
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินไต้หวันเถาหยวน     

2 
สนามบินไต้หวันเถาหยวน – สนามบินมิลาน – เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ 

เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม    
HOTEL CRUISE COMO 

หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซล์ทวาลด์  

ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น    

HOTEL CRYSTAL 

INTERLAKEN 

หรือเทียบเท่า  

    



 

 

 

 

 

 

 
 

BKK       TPE TPE       MXP 

  
BR 212 12.10 16.45 BR 095 21.50 06.15+1 

      

CDG       TPE TPE       BKK 

  
BR 088 11.20 07.00+1 BR 075 08.40 11.35 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป�) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

21 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 69,990 66,990 51,990 10,000 

21 – 28 มีนาคม 2566 69,990 66,990 51,990 10,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

4 

เมืองกรินเดิลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ เทอร์มินอล  

สถานีเคเบ้ิลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน้ำแข็ง 

ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันป� – ลานสฟ�งซ์ – เมืองดีจอง 
   

HOTEL HOLIDAY INN 

EXPRESS DIJON 

หรือเทียบเท่า  

5 

เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซนด์ – ปลัสเดอลากงกอร์ด   

ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  

พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ ่
   

HOTEL IBIS PARIS 

PORTE DE BERCY 

หรือเทียบเท่า  

6 เอาท์เล็ท ลาวาเล่ – ช้อปป��งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์     

HOTEL IBIS PARIS 

PORTE DE BERCY 

หรือเทียบเท่า  

7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินไต้หวันเถาหยวน     

8 สนามบินไต้หวันเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ     

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

 

 

อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามค่าเงินในแตล่ะวัน) 

นักท่องเท่ียวจ่ายตามจริงกับศูนย์ย่ืน โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการย่ืน และให้คำแนะนำแก่ท่าน 

 

สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชาํระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง 

กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จํานวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไต้หวันเถาหยวน 

 

 

09.00 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก  

12.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIRLINE เท่ียวบินท่ี BR 212 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง 



 

 

16.45  เดินทางถึง สนามบินไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน และรอต่อเครื่อง 

21.50  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน EVA AIRLINE เท่ียวบินท่ี BR 95 

(บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ช่ัวโมง  

 

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

 

 

06.15 เดินทางถึง สนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 

      นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป�นเมืองหลักของ

แคว้นลอมบาร์เดีย และป�นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบ

ลอม บาร์ดี (Lombardy) ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต ์คำว่า “Mid-lan” ซึ่งหมายถึง 

อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่ง มิลานถูกจัดให้เป�นเมือง

แฟช่ันในลักษณะเดียวกับนิวยิร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม  

      นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario Emanuele II) 

ท่ีนับเป�นศูนย์การค้าท่ีสวยงามหรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดใน เมืองมิลาน อนุเสาวรีย์ 

      ของกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการ

รวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนุเสาวรีย์ของศิลป�นชื่อดังในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 

ท่าน คือ ลิโอนาร์ โด ดาร์วินซี่ ท่ีอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า   

      นำท่านถ่ายรูปเป�นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป�นมหาวิหารท่ีมีสถาป�ตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่ด้วยความสูง 

157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ท่ีจัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป�นสัญลักษณ์ของเมืองมิลานเป�นมหาวิหารท่ีใหญ่เป�นอันดับสองใน 

ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ป�เตอร์ท่ีตั้งอยู่ท่ีเมืองวาติกัน **ค่าบัตรเข้าชมด้านในของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร 

(EUR) หรือ คำนวณ เป�นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 



 

 

 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

               นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป�นเมืองท่ีอยู่ติดกับ

ทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ทำให้โคโมเป�นเมืองท่องเท่ียวอีกเมืองนึงท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวกัน  

               ถ่ายรูปกับ ทะเลสาบโคโม (Como Lake) 

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก  HOTEL CRUISE COMO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอลาเก้น 

 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

              นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เมืองท่องเท่ียวยอด

นิยมอันดับหน่ึงของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา  

               นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหิน

ธรรมชาติ เพ่ือเป�นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ท่ีเกิดจากการปฏิวัติใน

ประเทศฝรั่งเศสเมื่อป�ค.ศ. 1792  

               นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ 

อันงดงามซึ่งเป�นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป�นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระ

ให้ท่านเดินชอมเมืองและช้อปป��งตามอัธยาศัย 



 

 

เท่ียง   อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

นำท่านสู่ เมืองอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พาท่านถ่ายรูปกับ 

ทะเลสาบเบรียนซ์ Lake Brienz เป�นทะเลสาบสีมรกตที่เงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ หน่ึง

ในฉากซีรียเ์กาหลีใต้เรื่อง Crash Landing on You  

นำท่านสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) ความหมายตรงตัวที่แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป�น

เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้า

สดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลังด้วยเทือกเขาเขียวชะอุ่ม  

 

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน  

ท่ีพัก  HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 เมืองกรินเดิลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ 

            ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันป� – ลานสฟ�งซ์ – ธารน้ำแข็ง – เมืองดิจอง 

 

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดิลวัลท์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป�นท่ีตั้งของ สถานีรถไฟกริน

เดิลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) นำท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เปลี่ยนขบวนรถไฟท่ี 

สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้ผ่านชมความ

สวยงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง คือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดใน

ทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป�น

มรดกโลกโดยยูเนสโก นำท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็งพันป� (Ice Palace) เป�นถ้ำน้ำแข็งพันป�ท่ีไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier 



 

 

ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป�นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดตา่งๆ และ ลานสฟ�งซ์ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดับความสูงถึง 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดใน

เทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและกิจกรรมบน

ยอดเขา ท่ีไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย ท่ีทำการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ไปหาบุคคลท่ีท่านนึกถึงในช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุด  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ินำท่านรับประทานอาหารท่ีภัตตาคารใน

เมืองใกล้เคียงเป�นการทดแทน และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ท้ังน้ีทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป�นสำคัญ  

นั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express เพื่อมายัน 

สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) ** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ 

สภาพภูมิอากาศเป�นสำคัญ กรณีคณะไม่สามารถขึ้นชมยอดเขาจุงเฟราได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป�นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วท้ังหมด ท้ังน้ีทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า 

เป�นสำคัญ  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง  (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) เมืองดีจองเป�นอดีตเมืองของจังหวัดเบอร์กันดี ประวัติศาสตร์

ของดีจองเริ่มจากการตั้งรกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยชื่อเมืองว่า ดีวีโอ (Divio) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางไปเมืองลียง และปารีส นอกจากนั้นยัง

เป�นท่ีตั้งสำคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดีในระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 11 จนถึงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 15 โดยในช่วงน้ันมี

ความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด และเป�นอาณาจักรท่ีมั่งคั่งทาง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ และวิทยาศาสตร์ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพัก     HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON ระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า                  

 

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

 

 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

               นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ปารีสเป�นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุของประเทศฝรั่งเศส

ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน ตั้งถ่ินฐานมามากกว่า 2,000 ป� ป�จจุบันปารีสเป�นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ำสมัยแห่งหน่ึงของโลก 

และเป�นสถานทีท่องเท่ียวท่ีโด่งดังแห่งหน่ึงของโลก 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษเมนู Escargot & Duck Confit 

               นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป�นหน่ึงในผู้ให้บริการเรือนำเท่ียวในแม่น้ำ

แซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีกทั้งยังเป�นบริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลา

ล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สำคัญที่แม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็ก

ซานเดอร์ที่สามเป�นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่าเป�นไฮไลท์สำคัญถ้าหาก

ใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน 

               ท่านผ่านชม ปลัสเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป�นหนึ่งในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่สำคัญในปารีส เป�นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในปารีส 

ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในป� 1755 เป�นรูปแปดเหลี่ยมท่ีมีคูน้ำล้อมรอบ ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในป� พ.ศ. 2332 รูปป��นของพระ

เจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศสถูกรื้อถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนชื่อเป�น Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหม่ได้สร้างกิโยตินขึ้นที่จัตุรัส และ

ที่นี ่เป�นที่ที ่พระเจ้าหลุยส์ที ่ 16 ถูกประหารชีวิต เมื ่อ พ.ศ. 2336 ในป� พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจัตุรัสได้เปลี ่ยนชื่อเป�น Place de la 

Concorde  เพ่ือเป�นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุ่นวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในป� พ.ศ. 2373 ช่ือก็กลับไปเป�น Place de la 

Concorde และยังคงเป�นเช่นน้ันตั้งแต่น้ันมา 

นำท่านเดินทางสู่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั้งอยู่ฝ��งตรงข้ามหอไอเฟลคนละฝ��งของแม่น้ำแซน ตั้งอยู่

บนท่ีตั้งเดิมของ ปาแลดูว์ทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเป�นท่ีมาของช่ือเรียกสั้นๆขอสถานท่ีน้ีว่า 

ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือจัดงานนิทรรศการ สร้างในสถาป�ตยกรรมแบบ 

Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดมิและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใช้ช่ือว่า ปาแลเดอชาโย  

(Palais de Chaillot) โดยมลีักษณะท่ีคล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเป�นป�กท้ัง

สองข้าง โดยลกัษณะโค้ง โดยสร้างบนรากฐานของอาคารเดมิท้ังหมด เว้นเพียงแต่ว่า ป�กโค้งท้ัง

สองอาคารน้ันเป�นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเช่ือมตรงกลาง แต่เว้นเป�นลานจตัุรสัเป�ดโล่งแทน 

เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจตัุรสัทรอกาเดโรผา่นจากลานว่างแห่งน้ี ท่ีน่ีจึงถือเป�น

แลนด์มาร์คท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนปารีสต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งน้ี อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับหอ

ไอเฟลอย่างจุใจ 



 

 

 

 

นำท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป�นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป�นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เป�ดให้สาธารณชนเข้าชมไดเ้มื่อป� พ.ศ. 2336 

(ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป�นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป�นพระราชวังหลวง ซึ่งป�จจุบันเป�นสถานที่ที่จดัแสดง

และเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป�นจำนวนมากกว่า 35,000  ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อป�ค.ศ.

1988 โดยเป�นหน่ึงในโครงการท่ีริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพ่ือใช้สอยเป�นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ 

      นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) เป�นอนุสรณ์สถานท่ีสำคัญของกรุงปารีส ตั้งอยู่

กลางจัตุรัส ชาร์ล เดอโกล ประตูชัยแห่ง น้ีสร้างข้ึนเพ่ือเป�นการสดุดีวีรชนทหารกล้าท่ีได้ร่วมรบเพ่ือประเทศ

ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน  

   นำท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป�นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป�น โรง

ละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดท่ีได้รับการตกแต่ง

อย่างสวยงามปลูกเรียงราย ช่ือ ช็องเซลีเซ มาจากคำว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัม 

   กรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป�นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

ท่ีพัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า                  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day6 ช้อปป��งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท – ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต ์

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เป�นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้า

แบรด์เนมช่ือดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมี 

บางช่วงโปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลต่างๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า 

ทำให้เป�นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป�นอยา่งมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อป

ป��งสินค้าแบรนด์เนม 

เท่ียง         อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 



 

 

นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ตั้งอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตท่ี 9 ของกรุง

ปารีสใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ 

ท่ีร้านเพ่ือให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแต่เสื้อผ้าสำเร็จรปูไปจนถึงแฟช่ันช้ันสูง สถาป�ตยกรรมของร้านเป�นแบบอาร์ตนูโว มีโดมท่ีโดดเด่นและ

ทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารสี ทำให้เป�นแหล่งท่องเท่ียวของเมอืงหลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปป��งได้ตามอัธยาศยั 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

ท่ีพัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินไต้หวันเถาหยวน 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล ประเทศฝรั่งเศส 

11.20 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไต้หวันเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบิน EVA AIRLINE เท่ียวบินท่ี BR 088 

(บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ช่ัวโมง  

 

Day8 สนามบินไต้หวันเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 

07.00 เดินทางถึง สนามบินไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เพ่ือรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ 

08.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRLINE เท่ียวบินท่ี BR 067 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

11.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
 


