
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินไต้หวันเถาหยวน 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินไตห้วนัเถาหยวน     

2 

สนามบินไตห้วนัเถาหยวน–สนามบินมิลาน –เมืองมิลาน –แกลลอรี 

วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน–เมืองโคโม – 

ทะเลสาบโคโม 
   

HOTEL CRUISE 

COMO 

หรือเทียบเท่า  

3 

เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – 

เมืองอิเซลท์วาลด ์ 

ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเกน้ 
   

HOTEL CRYSTAL 

INTERLAKEN 

หรือเทียบเท่า  

4 

เมืองกรินเดิลวลัท ์– สถานีรถไฟกรินเดิลวลัด ์เทอร์มนิอล  

สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express –สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – 

ธารนํ้าแข็ง 

ยอดเขาจุงเฟรา – ถํ้านํ้าแข็งพนัปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองดีจอง 

   

HOTEL HOLIDAY 

INN EXPRESS 

DIJON 

หรือเทียบเท่า  

5 

เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่นํ้าแซนด ์– ปลสัเดอลากงกอร์ด  

ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภณัฑล์ูฟวร์  

พีระมิดแกว้ของพิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝร่ังเศส – ถนนช็องเซลิ

เซ่ 

   

HOTEL IBIS PARIS 

PORTE DE BERCY 

หรือเทียบเท่า  

6 เอาทเ์ล็ท ลาวาเล่ –ชอ้ปป้ิงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต ์    

HOTEL IBIS PARIS 

PORTE DE BERCY 

หรือเทียบเท่า  

7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบนิไตห้วนัเถาหยวน     

8 สนามบินไตห้วนัเถาหยวน–สนามบินสุวรรณภูม ิ     



 

09.00 นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจา้หน้าที่คอยให้การตอ้นรับพร้อม

อาํนวยความสะดวก  

12.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินไต้หวันเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน EVA AIRLINEเที่ยวบินที่ BR 212 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ3.30 ชั่วโมง 

16.45 เดินทางถึง สนามบินไต้หวันเถาหยวน ประเทศไตห้วนัและรอต่อเคร่ือง 

21.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน EVA AIRLINEเที่ยวบินที่ BR 95 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ15 ชัว่โมง 

 

Day2 สนามบินไต้หวันเถาหยวน– สนามบินมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งมิลาน – โคโม – 

ทะเลสาบโคโม 

 

 

06.15 เดินทางถึง สนามบินมิลานประเทศอิตาลผ่ีานการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระผ่านจุดคดักรองตามระเบียบการของสนามบิน 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan)เมืองหลวงของประเทศอิตาล ีเป็นเมือง

หลักของแควน้ลอมบาร์เดีย และป็นเมืองสําคญัในภาคเหนือของประเทศ

อิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณที่ราบลอม บาร์ดี (Lombardy) ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษา

เคลต์ คาํว่า “Mid-lan” ซ่ึงหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีช่ือเสียงใน

ดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึง มิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั

นิวยิร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม  

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria VittarioEmanuele II)ที่นับเป็นศูนยก์ารคา้ที่สวยงามหรูหราและ

เก่าแก่ที่สุดใน เมืองมิลาน อนุเสาวรียข์องกษติัยวิ์คเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูริ้เร่ิมการรวม

ชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนุเสาวรีย์ของศิลปินช่ือดงัในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์ โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยู่

บริเวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า   

นาํท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo deMilan)เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่

ย่ิงใหญ่ดว้ยความสูง 157 เมตร และกวา้งถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ท่ีจตุัรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมิ

ลานเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองใน ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ตั้งอยูท่ี่เมืองวาติกนั **ค่าบตัรเขา้

ชมดา้นในของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยโูร (EUR) หรือ คาํนวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 400 

บาท (THB)** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

เป็นเมืองที่อยูติ่ดกบัทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ทาํให้โคโมเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองนึงที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง

มาท่องเที่ยวกนั ถ่ายรูปกบัทะเลสาบโคโม (Como Lake) 

ค่ํา      บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

   ที่พกั HOTEL CRUISE COMOระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล– เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมือง

อินเทอลาเก้น 

 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึง

ของประเทศสวิตเซอร์แลนดท์ี่ถูกห้อมลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา 

 

  

นาํท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหิน

ธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจาก

การปฏิวติัในประเทศฝร่ังเศสเมื่อปีค.ศ. 1792  

นําท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่นํ้ า

รอยส์ อันงดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็น

สะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดิน

ชอมเมืองและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 



นาํท่านสู่ เมืองอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) พาท่านถ่ายรูปกบั ทะเลสาบเบรียนซ์Lake 

Brienzเป็นทะเลสาบสีมรกตที่เงียบสงบ อยูท่างทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์หน่ึงในฉากซีรียเ์กาหลีใตเ้ร่ือง Crash Landing on 

You 

นําท่านสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) ความหมายตรงตัวท่ีแปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่

ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune Lake)และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake)ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบ

ดา้นหนา้หลงัดว้ยเทือกเขาเขียวชะอุ่ม  

 

ค่ํา   บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

 ที่พกั HOTEL CRYSTAL INTERLAKENระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day4 เมืองกรินเดิลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express –สถานีรถไฟไอเกอร์

เกล็ทเชอร์ธารน้ําแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถํา้น้ําแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – ธารน้ําแข็ง – เมืองดิจอง 

 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดิลวัลท์ (Grindelwald)เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ตั้ง

ของ สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ เทอร์มินอล (GrindelwaldTerminal Station)นาํท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ EigerExpress พิชิตยอด

เขาจุงเฟรา เปลี่ยนขบวนรถไฟที่สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์มีความสูงกว่าระดับนํ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร 

ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะไดผ่้านชมความสวยงามที่ธรรมชาติสรรคส์ร้าง คือ ธารนํ้าแข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อน

ถึงสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์คสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top 

of Europe) หน่ึงในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก นาํท่านเขา้ชมถํ้า

นํ้าแข็งพันปี (Ice Palace)เป็นถํ้ านํ้ าแข็งพนัปีที่ไม่มีวนัละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารนํ้ าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร 

ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นนํ้ าแข็งแกะสลกัอยูต่ามจุดต่างๆ และลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดบัความสูงถึง 

3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผสักบัภาพของ ธารนํ้าแข็ง (Aletsch 

Glacier)ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้



เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ท่ีไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย ที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดใน

ยุโรป ไปหาบุคคลที่ท่านนึกถึงในช่วงเวลาที่ดีที่สุด  

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไม่สามารถรองรับคณะได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินาํท่าน

รับประทานอาหารที่ภตัตาคารในเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านไดไ้ม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึง ทั้งน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้ เป็นสาํคญั  

นั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร์ 

EigerExpressเพ่ือมายนัสถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ เทอร์มินอล (GrindelwaldTerminal Station)** การเดินทางขึ้นชม

ยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป็นสําคญั กรณีคณะไม่สามารถขึ้นชมยอดเขาจุงเฟราได ้

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่านไดทุ้กกรณี 

เน่ืองจากเป็นการชาํระล่วงหน้ากบัผูแ้ทนเรียบร้อยแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้ เป็น

สาํคญั  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง  (Dijon)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เมืองดีจองเป็นอดีตเมืองของจงัหวดัเบอร์  

กนัดี ประวติัศาสตร์ของดีจองเร่ิมจากการตั้งรกรากของชาวโรมนัยคุโบราณโดยช่ือเมืองว่า ดีวีโอ (Divio) ตั้งอยูร่ะหว่างเส้นทาง 

ไปเมืองลียง และปารีส นอกจากนั้ นยงัเป็นที่ตั้ งสําคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดีในระหว่างช่วง

คริสตศ์ตวรรษที่ 11 จนถึงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยในช่วงนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด และเป็นอาณาจกัรที่มัง่คัง่

ทาง เศรษฐกิจ ศิลปวฒันธรรม การเรียนรู้ และวิทยาศาสตร์ 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

             ที่พกัHOTEL HOLIDAY INN EXPRESSDIJON ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

Day5 เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัย– 

ถนนช่องเซลิเซ่  

 

 



เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของ

ประเทศฝร่ังเศสตั้งอยูบ่นแม่นํ้าแซน ตั้งถิ่นฐานมามากกว่า 2,000ปี ปัจจุบนัปารีสเป็นหน่ึงใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล ํ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก และเป็นสถานทีท่องเที่ยวที่

โด่งดงัแห่งหน่ึงของโลก 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษเมนู Escargot & Duck Confit 

นําท่าน ล่องเรือชมแม่นํ้าแซน บาโต มูช(Bateaux-Mouches)เป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริการเรือนํา

เที่ยวในแม่นํ้ าแซนยอดนิยมเจา้หน่ึง อีกทั้งยงัเป็นบริษทัทัวร์ที่ดาํเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่

ที่สุดในกรุงปารีสดว้ย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชัว่โมง ชมสถานท่ีสําคญัท่ีแม่นํ้ าทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑ์ลูฟ 

สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามเป็นกิจกรรมที่นิยมกนัอยา่งมากท่ีจะนัง่เรือชมเมืองปารีส เรียกไดว่้าเป็นไฮไลทส์าํคญัถา้หากใคร

ไดม้าเมืองปารีสตอ้งไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศฝร่ังเศสอยา่งแน่นอน 

ท่านผ่านชม ปลัสเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหน่ึงในส่ีเหลี่ยมสาธารณะท่ีสาํคญัในปารีส เป็นจตุัรัสที่ใหญ่

ที่สุดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูปแปดเหลี่ยมที่มีคูนํ้ าลอ้มรอบ ในช่วงการปฏิวติัฝร่ังเศส 

ในปี พ.ศ. 2332 รูปป้ันของพระเจา้หลุยส์ที่ 15 แห่งฝร่ังเศสถูกร้ือถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนช่ือเป็น Place de la Revolution 

รัฐบาลปฏิวติัใหม่ไดส้ร้างกิโยตินขึ้นที่จตุัรัส และที่น่ีเป็นที่ที่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 ถูกประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.

2338 ภายใตไ้ดเร็กทอรีจตุัรัสไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น Place de la Concorde  เพ่ือเป็นการแสดงความปรองดองหลงัจากความวุ่นวาย

ของปฏิวติั หลงัจากการปฏิวติัในปี พ.ศ. 2373 ช่ือก็กลบัไปเป็น Place de la Concordeและยงัคงเป็นเช่นนั้นตั้งแต่นั้นมา 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝ่ังของ

แม่นํ้าแซน ตั้งอยูบ่นที่ตั้งเดิมของ ปาแลดูวท์รอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซ่ึงเป็นที่มาของ

ช่ือเรียกส้ันๆขอสถานที่น้ีว่า ทรอกาเดโร (Trocadero)อาคารแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นเพ่ือจดั

งานนิทรรศการ สร้างในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาไดม้ีการร้ือถอน

อาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใชช่ื้อว่า ปาแลเดอชาโย  (Palais de 

Chaillot) โดยมีลกัษณะที่คลา้ยคลึงกบัอาหารเดิม คือ มีตวัอาคารย่ืนออกเป็นปีกทั้งสอง

ขา้ง โดยลกัษณะโคง้ โดยสร้างบนรากฐานของอาคารเดิมทั้งหมด เวน้เพียงแต่ว่า ปีกโคง้ทั้ง

สองอาคารนั้นเป็นอาคารแยกกนั โดยไม่มอีาคารเช่ือมตรงกลาง แต่เวน้เป็นลานจตุัรัสเปิดโล่ง

แทน เราสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของหอไอเฟลไดจ้ากจตุัรัสทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งน้ี ที่น่ีจึงถือเป็นแลนดม์าร์คที่

นกัท่องเที่ยวที่มาเยือนปารีสตอ้งมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งน้ี อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กบัหอไอเฟลอยา่งจุใจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านถ่ายรูปด้านนนอกของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum)เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส  

พิพิธภณัฑล์ูฟวร์เป็นพิพิธภณัฑท์ี่มีช่ือเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงไดเ้ปิดให้สาธารณชนเขา้ชม

ไดเ้มื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวติัความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมยัราชวงศ์กาเปเซียง ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงั

หลวง ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมากกว่า 35,000 ช้ิน 

จากตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงศตวรรษท่ี 19อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปกบัพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ออกแบบ

โดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ.1988 โดยเป็นหน่ึงในโครงการที่ริเร่ิมของ

ประธานาธิบดีฟร็องซวั มีแตร็อง เพ่ือใชส้อยเป็นทางเขา้หลกัของพิพิธภณัฑ ์

นาํท่านถ่ายรูปกบั ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานที่สําคญัของ

กรุงปารีส ตั้งอยูก่ลางจตุัรัส ชาร์ล เดอโกล ประตูชยัแห่ง น้ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีวีรชน

ทหารกลา้ที่ไดร่้วมรบเพ่ือประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในสงครามนโปเลียน  

นาํท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการคา้ของฝร่ังเศส ไม่

ว่าจะเป็น โรงละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้น

เกาลดัที่ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามปลูกเรียงราย ช่ือ ช็องเซลีเซ มาจากคาํว่า ทุ่งเอลิเซียม จาก

เทพปกรฌมักรีกในภาษาฝร่ังเศส ช็องเซลีเซไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก 

ค่ํา     อิสระอาหารคํ่า ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 



    ที่พกั  HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCYระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

Day6 ช้อปป้ิงลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท –ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet)(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เป็นเอาท์เล็ท

จาํหน่ายสินค้าแบรด์เนมช่ือดังต่างๆ โดยจาํหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติ

อยา่งนอ้ย 30 เปอร์เซ็นต ์และม ี

บางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 

เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทาํให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง

มากจากนกัท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการช็อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม 

เที่ยง         อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

นาํท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)ตั้งอยูบ่น

Boulevard Haussmannในเขตที่ 9 ของกรุงปารีสใกลก้บั Opera Garnier มีแบรนด์

หลากหลายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 

ที่ร้านเพ่ือให้เหมาะกบัทุกงบประมาณ ตั้งแต่เส้ือผา้สาํเร็จรูปไปจนถึงแฟชัน่ชั้นสูง 

สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและทศันียภาพอนังดงามของ

กรุงปารีส ทาํให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมอืงหลวงของฝร่ังเศส อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงไดต้าม

อธัยาศยั 

 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่า ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

             ที่พกั HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 



 

Day7     สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินไต้หวันเถาหยวน 

 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกลประเทศฝร่ังเศส 

11.20 นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินไต้หวันเถาหยวน ประเทศไตห้วนัโดยสายการบิน EVA AIRLINEเที่ยวบินที่BR 088 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ13 ชัว่โมง 

 

Day8 สนามบินไต้หวันเถาหยวน– สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

 

07.00 เดินทางถึง สนามบินไต้หวันเถาหยวน ประเทศไตห้วนัเพ่ือรอการเปลี่ยนเคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 

08.50 นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRLINEเที่ยวบินที่BR 067 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ4ชัว่โมง 

11.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการสาํหรับเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

อตัราน้ี ยงัไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิ่น และหัวหนา้ทวัร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัร์ขา้งตน้ไมร่วมค่าวีซ่าเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวนั) 

 โดยเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ อาํนวยความสะดวกในการย่ืน และให้คาํแนะนาํแก่ท่าน 

 

สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชาํระส่วนที่เหลือ 

30วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางนอ้ยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัร์เต็มจาํนวน 100% เท่านั้น 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

 
ราคาทวัร/ทาน 

พักหองละ  

2-3 ทาน 

ราคาทวัรเด็ก 

ไมมีเตียง/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 

ป) 

ราคาทวัรไมรวม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 

หองพัก

เด่ียว 

29 ตุลาคม– 05 พฤศจิกายน 

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 

15–22พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน–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 

BR 088 / CDG – TPE/ 11.20 – 07.00 

BR 067 / TPE – BKK / 08.50 – 11.50 

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

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 



2. อตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จาํนวน 10ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจาํนวนที่กาํหนด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะไดอ้อกเดินทาง 

ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออก

บตัรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนาํจาก

เจา้หนา้ที่เป็นเพียงการแนะนาํเท่านั้น 

4. นกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการเดินทางโปรแกรมขา้งตน้ควรทาํการจอง และ ส่งเอกสารเพ่ือขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอยา่งน้อย 45 

วนั วนัหยดุนกัขตัฤกษ6์0 วนั หากระยะเวลานอ้ยกว่าที่ระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอื่นซ่ึงอาจมีค่าใชจ่้าย

เพ่ิม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

 

 



 



 



 



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


