กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
xx.xx น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – โรม

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาที่............เคานเตอร............ สายการบิน.........
พบเจาหนาที่บริษัท เฟรสท เวิลด ทัวร คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทานในเรื่องของสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง
xx.xx น.
xx.xx น.

(1)

(2)

โรม – วาติกัน – ฟลอเรนซ

ออกเดินทางสูกรุงโรม ประเทศ อิตาลี โดยเที่ยวบินที่...............
คณะเดินทางถึงทาอากาศยานฟูมิชิโน กรุงโรม (เวลาทองถิ่น ณ กรุงโรม) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
นําทานชมภายนอก โคลีเซี่ยม สนามกีฬากลางแจงที่ยิ่งใหญ และเกาแกกวาสองพันป สิ่งยืนยันความกาวหนา
ทางสถาปตยกรรม และวิศวกรรมของชาวโบราณไดดีที่สุด สมกับเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกจาก
ฝ มื อ มนุ ษ ย โดยในอดี ต สถานที่ แ ห ง นี้ ถื อ ว า เป น สถานที่ ใ ช ป ระลอง
ความสามารถ ระหวางคนกับสัตว หรือแมกระทั่งคนกับคน โดยภาพยนตร
เรื่องลาสุดที่นําประวัติมาสรางคือ “แกลดิเอเตอร” จากนั้นนําทานผานชม
ประตูชัยคอนสแตนติน ตนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ไดเวลาพอสมควร
จากนั้นเดินทางสู นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก เปนที่ประทับ
ของสมเด็จพระสันตปาปา ประมุขแหงศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก นําทานชม ภายนอก มหาวิหาร
เซนตปเตอร วิหารคริสเตียนที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งภายในเปนที่ตั้งผลงานของไมเคิล แองเจโล จากความ

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ใหญโตของโดมที่สงางามดวยความสูง 120 เมตร และปเอตาหรือเพียตารูปสลักหินออนที่แกะสลักมาจาก
ความรูสึกและความตั้งใจ ซึ่งในโลกนี้มีเพียงไมกี่ชิ้นเทานั้น ที่ยังคงเหลืออยูใหทานชม รวมทั้งภาพประดับฝา
ผนังซึ่งทําจากโมเสค จนทานอาจคาดไมถึงวาสามารถนํามาทําเปนรูปภาพ
ได นําทานชมประตูสวรรค ซึ่งจะเปดทุก ๆ 25 ป โดยเปดครั้งสุดทายเมื่อป
ค.ศ. 2000 นําทานชมดานนอกใหทานบันทึกภาพเปนที่ระลึกกับเสาโอเบ
อริก ซึ่งไดรับจากอียิปต เปรียบเสมือนกับเทพเจา ใหเคารพสักการะนํา
ทานชม น้ําพุเทรวี่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของโลก และบันไดสเปน ซึ่ง
ถือไดวาเปนสถานที่นัดพบของเหลาวัยรุนและรวบรวมสินคา และของแบรนดเนมชื่อดังตางๆ จากทั่วโลก
อาทิ ปราดา อมานี่ เฟอรากาโม ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองฟลอเรนส อดีตเมืองหลวงของอิตาลีในชวงแรกที่กอตั้งเปนสาธารณรัฐ นําชมยาน
เมืองเกา ที่รวมผลงานสถาปตยกรรมและศิลปะอันงามเลิศ สมกับเปนแหลงกําเนิดแหงศิลปะยุคเรอเนอซองส
ในอดีต (ระยะทางประมาณ 285 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) นําทานเที่ยวชมเมือง ฟลอเรนซ ที่โดด
เดนดวยวิหาร Santa Maria Del Fiore ที่สรางดวยหินออนทั้งหลังมีเอกลักษณของการตกแตงโดยเอาหินออน
มาตอลายกันสวยงามแปลกตา ชม Ponte Vecchio ซึ่งมี
รานคาเรียงรายอยูทั้งสองขางสะพาน และนําทานขึ้นสู
เป ย ซซาเลไมเคิ ล แองเจโล ชมอนุ ส าวรี ย รู ป “เดวิ ด ”
กษั ต ริ ย ช าวยิ ว ตามตํ า นานคริ ส ต ศ าสนา ซึ่ ง หล อ ด ว ย
บรอนซ ตั้ ง ตระหง า นอยู บ นฐานสู ง ที่ นี่ ท า นสามารถ
สัมผัสทิวทัศนที่งดงามของเมืองฟลอเรนซไดทั้งเมือง
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารที่โรงแรม บริการทานดวยอาหารทองถิ่น
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

(3)

ฟลอเรนซ – ปซา – มิลาน – โคโม

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองปซา เมืองอันทรงเสนห ตั้งอยูบนฝงแมน้ําอารโน แหงแควนทัสคานีโดยเมืองแหงนี้
สรางขึ้นมาตั้งแตสมัยโรมันเรืองอํานาจ หรือประมาณ 500-700 ป กอนคริสตกาล มีชื่อเสียงดานวิหารในสมัย
คริสตศตวรรษที่ 12 ซึ่งถือวาเปนผลงานชิ้นเอกที่ยิ่งใหญในสมัยศิลปะโร
มาเนสกรุงเรือง นําทานชม หอเอนปซา หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก
จากฝมือสรางสรรคของมนุษย กาลิเลโอเกิดที่เมืองนี้และเคยใชหอเอนนี้
เพื่อพิสูจนความจริงของธรรมชาติในเรื่องแรงดึงดูดของโลก ปจจุบันได
บูรณะเปนที่เรียบรอยแลว โดยในอดีตมีการคาดคะเนไววาตองลมลงอยางแนนอน ทําใหรัฐบาลตองทุมทุน
กับการซอมแซมเปนเงินมหาศาล เพื่อรักษาหอเอนแหงนี้ไวจนเปนอยางทุกวันนี้ (เพื่อเปนการอนุรักษหอ
เอนปซา ทางเทศบาลเมืองปซาไดกําหนดใหรถโคชของนักทองเที่ยวตองจอดอยูที่ลานจอดรถ แลวจึงนั่งรถ
โดยสารประจําทาง หรือเดินเทาเขาไปยังที่ตั้งของหอเอนปซา ประมาณ 800 เมตร) (ระยะทางประมาณ 120
กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที)

เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารทองถิ่น
นําทานเดินทางสูเมืองมิลาน เมืองที่เคยเจริญรุงเรือง ในยุคของเรเนซองสที่ถูกปกครองโดย 2 ตระกูลที่
ยิ่ ง ใหญ ใ นสมั ย นั้ น คื อ วิ ส ตอนติ แ ละสฟอร ซ า ป จ จุ บั น กลายเป น เมื อ งใหญ เ ป น อั น ดั บ สองของอิ ต าลี
(ระยะทางประมาณ 290 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นําทานชม มหาวิหารดูโอโม ศาสนสถาน
อันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยูใจกลางเมืองอันงดงามและยิ่งใหญที่สุดเปนอันดัน
สามของโลก รองจากมหาวิหารแหงเมืองเซบียาในประเทศสเปน กลาว
กั น ว า ในวั น ที่ อ ากาศดี ๆ สามารถมองเห็ น เทื อ กเขาแอลป ที่ อ ยู ห า ง
ออกไปนับสิบ ๆ กิโลเมตรได มหาวิหารแหงนี้สรางดวยสถาปตยกรรม
แบบโกธิคที่อลังการ ยิ่งใหญที่สุดในโลก และเปนวิหารที่ใหญอันดับสี่
ของโลก สูง 157 เมตร และกวาง 92 เมตร เริ่มสรางในป ค.ศ.1386 โดยบัญชาของเจาตระกูลวิสคอนติ แตกวา
จะเสร็จสมบูรณใชเวลาถึง 500 ป ซึ่งเลาลือวาเกิดจากอาถรรพ ความโดดเดนอยูที่ยอดแหลมบนหลังคาซึ่งมี
กวา 135 ยอด และมีรูปปนนักบุญ คน สัตว อีกกวา 3,000 รูป นําทานเดินทางผานเขตเมืองตากอากาศโคโม
ระหวางทางผานชม ทะเลสาบโคโม สถานที่พักผอนทางใตของอิตาลี
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม บริการทานดวยอาหารทองถิ่น
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย
15.00 น.

ค่ํา

(4)

โคโม – แองเกลเบิรก ทิทิลิส – ลูเซิรน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมือง แองเกลเบิรก แลวสนุกสนานกับการนั่งกระเชาไฟฟา
ขนาดใหญ สูยอดเขาทิทิลิส ในระดับความสูง 10,000 ฟต หรือ 3,020 เมตร
บนยอดเขาทิทิลิส นําทานชมภายในถ้ําน้ําแข็งและทัศนียภาพเบื้องลางที่เปน
ลานสกีที่มีชื่อเสียง พรอมทั้งถายภาพวิวอันสวยตระการตาของเทือกเขาแอลป
อันกวางใหญสุดสายตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารทองถิ่น
นําทานชมภายในถ้ําน้ําแข็งและทัศนียภาพเบื้องลางที่เปนลานสกีที่มีชื่อเสียง พรอมทั้งถายภาพวิวอันสวย
ตระการตาของเทือกเขาแอลปอันกวางใหญสุดสายตา อิสระเก็บบรรยากาศความงามและความประทับใจ
นําท า นเดินทางต อสู เมื อ งลูเซิ รน ซึ่งตั้งอยู ริมทะเลสาบลู เ ซิ รน เปน เมือง
ศูนยกลางของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การทองเที่ยวของภูมิภาค และเปนเมืองที่
สวยจนไดรับสมญานามวาเปน เมืองที่ถูกถายรูปมากที่สุดในสวิตเซอรแลนด
(ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารไทย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

09.01 น.

10.37 น.
เที่ยง
บาย

ลูเซิรน – ดิจอง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม อนุสาวรียสิงโต (Crying Lion) สัญลักษณของเมืองที่ถูกสรางขึ้นในค.ศ.1820 ที่ตั้งอยูบนหนาผา
ใจกลางเมืองลูเซิรนสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสาวรียแดทหารชาวสวิตผูซึ่งสละชีพ
เพื่อปกปองพระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวแนตตในสมัยปฏิวัติ
ฝรั่งเศส ชม ทะเลสาบลูเซิรน ใจกลางเมืองที่สวยงาม แวดลอมดวยเทือกเขา
แอลป แ ละบ า นเรื อ นสไตล ช าเล ต ร อบๆทะเลสาบชมอนุ ส าวรี ย สิ ง โต
สัญลักษณของเมืองสรางใน ค.ศ.1820 ที่ตั้งอยูบนหนาผาใจกลางเมืองลูเซิรนส
รางขึ้นเพื่อเปนอนุสาวรียแดทหารชาวสวิสผูซึ่งสละชีพเพื่อปกปองพระเจาหลุยส
ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวแนตตในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสชม สะพานไมชาเปล
สัญลักษณของเมืองลูเซิรนที่สรางขามแมน้ํารอยสซึ่งเปนจุดที่ วิลเลียมแทล ยิง
หนาไมทะลุแอปเปลบนศีรษะบุตรชายเปนการทาทายอํานาจทรราชออสเตรีย ตรงจุดนี้ทานใหทานถายภาพ
พรอมฝูงหงสที่กําลังเลนน้ําอยูรอบทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเดินทางสู เมืองดิจอง (DIJON) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ผานทุงราบอัน
กวางใหญ แหลงผลิตมัสตารดชื่อดัง ผานชมทัศนียภาพอันงดงามที่เต็มไปดวยขุนเขา ทะเลสาบและดอกไม
ปาที่สวยสดงดงาม ทั้งยังเปน เมืองชุมทางรถไฟและศูนยกลางการคมนาคมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของฝรั่งเศส
(ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารทองถิ่น
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

(5)

(6)

ดิจอง – TGV – ปารีส

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสูมหานคร ปารีส โดยมิติใหมของการเดินทาง กับ T.G.V. หรือ
TRAIN A GRANDE VITESSE รถไฟสายที่เร็วที่สุดในยุโรป
ออกเดินทางโดย TGV หมายเลข TGD6702ทานจะไดสัมผัสฝจักรอันทรงพลังดวยความเร็วกวา 300
กิโลเมตรตอชั่วโมง ระหวางทางทานจะไดสัมผัสอีกวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองนครหลวงแหงแฟชั่น หรือ
อาจจะเรียกไดอีกชื่อวา เมืองแหงแสง ไดรับการยกยองวาเปนหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดบนโลกใบนี้ เมืองถูก
แบงเปน 20 เขตปกครอง แตละเขตจะมีจุดเดนบงบอกถึงความเปนชาวปารีส และยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ โบสถ
, ปราสาท, สวนสาธารณะตาง ๆ
คณะเดินทางถึง มหานครปารีส นําทานเก็บสัมภาระ เปลี่ยนพาหนะเปนรถโคช แลวจึงเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารทองถิ่น
นําทานเขาสู ถนนชองปเอลิเซ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงชมความยิ่งใหญของประตูชัย หรือ Arc De Triumph
สรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแดจักรพรรดินโปเลียน, จัตุรัสคองคอรทซึ่งเคยเปนลานประหารพระเจาหลุยสที่
16 และพระนางมารีอังตัวแนตต อิสระใหทานชอปปง เลือกซื้อสินคาแบรนดดัง อาทิ น้ําหอม เสื้อผา กระเปา
เครื่องสําอาง ณ ราน Duty Free หรือ หางสรรพสินคาชื่อดังอาทิ แพรงตองส หรือ แกลลารี-ลาฟาแยตต
จากนั้นนําทานลองเรือ บาตามูซ เพื่อชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝงของ แมน้ําแซนน โบราณสถาน

ค่ํา

และอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพให ปารีสโดดเดน
เปนมหานครที่งดงามแหงหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารทองถิ่น
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา

xx.xx น.

ปารีส – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเที่ยวชม มหานครปารีส นครหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก ตั้งอยูริมสองฝงของแมน้ําแซนน นํา
ทานสู อิลเดอลาซิเต ศูนยกลางของกรุงปารีส แหลงกําเนิดเมืองที่มีความสําคัญมากวา 1,000 ป ถายภาพหอไอ
เฟลเปนที่ระลึก จากมุมกวางที่เปนจุดที่สวยที่สุด และชมมองเห็นไดอยางชัดเจนที่ จัตุรัสทรอคาเดโร สมควร
แกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อมีเวลาทําคืน TAX REFUND สําหรับสินคาที่ทานเลือกซื้อไว
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ …………

วันที่แปดของการเดินทาง
xx.xx น.

(7)

(8)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากเรา เฟรสท เวิลด ทัวร

