ปัจจุบัน เป็นประตูเมืองนครปารีสและ
เป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของฝร่ังเศส นับเป็นส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 

                                                                   

 

                 หอไอเฟล 

 

 

หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในส่ิงก่อสร้างโครงเหล็กที่โด่งดังสุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นสัญลักษณ์ของนครปารีสและประเทศ
ฝร่ังเศส ที่ใครต่อใครที่มาเที่ยวจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกมาเคยมาเยือนฝร่ังเศสด้วยราวกับเป็นธรรมเนียม หอไอเฟลสร้าง
ขึน้ใน ค.ศ.1887-1889 โดยวิศวกรและสถาปนิกช่ือดังในยคุนั้นอย่าง "กุสตาฟ ไอเฟล" ในยามค ่าคืนหอไอเฟลและบริเวณ
โดยรอบยังเปิดไฟประดับสวยงาม และมุมดีที่สุดในการถ่ายภาพหอไอเฟล คือ บริเวณทรอกาเดโร (Trocadéro) 

ค ่า                  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พัก                 BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                       ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส 

13.40 น.         ร้านปลอดภาษีดิวตีฟ้รี ปารีส 

DAY 

8 



ร้านปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ที่กรุงปารีส ราคาถูกกว่าข้างนอก มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น เพื่อให้ได้เลือกซ้ือสินค้า
ปลอดภาษีในราคาถูก เช่น เคร่ืองส าอาง,น ้าหอม,เคร่ืองประดบั,กระเป๋าหนังและเคร่ืองหนังอ่ืนๆ มากมาย รวมทั้งเส้ือผ้าแบรนด์
เนมจากฝร่ังเศส เชิญช้อปป้ิงจุใจกับสินค้าดิวต้ีฟรีคุณภาพเยีย่ม จากร้านค้าปลอดภาษีช่ือดังของปารีส05.55 น.              

 

 

 

 

05.55 น.         เดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG931  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 

9 



เลือกวันที่เดินทางและ

กดจอง: 

      ผู้ใหญ่ 

      (พักคู่) 

     ผู้ใหญ่ 

  (พักเดี่ยว) 

     ผู้ใหญ่ 

  (พัก 3 คน) 

      เด็ก 

   (มีเตียง) 

     เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

28 พ.ย. 62 - 6 ธ.ค. 62 55,900 บาท 62,800 บาท 55,900 บาท 55,900 บาท 55,900 บาท 

3 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 56,900 บาท 63,800 บาท 56,900 บาท 56,900 บาท 56,900 บาท 

8 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 54,900 บาท 61,800 บาท 54,900 บาท 54,900 บาท 54,900 บาท 

15 ก.พ. 63 - 23 ก.พ.63 56,900 บาท 63,800 บาท 56,900 บาท 56,900 บาท 56,900 บาท 

4 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 55,900 บาท 62,800 บาท 55,900 บาท 55,900 บาท 55,900 บาท 

22 มี.ค. 63 - 30 มี.ค.63 57,900 บาท 64,800 บาท 57,900 บาท 57,900 บาท 57,900 บาท 

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 

 

ขอ้ตกลง & เงื่อนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม: 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 
จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

mailto:wisdomworldandtravel@gmail.com


• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

• ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

• ค่าห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเท่ียวตามรายการ 

• ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี)ค่าประกนัอุบติัเหตุ
คุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่
เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุม
เร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้** เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั]เบ้ีย
ประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั] **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

• ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์) 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม: 

• ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกิน
จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

• ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินดว้ยตวัท่านเอง 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี(ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย่ื์นวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 
บาท) 



• ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ทอ้งถ่ิน (15 ยูโร) 

• ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร) 
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