
 



 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิไตห้วนัเถาหยวน 

 

 

09.00 นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสังเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยให ้

การตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก  

12.10 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิไตห้วนัเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIRLINE เทีย่วบนิที ่BR 

212 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 

16.45  เดนิทางถงึ สนามบนิไตห้วนัเถาหยวน ประเทศไตห้วนั และรอตอ่เครือ่ง 

21.50  ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตมิลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ EVA AIRLINE เทีย่วบนิที ่BR 95 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 ชัว่โมง  

 

Day2 สนามบนิไตห้วนัเถาหยวน – สนามบนิมลิาน – แกลลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล – มหาวหิารแหง่มลิาน – 

โคโม – ทะเลสาบโคโม 

 

 

06.15 เดนิทางถงึ สนามบนิมลิาน ประเทศอติาล ีผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบยีบ

การของสนามบนิ 

      น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) เมอืงหลวงของ

ประเทศอติาล ีเป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยี และป็

นเมอืงส าคัญในภาคเหนอืของประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณที่

ราบลอม บารด์ ี(Lombardy) ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษา

เคลต ์ค าวา่ “Mid-lan” ซึง่หมายถงึ อยูก่ลางทีร่าบ เมอืงมิ

ลานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่ มลิานถกูจัดใหเ้ป็น

เมอืงแฟชัน่ในลักษณะเดยีวกับนวิยริก์ ปารสี ลอนดอน และ

โรม  

      น าทา่นเดนิทางสู ่แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานเูอล 

(Galleria Vittario Emanuele II) ทีนั่บเป็นศนูยก์ารคา้

ทีส่วยงามหรหูราและเกา่แกท่ีส่ดุใน เมอืงมลิาน อนุเสาวรยี ์

      ของกษัตยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูร้เิริม่การรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆ ใน

อติาล ีและอนุเสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรอเนสซองซอ์กี 1 ทา่น คอื ลโิอนาร ์โด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูบ่รเิวณ

ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

      น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวหิารทีม่ี

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยูท่ีจั่ตรัุสกลางเมอืงมลิาน

เปรยีบเหมอืนเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมลิานเป็นมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองใน ประเทศอติาลรีองจากมหา

วหิารเซนตปี์เตอรท์ีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงวาตกิัน **คา่บัตรเขา้ชมดา้นในของมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน ทา่นละ 

ประมาณ 10 ยโูร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอัธยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโม (Como) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกบั

 ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิกับทะเลสาบโคโมและเทอืกเขาแอลป์ท าใหโ้คโมเป็นเมอืง

 ทอ่งเทีย่วอกีเมอืงนงึทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาทอ่งเทีย่วกัน ถา่ยรปูกับ ทะเลสาบโคโม (Como 

 Lake) 

ค า่        บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพั่ก   HOTEL CRUISE COMO ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day3  เมอืงลเูซริน์ – อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – เมอืงอเิซลท์วาลด ์– ทะเลสาบ

 เบรยีนซ ์– เมอืงอนิเทอลาเกน้ 

 

 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

              น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

 ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับหนึง่ของ ประเทศ

 สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  

                น าทา่นถา่ยรปูกับ อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of 

 Lucerne) แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพี

 อยา่งกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิจากการปฏวิตัใินประเทศ

 ฝร่ังเศสเมือ่ปีค.ศ. 1792  

                น าทา่นเดนิสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 

 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ ้ารอยส ์อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของ

 เมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปียโุรป อสิระให ้

ทา่น เดนิชอมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั ตามอัธยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 

น าทา่นสู ่เมอืงอเิซลท์วาลด ์(Iseltwald) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

1 ชัว่โมง) พาทา่นถา่ยรปูกับ ทะเลสาบเบรยีนซ ์Lake Brienz เป็น

ทะเลสาบสมีรกตทีเ่งยีบสงบ อยูท่างทศิเหนอืของเทอืกเขาแอลป์ หนึง่ใน

ฉากซรียีเ์กาหลใีตเ้รือ่ง Crash Landing on You  

น าท่านสู่ เมอืงอนิเทอลาเกน้ (Interlaken) ความหมายตรงตัวที่แปลว่า 

“เมอืงระหวา่งสองทะเลสาบ” เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Tune 

Lake) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz Lake) ทะเลสาบสฟ้ีาสดใสแสน

สวยงาม ถกูขนาบดา้นหนา้หลังดว้ยเทอืกเขาเขยีวชะอุม่  

 

ค า่        บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่  

ทีพั่ก   HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day4  เมอืงกรนิเดลิวลัท ์– สถานรีถไฟกรนิเดลิวลัด ์เทอรม์นิอล – ข ึน้เคเบ ิล้คาร ์Eiger Express – 

 สถานรีถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์- ธารน า้แข็งขนาดใหญ ่– ยอดเขาจงุเฟรา – ถ า้น า้แข็งพนัปี – 

 ลานสฟิงซ ์– ธารน า้แข็ง – เมอืงดจิอง 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดลิวลัท ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศ

 สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นทีต่ัง้ของ สถานรีถไฟกรนิเดลิวลัด ์เทอรม์นิอล (Grindelwald Terminal 

 Station) น าทา่น ขึน้เคเบ ิล้คาร ์Eiger Express  พชิติยอดเขาจงุเฟรา เปลีย่นขบวนรถไฟที ่สถานี

 รถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์ มคีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งทางขึน้

 สูย่อดเขา ทา่นจะไดผ้า่นชมความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรรคส์รา้ง คอื ธารน า้แข็งขนาดใหญ ่บรเิวณเชงิ

 เขากอ่นถงึสถานปีลายทางสถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ สถานรีถไฟทีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป เดนิทางถงึ ยอด

 เขาจงุเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึง่ในยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ไดรั้บการ

 ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก น าทา่นเขา้ชม ถ า้น า้แข็งพนัปี (Ice Palace) เป็นถ ้าน ้าแข็ง

 พันปีทีไ่มม่วีนัละลาย เกดิจากการขดุเจาะใตธ้ารน ้าแข็ง Glacier ลกึลงไป 30 เมตร ภายในจะมผีลงาน

 ศลิปะเป็นน ้าแข็งแกะสลักอยูต่ามจดุตา่งๆ และ ลานสฟิงซ ์จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรปทีร่ะดับความสงูถงึ 

 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สมัผัสกับภาพของ 

 ธารน า้แข็ง (Aletsch Glacier) ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ มคีวามยาวถงึ 22 ก.ม. และความหนา

 ถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและกจิกรรมบนยอดเขา ทีไ่ม่

 ควรพลาดกับการสง่โปสการด์โดย ทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป ไปหาบคุคลทีท่า่นนกึถงึใน

 ชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 ** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไมส่ามารถรองรับคณะได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

 สทิธิน์ าท่านรับประทานอาหารทีภั่ตตาคารในเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่าย

 ใหท้า่นไดไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคัญ  

 

 



 

 

 

 

 

น่ังรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู ่สถานรีถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์ โดยเปลีย่นจากขบวนรถไฟมา ลง

เคเบ ิล้คาร ์Eiger Express เพือ่มายัน สถานรีถไฟกรนิเดลิวลัด ์เทอรม์นิอล (Grindelwald Terminal 

Station) ** การเดนิทางขึน้ชมยอดเขาจุงเฟรา ขึน้อยู่กับสถานการณ์ และ สภาพภูมอิากาศเป็นส าคัญ กรณี

คณะไมส่ามารถขึน้ชมยอดเขาจงุเฟราได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้ับทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กับผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ทัง้นีท้าง

บรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคัญ  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจีอง  (Dijon) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เมอืงดจีองเป็นอดตี

เมอืงของจังหวดัเบอรก์ันด ีประวตัศิาสตรข์องดจีองเริม่จากการตัง้รกรากของชาวโรมันยคุโบราณโดยชือ่เมอืงวา่ 

ดวีโีอ (Divio) ตัง้อยูร่ะหวา่งเสน้ทางไปเมอืงลยีง และปารสี นอกจากนัน้ยังเป็นทีต่ัง้ส าคัญของอาณาเขต

ปกครองของดยคุแหง่เบอรก์ันดใีนระหวา่งชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่11 จนถงึชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่15 โดย

ในชว่งนัน้มคีวามเจรญิรุง่เรอืงถงึขดีสดุ และเป็นอาณาจักรทีม่ั่งคั่งทาง เศรษฐกจิ ศลิปวฒันธรรม การเรยีนรู ้และ

วทิยาศาสตร ์

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพั่ก   HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON ระดับ 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day5  เมอืงปารสี – ปลสัเดอลากงกอรด์ – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – ถา่ยรูปกบัพพิธิภณัฑ์

 ลฟูวร ์– ประตชูยั – ถนนชอ่งเซลเิซ ่ 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ปารสีเป็นเมอืงหลวง

 และเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศฝร่ังเศสตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ตัง้ถิน่ฐานมามากกวา่ 2,000 ปี ปัจจบุันปารสี

 เป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ ้าสมัยแหง่หนึง่

 ของโลก และเป็นสถานททีอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังแหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนู  

  Escargot & Duck Confit 

                น าท่าน ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) 

 เป็นหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารเรอืน าเทีย่วในแมน่ ้าแซนยอดนยิมเจา้หนึง่ อกีทัง้

 ยังเป็นบรษัิททัวรท์ีด่ าเนนิกจิการทางเรอืทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงปารสีดว้ย 

 ใชเ้วลาลอ่งประมาณ 1 ชัว่โมง  



 

 

 

 

 

 ชมสถานทีส่ าคัญทีแ่มน่ ้าทอดผา่นอยา่งเชน่ หอไอเฟล พพิธิภัณฑล์ฟู สะพานอเล็กซานเดอรท์ีส่ามเป็น

กจิกรรมทีน่ยิมกันอยา่งมากทีจ่ะน่ังเรอืชมเมอืงปารสี เรยีกไดว้า่เป็นไฮไลทส์ าคัญถา้หากใครไดม้าเมอืงปารสี

ตอ้งไมพ่ลาดกจิกรรมลอ่งเรอืชมเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศสอยา่งแน่นอน 

            ทา่นผา่นชม ปลสัเดอลากงกอรด์ (Place de la Concorde) เป็นหนึง่ในสีเ่หลีย่มสาธารณะทีส่ าคัญใน

ปารสี เป็นจัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุในปารสี ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรปูแปดเหลีย่มทีม่คีู

น ้าลอ้มรอบ ในชว่งการปฏวิตัฝิร่ังเศส ในปี พ.ศ. 2332 รปูปั้นของพระเจา้หลยุสท์ี ่15 แหง่ฝร่ังเศสถกูรือ้ถอน

และบรเิวณนัน้เปลีย่นชือ่เป็น Place de la Revolution รัฐบาลปฏวิตัใิหมไ่ดส้รา้งกโิยตนิขึน้ทีจั่ตรัุส และทีน่ีเ่ป็น

ทีท่ีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่16 ถกูประหารชวีติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใตไ้ดเร็กทอรจัีตรัุสไดเ้ปลีย่นชือ่

เป็น Place de la Concorde  เพือ่เป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุน่วายของปฏวิตั ิหลังจากการ

ปฏวิตัใินปี พ.ศ. 2373 ชือ่ก็กลับไปเป็น Place de la Concorde และยังคงเป็นเชน่นัน้ตัง้แตนั่น้มา 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝ่ังของแมน่ ้า

แซน ตัง้อยูบ่นทีต่ัง้เดมิของ ปาแลดวูท์รอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึง่เป็น

ทีม่าของชือ่เรยีกสัน้ๆขอสถานทีน่ีว้า่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหง่นี้

ถกูสรา้งขึน้เพือ่จัดงานนทิรรศการ สรา้งในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic 

ตอ่มาไดม้กีารรือ้ถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบใหมโ่ดยใชช้ือ่วา่ ปา

แลเดอชาโย  (Palais de Chaillot) โดยมลีักษณะทีค่ลา้ยคลงึกับอาหาร

เดมิ คอื มตีัวอาคารยืน่ออกเป็นปีกทัง้สองขา้ง โดยลักษณะโคง้ โดยสรา้ง

บนรากฐานของอาคารเดมิทัง้หมด เวน้เพยีงแตว่า่ ปีกโคง้ทัง้สองอาคารนัน้

เป็นอาคารแยกกัน โดยไมม่อีาคารเชือ่มตรงกลาง แตเ่วน้เป็นลานจัตรัุสเปิดโลง่

แทน เราสามารถมองเห็นทวิทัศนข์องหอไอเฟลไดจ้ากจัตรัุสทรอกาเดโรผา่นจาก

ลานวา่งแหง่นี ้ทีน่ีจ่งึถอืเป็นแลนดม์ารค์ทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนปารสีตอ้งมาถา่ยรปูววิ

หอไอเฟล ณ ลานแหง่นี ้อสิระใหท้า่นถา่ยรปูคูก่ับหอไอเฟลอยา่งจใุจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นถา่ยรูปดา้นนนอกของ พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Louver Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์างศลิปะตัง้อยูใ่นกรุง

ปารสี ประเทศฝร่ังเศส พพิธิภัณฑล์ูฟวรเ์ป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เก่าแก่ทีส่ดุ และใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่

ของโลก ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานตัง้แต่

สมัยราชวงศก์าเปเซยีง ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึง่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษา

ผลงานทางศลิปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมากกว่า 35,000  ชิน้ จากตัง้แต่สมัยก่อนประวัตศิาสตร์

จนถงึศตวรรษที ่19 อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกับพรีะมดิแกว้ของพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์ 

 

 

 



 

 

 

 

 

      น าทา่นถา่ยรูปกับ ประตชูยัฝร ัง่เศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานที่

ส าคัญของกรุงปารสี ตัง้อยูก่ลางจัตรัุส ชารล์ เดอโกล ประตชูยัแหง่ นี้สรา้งขึน้เพือ่

เป็นการสดดุวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้่วมรบเพือ่ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในสงครามนโปเลยีน  

   น าท่านสู ่ถนนช็องเซลเิซ ่(Champs Elysees) เป็นยา่นการคา้ของ

ฝร่ังเศส ไม่วา่จะเป็น โรงละคร รา้นกาแฟ และรา้นคา้หรูหรา แบรนดเ์นม

ตา่งๆ สองขา้งทางมตีน้เกาลัดทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงามปลกูเรยีงราย 

ชือ่ ช็องเซลเีซ มาจากค าวา่ ทุง่เอลเิซยีม จากเทพปกรฌัม 

   กรกีในภาษาฝร่ังเศส ช็องเซลเีซไดรั้บการขนานนามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพั่ก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day6  ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ทเ์ล็ท – หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์

 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่(La Valley Village Outlet) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

 1.15 ชัว่โมง) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ โดย จ าหน่ายในราคาถกูกวา่ราคาปกติ

 อยา่งนอ้ย 30 เปอรเ์ซ็นต ์ และมบีางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาลตา่งๆทีอ่าจลด ราคาไปถงึ 

 70 เปอรเ์ซ็นตห์รอืมากกวา่ ท าใหเ้ป็นสถานที ่ทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบ

 การช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

เทีย่ง          อสิระอาหารกลางวนั ตามอัธยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) 

ตัง้อยูบ่น Boulevard Haussmann ในเขตที ่9 ของกรงุปารสีใกลก้ับ Opera 

Garnier มแีบรนดห์ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

ทีร่า้นเพือ่ใหเ้หมาะกับทกุงบประมาณ ตัง้แตเ่สือ้ผา้ส าเร็จรปูไปจนถงึแฟชัน่

ชัน้สงู สถาปัตยกรรมของรา้นเป็นแบบอารต์นูโว มโีดมทีโ่ดดเดน่และ

ทัศนยีภาพอันงดงามของกรงุปารสี ท าใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วของเมอืง

หลวงของฝร่ังเศส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดต้ามอัธยาศัย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพั่ก   HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day7 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบนิไตห้วนัเถาหยวน 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล ประเทศฝร่ังเศส 

11.20 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไตห้วนัเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ EVA AIRLINE เทีย่วบนิที ่

BR 088 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 13 ชัว่โมง  

 

Day8 สนามบนิไตห้วนัเถาหยวน – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

 

07.00 เดนิทางถงึ สนามบนิไตห้วนัเถาหยวน ประเทศไตห้วนั เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 

08.50 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA AIRLINE เทีย่วบนิที ่BR 067 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

11.50 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

 
ราคาทวัร/์

ทา่น 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก 

ไมม่เีตยีง/

ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

ราคาทวัร ์

ไมร่วม 

ต ัว๋

เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกั

เดีย่ว 

29 ตลุาคม – 05 

พฤศจกิายน 65 

     BR 202 / BKK – 

TPE/ 15.10 – 20.00 

BR 095 / TPE – MXP / 

21.50 – 06.15 

BR 088 / CDG – TPE/ 

11.20 – 07.00 

BR 067 / TPE – BKK / 

08.50 – 11.50 

59,990 56,990 35,990 9,800 

15 – 22 พฤศจกิายน 65 

 

     BR 212 / BKK – 

TPE/ 12.10 – 16.45 

BR 095 / TPE – MXP / 

21.50 – 06.15 

BR 088 / CDG – TPE/ 

11.20 – 07.00 

BR 067 / TPE – BKK / 

08.50 – 11.50 

59,990 56,990 35,990 9,800 

29 พฤศจกิายน –06 

ธันวาคม 65 

     BR 212 / BKK – 

TPE/ 12.10 – 16.45 

BR 095 / TPE – MXP / 

21.50 – 06.15 

BR 088 / CDG – TPE/ 

11.20 – 07.00 

BR 067 / TPE – BKK / 

08.50 – 11.50 

59,990 56,990 35,990 9,800 

06 – 13 ธันวาคม 2565 

     BR 212 / BKK – 

TPE/ 12.10 – 16.45 

BR 095 / TPE – MXP / 

21.50 – 06.15 

BR 088 / CDG – TPE/ 

11.20 – 07.00 

      BR 067 / TPE – BKK 

/ 08.50 – 11.50 

60,990 57,990 36,990 9,800 

20 – 27 ธันวาคม 2565 

     BR 212 / BKK – 

TPE/ 12.10 – 16.45 

BR 095 / TPE – MXP / 

21.50 – 06.15 

65,990 62,990 41,990 15,900 



 

BR 088 / CDG – TPE/ 

11.20 – 07.00 

BR 067 / TPE – BKK / 

08.50 – 11.50 

24 – 31 ธันวาคม 2565 

     BR 202 / BKK – 

TPE/ 14.40 – 19.15 

BR 095 / TPE – MXP / 

21.50 – 06.15 

BR 088 / CDG – TPE/ 

11.20 – 07.00 

BR 067 / TPE – BKK / 

08.50 – 11.50 

65,990 62,990 41,990 15,900 

27 ธันวาคม – 03 มกราคม 

66 

     BR 212 / BKK – 

TPE/ 12.10 – 16.45 

BR 095 / TPE – MXP / 

21.50 – 06.15 

BR 088 / CDG – TPE/ 

11.20 – 07.00 

     BR 067 / TPE – BKK 

/ 08.50 – 11.50 

69,990 66,990 43,990 15,900 

31 ธันวาคม – 07 มกราคม 

66 

     BR 202 / BKK – 

TPE/ 14.40 – 19.15 

BR 095 / TPE – MXP / 

21.50 – 06.15 

BR 088 / CDG – TPE/ 

11.20 – 07.00 

     BR 067 / TPE – BKK 

/ 08.50 – 11.50 

69,990 66,990 43,990 15,900 

 

อัตราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท 

(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 

 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส าคัญโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

เทา่นัน้ 

2. อัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วนั วนัหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่

ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

 



 



 



 



 



 


