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วันท่ี โปรแกรมทัวร� 
อาหาร 

โรงแรม 
เช�า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี     

2 
สนามบินมิลาโน มัลเปนซา – เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร% เอ็มมานูเอล – 
มหาวิหารแห'งเมืองมิลาน – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม    

Hotel Cruise, Como 
หรือเทียบเท'า  

3 
เมืองลูเซิร%น – อนุสาวรีย%สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม�ชาเปล – เมืองอิเซล%
ทวาลด% – ทะเลสาบเบรียนซ% – เมืองอินเทอร%ลาเก�น    

Hotel Crystal, Interlaken 
หรือเทียบเท'า  

4 
เมืองกรินเดลวัลด% – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด% เทอร%มินอล – สถานีเคเบ้ิลคาร% 
Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร%เกล็ทเซอร% – ธารน้ำแข็งยอดเขาจุงเฟรา – 
ถ้ำน้ำแข็งพันปJ – ลานสฟKงซ% – เมืองดีจอง 

   

Hotel Holiday Inn Express 
Dijon, Paris 
หรือเทียบเท'า  

5 
เมืองปารีส – ล�องเรือบาโตมูช ชมแม�น้ำแซนด� – ปลัสเดอลากงกอร�ด – ปาแล
เดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ�ลูฟวร� – พีระมิดแก(วของพิพิธภัณฑ�ลูฟวร� 
ประตูชัยฝร่ังเศส – ถนนช็องเซลิเซ� 

   

Ibis Paris CDG Airport, Paris 
หรือเทียบเท'า  

6 เอาท�เล็ท ลาวาเล� – ช(อปป/0งแกลลอร่ี ลาฟาแยตต�    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 
หรือเทียบเท'า  

7 สนามบินปารีส ชาร%ล เดอ โกล – สนามบินชางงี     

8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



 
 

BKK       SIN SIN       MXP 

  
SQ711 18.30 21.55 SQ378 23.30 06.05+1 

      

CDG       SIN SIN       BKK 

  
SQ335 12.00 06.50+1 SQ708 09.30 11.00 

      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร$/ท&าน 

พักห*องละ 2-3 ท&าน 
ราคาทัวร$เด็ก/ท&าน 
(อายุไม&เกิน 12 ป6) 

ราคาทัวร$ไม&รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห*องพักเดี่ยว 

17 – 24 มีนาคม 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

12 – 19 เมษายน 2566 79,990 76,990 64,990 12,000 

29 เม.ย. – 06 พ.ค. 2566 71,990 68,990 56,990 10,000 

20 – 27 พฤษภาคม 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

24 – 31 พฤษภาคม 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

31 พ.ค. – 07 มิ.ย. 2566 71,990 68,990 56,990 10,000 

10 – 17 มิถุนายน 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

17 – 24 มิถุนายน 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

อัตราค&าบริการสำหรับ เด็กอายุไม&เกิน 2 ป6 ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท&านละ 15,000 บาท 

 

อัตราน้ี ยังไม&รวมค&าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก$ท*องถิ่น และ หัวหน*าทัวร$ ท&านละ 2,500 บาท 
ราคาทัวร$ข*างต*นไม&รวมค&าวีซ&าเชงเก*น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค&าเงินในแต&ละวัน) 

นักท&องเท่ียวจ&ายตามจริงกับศูนย$ย่ืน โดยเจ*าหน*าท่ีของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการย่ืน และให*คำแนะนำแก&ท&าน 

 

 

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คนื : โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค&าบริการ 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี 
 

15.30 นัดหมายพร(อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป9าย เลทส�โกกรุ:ป พบเจ(าหน(าท่ีคอยให(การต(อนรับพร(อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให(แก�ท�าน 

18.30 ออกเดินทางสู� สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร� โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ711 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
บนเคร่ือง) 

21.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร� และรอต�อเคร่ือง 

23.30 นำท�านออกเดินทางสู� สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ378 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 

Day2 สนามบินมิลาโน มัลเปนซา – เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร� เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห(งเมืองมิลาน เมืองโคโม 
– ทะเลสาบโคโม

 
06.05 เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศฝร่ังเศส หลังจากนั้นนำท�านผ�านด�านตรวจคนเข(าเมืองรับสัมภาระพร(อมออกเดินทาง

ตามรายการ (เวลาท(องถิ่นช(ากว�าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
นำท�านเดินทางสู� เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เปEนเมืองหลักของแคว(นลอมบาร�เดีย และปEนเมืองสำคัญใน
ภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู�บริเวณท่ีราบลอม บาร�ดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต� คำว�า “Mid-lan” ซึ่ง
หมายถึง อยู�กลางท่ีราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด(านแฟชัน่และศิลปะ ซึ่ง มิลานถูกจัดให(เปEนเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยิร�ก ปารีส 
ลอนดอน และโรม  

นำท�านเดินทางสู� แกลเลอรี วิคเตอร$ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario Emanuele II) ท่ีนับเปEน
ศูนย�การค(าท่ีสวยงามหรูหราและเก�าแก�ท่ีสุดใน เมืองมิลาน อนุเสาวรีย�ของกษัติย�วิคเตอร� เอ็ม

มานูเอลท่ี 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู( ริเ ร่ิมการรวมชาติหัวเมืองต�างๆ ใน
อิตาลี และอนุเสาวรีย�ของศิลป/นชื่อดังในยุคเรอเนสซองซ�อีก 1 ท�าน คือ ลิโอนาร� โด ดาร�
วินซี่ ท่ีอยู�บริเวณด(านหน(าของโรงละครสกาล�า   
นำท�านถ�ายรูปเปEนท่ีระลึก กับ มหาวิหารแห&งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เปEน
มหาวิหารท่ีมีสถาป̂ตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ�ด(วยความสูง 157 เมตร และกว(างถึง 92 
เมตร ตั้งอยู�ท่ีจัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเปEนสัญลักษณ�ของเมืองมิลานเปEนมหา

วิหารท่ีใหญ�เปEนอันดับสองใน ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต�ปaเตอร�ท่ีตั้งอยู�ท่ีเมือง
วาติกัน **ค�าบัตรเข(าชมด(านในของมหาวิหารแห�งเมืองมิลาน ท�านละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) 

หรือ คำนวณ เปEนเงินไทย ท�านละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 



 
 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก�การช(อปป/0ง 
               นำท�านเดินทางสู� เมืองโคโม (Como) (ใช(เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู�บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร�แลนด� เปEน

เมืองท่ีอยู�ติดกับทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลปiทำให(โคโมเปEนเมืองท�องเท่ียวอีกเมืองนึงท่ีนักท�องเท่ียวนิยมเดินทางมาท�องเท่ียวกัน  
               ถ�ายรูปกับ ทะเลสาบโคโม (Como Lake) 
ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท(องถิ่น 
ท่ีพัก  HOTEL CRUISE COMO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท�า 
 

Day3 เมืองลูเซิร�น – อนุสาวรีย�สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม.ชาเปล – เมืองอิเซล�ทวาลด� – ทะเลสาบเบรียนซ� เมืองอิน
เทอร�ลาเก.น

 
เช(า  บริการอาหารเช(า ณ ห(องอาหารของโรงแรม  
              นำท�านเดินทางสู� เมืองลูเซิร$น (Lucerne) (ใช(เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองท�องเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่ง

ของ ประเทศสวิตเซอร�แลนด� ท่ีถูกห(อมล(อมไปด(วยทะเลสาบและขุนเขา นำท�านถ�ายรูปกับ อนุสาวรีย$สิงโตหินแกะสลัก (Lion 
Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปEนอนุสรณ�รำลึกถึงการสละชีพอย�างกล(าหาญของทหาร
สวิตเซอร�แลนด�ท่ีเกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝร่ังเศสเม่ือปaค.ศ. 1792  นำท�านเดินสู� สะพานไม*ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่ง
มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข(ามผ�านแม�น้ำรอยส� อันงดงามซึ่งเปEนเหมือนสัญลักษณ�ของเมืองลูเซิร�น เปEนสะพานไม(ท่ีมีหลังคา
ท่ีเก�าแก�ท่ีสุดในทวีปยุโรป อิสระให(ท�านเดินชอมเมืองและช(อปป/0งตามอัธยาศัย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก�การช(อปป/0ง 
นำท�านสู� เมืองอิเซล$ทวาลด$ (Iseltwald) (ใช(เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พาท�านถ�ายรูปกับ ทะเลสาบเบรียนซ$ 
Lake Brienz เปEนทะเลสาบสีมรกตท่ีเงียบสงบ อยู�ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลปi หนึ่งในฉากซีรีย�เกาหลีใต(เ ร่ือง Crash 
Landing on You นำท�านสู� เมืองอินเทอลาเก*น (Interlaken) ความหมายตรงตัวท่ีแปลว�า 

 “เมืองระหว�างสองทะเลสาบ”เปEนเมืองท่ีตั้งอยู�ระหว�าง ทะเลสาบทูน (Tune Lake)  
และ ทะเลสาบเบรียนซ$ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ9าสดใสแสนสวยงาม  
ถูกขนาบด(านหน(าหลังด(วยเทือกเขาเขียวชะอุ�ม  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท(องถิ่น  
ท่ีพัก HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท�า 

 

 



 
 

Day4 เมืองกรินเดลวัลด� – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด� เทอร�มินอล – สถานีเคเบ้ิลคาร� Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร�
เก ล็ ท เซ อ ร�  – ธ า ร น้ ำ แ ข็ ง ย อ ด เข า จุ ง เฟ ร า  – ถ้ ำ น้ ำ แ ข็ ง พั น ป@  – ล า น ส ฟA ง ซ�  – เ มื อ ง ดี จ อ ง

 

เช(า  บริการอาหารเช(า ณ ห(องอาหารของโรงแรม  
นำท�านเดินทางสู� เมืองกรินเดลวัลด$ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร�แลนด� เปEนท่ีตั้งของ 
สถานีรถไฟกรินเดลวัลด$ เทอร$มินอล (Grindelwald Terminal Station) นำท�าน ขึ้นเคเบ้ิลคาร$ Eiger Express  พิชิตยอดเขาจุง
เฟรา เปลี่ยนขบวนรถไฟท่ี สถานีรถไฟไอเกอร$เกล็ทเชอร$  มีความสูงกว�าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว�างทางขึ้น
สู�ยอดเขา ท�านจะได(ผ�านชมความสวยงามท่ีธรรมชาติสรรค�สร(าง คือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ& บริเวณเชิงเขาก�อนถึงสถานีปลายทางสถานี
รถไฟจุงเฟรายอร�ค สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุดในเทือกเขาแอลปi ได(รับการขึ้นทะเบียนให(เปEนมรดกโลกโดยยูเนสโก นำท�านเข(าชม ถ้ำน้ำแข็งพันป6 (Ice Palace) เปEนถ้ำน้ำแข็ง
พันปaท่ีไม�มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต(ธารน้ำแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเปEนน้ำแข็งแกะสลักอยู�ตาม
จุดต�างๆ และ ลานสฟuงซ$ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได(กว(างไกลท่ีถึงชายแดนของ
ประเทศสวิตเซอร�แลนด� สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง (Aletsch Glacier) ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลปi มีความยาวถึง 22 ก.ม. และ
ความหนาถึง 700 เมตร โดยไม�เคยละลาย อิสระให(ท�านได(เพลิดเพลินกับการถ�ายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ท่ีไม�ควรพลาดกับการส�ง
โปสการ�ดโดย ท่ีทำการไปรษณีย$ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ไปหาบุคคลท่ีท�านนึกถึงในช�วงเวลาท่ีดีท่ีสุด  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท(องถิ่น 
** กรณีร(านอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไม�สามารถรองรับคณะได( ไม�ว�ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ินำท�านรับประทานอาหารท่ี
ภัตตาคารในเมืองใกล(เคียงเปEนการทดแทน และไม�สามารถคืนค�าใช(จ�ายให(ท�านได(ไม�ว�าส�วนใดส�วนหนึ่ง ท้ังนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง
ประโยชน�ของลูกค(า เปEนสำคัญ  
นั่งรถไฟไต�เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู� สถานีรถไฟไอเกอร$เกล็ทเชอร$  โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบ้ิลคาร$ Eiger Express 
เพื่อมายัน สถานีรถไฟกรินเดลวัลด$ เทอร$มินอล (Grindelwald Terminal Station) ** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยู�กับ
สถานการณ� และ สภาพภูมิอากาศเปEนสำคัญ กรณีคณะไม�สามารถขึ้นชมยอดเขาจุงเฟราได( ไม�ว�ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ไม�สามารถคืนค�าใช(จ�าย ไม�ว�าส�วนใดส�วนหนึ่งให(กับท�านได(ทุกกรณี เนื่องจากเปEนการชำระล�วงหน(ากับผู(แทนเรียบร(อยแล(วท้ังหมด ท้ังนี้
ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน�ของลูกค(า เปEนสำคัญ  
นำท�านเดินทางสู� เมืองดีจอง  (Dijon) (ใช(เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองดีจองเปEนอดีตเมืองของจังหวัดเบอร�กันดี 
ประวัติศาสตร�ของดีจองเร่ิมจากการตั้งรกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยชื่อเมืองว�า ดีวีโอ (Divio) ตั้งอยู�ระหว�างเส(นทางไปเมืองลียง 
และปารีส นอกจากนั้นยังเปEนท่ีตั้งสำคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห�งเบอร�กันดีในระหว�างช�วงคริสต�ศตวรรษท่ี 11 จนถึงช�วง
ปลายคริสต�ศตวรรษท่ี 15 โดยในช�วงนั้นมีความเจริญรุ�งเรืองถึงขีดสุด และเปEนอาณาจักรท่ีม่ังค่ังทาง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การ
เรียนรู( และวิทยาศาสตร� 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก     HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท�า                 



 
 

Day5 เมืองปารีส – ล(องเรือบาโตมูช ชมแม(น้ำแซนด� – ปลัสเดอลากงกอร�ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร พิพิธภัณฑ�
ลูฟวร� – พีระมิดแก.วของพิพิธภัณฑ�ลูฟวร� ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ( 

 
เช(า  บริการอาหารเช(า ณ ห(องอาหารของโรงแรม  
              นำท�านเดินทางสู� เมืองปารีส (Paris) (ใช(เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ปารีสเปEนเมืองหลวงและเมืองใหญ�ท่ีสุดของประเทศ

ฝร่ังเศสตั้งอยู�บนแม�น้ำแซน ตั้งถิ่นฐานมามากกว�า 2,000 ปa ป̂จจุบันปารีสเปEนหนึ่งในศูนย�กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมท่ีล้ำสมัยแห�งหนึ่งของโลก และเปEนสถานทีท�องเท่ียวท่ีโด�งดังแห�งหนึ่งของโลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก( 

นำท�าน ล&องเรือชมแม&น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เปEนหนึ่งในผู(ให(บริการเรือนำเท่ียวใน
แม�น้ำแซนยอดนิยมเจ(าหนึ่ง อีกท้ังยังเปEนบริษัททัวร�ท่ีดำเนินกิจการทางเรือท่ีเก�าแก�ท่ีสุดในกรุง

ปารีสด(วย ใช(เวลาล�องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานท่ีสำคัญท่ีแม�น้ำทอดผ�านอย�างเช�น หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑ�ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร�ท่ีสามเปEนกิจกรรมท่ีนิยมกันอย�างมากท่ีจะนั่งเรือ

ชมเมืองปารีส เรียกได(ว�าเปEนไฮไลท�สำคัญถ(าหากใครได(มาเมืองปารีสต(องไม�พลาดกิจกรรม
ล�องเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสอย�างแน�นอน 

นำท�านผ�านชม ปลัสเดอลากงกอร$ด (Place de la Concorde) เปEนหนึ่งในสี่เหลี่ยมสาธารณะท่ีสำคัญ
ในปารีส เปEนจัตุรัสท่ีใหญ�ท่ีสุดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปa 1755 เปEนรูปแปดเหลี่ยมท่ี

มีคูน้ำล(อมรอบ ในช�วงการปฏิวัติฝร่ังเศส ในปa พ.ศ. 2332 รูปป̂0นของพระเจ(าหลุยส�ท่ี 15 แห�งฝร่ังเศสถูกร้ือถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนชื่อ
เปEน Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหม�ได(สร(างกิโยตินขึ้นท่ีจัตุรัส และท่ีนี่เปEนท่ีท่ีพระเจ(าหลุยส�ท่ี 16 ถูกประหารชีวิต เม่ือ พ.ศ. 
2336 ในปa พ.ศ.2338 ภายใต(ไดเร็กทอรีจัตุรัสได(เปลี่ยนชือ่เปEน Place de la Concorde  เพื่อเปEนการแสดงความปรองดองหลังจากความ
วุ�นวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในปa พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลับไปเปEน Place de la Concorde และยังคงเปEนเช�นนั้นตั้งแต�นั้นมา 
นำท�านเดินทางสู� ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั้งอยู�ฝ^�งตรงข(ามหอไอเฟลคนละฝ^�งของแม�น้ำแซน ตั้งอยู�บนท่ีตั้งเดิมของ ปา
แลดูว�ทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเปEนท่ีมาของชื่อเรียกสั้นๆขอสถานท่ีนี้ว�า ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห�งนี้ถูกสร(าง
ขึ้นเพื่อจัดงานนิทรรศการ สร(างในสถาป̂ตยกรรมแบบ Neo Classic ต�อมาได(มีการร้ือถอนอาคารเดิมและสร(างอาคารแบบใหม�โดยใช(ชื่อว�า 
ปาแลเดอชาโย  (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะท่ีคล(ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเปEนปaกท้ังสองข(าง โดยลักษณะโค(ง 
โดยสร(างบนรากฐานของอาคารเดิมท้ังหมด เว(นเพียงแต�ว�า ปaกโค(งท้ังสองอาคารนั้นเปEนอาคารแยกกัน โดยไม�มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต�
เว(นเปEนลานจัตุรัสเป/ดโล�งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน�ของหอไอเฟลได(จากจัตุรัสทรอกาเดโรผ�านจากลานว�างแห�งนี้ ท่ีนี่จึงถือเปEน
แลนด�มาร�คท่ีนักท�องเท่ียวท่ีมาเยือนปารีสต(องมาถ�ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห�งนี้ อิสระให(ท�านถ�ายรูปคู�กับหอไอเฟลอย�างจุใจ 



 

 
 นำท�านถ�ายรูปด(านนนอกของ พิพิธภัณฑ$ลูฟวร$ (Louver Museum) เปEนพิพิธภัณฑ�ทางศิลปะตั้งอยู�ในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส  

พิพิธภัณฑ�ลูฟวร�เปEนพิพิธภัณฑ�ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เก�าแก�ท่ีสุด และใหญ�ท่ีสุดแห�งหนึ่งของโลก ซึ่งได(เป/ดให(สาธารณชนเข(าชมได(เม่ือปa พ.ศ. 
2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเปEนมายาวนานตั้งแต�สมัยราชวงศ�กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเปEนพระราชวังหลวง ซึ่งป̂จจุบันเปEน
สถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค�าระดับโลกเปEนจำนวนมากกว�า 35,000  ชิ้น จากตั้งแต�สมัยก�อนประวัติศาสตร�
จนถึงศตวรรษท่ี 19 อิสระให(ท�านได(ถ�ายรูปกับพีระมิดแก*วของพิพิธภัณฑ$ลูฟวร$ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน 
ก�อสร(างเสร็จสมบูรณ�เม่ือปaค.ศ.1988 โดยเปEนหนึ่งในโครงการท่ีริเร่ิมของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใช(สอยเปEนทางเข(าหลักของ
พิพิธภัณฑ� 
นำท�านถ�ายรูปกับ ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) เปEนอนุสรณ�สถานท่ี
สำคัญของกรุงปารีส ตั้งอยู�กลางจัตุรัส ชาร�ล เดอโกล ประตูชัยแห�ง นี้สร(าง
ขึ้นเพื่อเปEนการสดุดีวีรชนทหารกล(าท่ีได(ร�วมรบเพื่อประเทศฝร่ังเศส 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในสงครามนโปเลียน  
นำท�านสู� ถนนช็องเซลิเซ&  (Champs Elysees) เปEนย�าน
การค(าของฝร่ังเศส ไม�ว�าจะเปEน โรงละคร ร(านกาแฟ และ
ร(านค(าหรูหรา แบรนด�เนมต�างๆ สองข(างทางมีต(นเกาลัดท่ี
ได(รับการตกแต�งอย�างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ 
มาจากคำว�า ทุ�งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัม 
กรีกในภาษาฝร่ังเศส ช็องเซลีเซได(รับการขนานนามว�าเปEนถนน
ท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก�การช(อปป/0ง 
ท่ีพัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท�า                  

 



Day6 เอาท�เล็ท ลาวาเล( – ช.อปปAGงแกลลอรี่ ลาฟาแยตต� 

 
เช�า  บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม  

นำท�านเดินทางสู� เอาท$เล็ท ลาวาเล& (La Valley Village Outlet) (ใช(เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เปEนเอาท�เล็ทจำหน�าย
สินค(าแบรด�เนมชื่อดังต�างๆ โดยจำหน�ายในราคาถูกกว�าราคาปกติอย�างน(อย 30 เปอร�เซ็นต� และมีบางช�วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต�างๆ
ท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอร�เซ็นต�หรือมากกว�า ทำให(เปEนสถานท่ีท่ีได(รับความนิยมเปEนอย�างมากจากนักท�องเท่ียวท่ีชื่นชอบการช็อปป/0ง
สินค(าแบรนด�เนม 

เท่ียง        อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก�การช(อปป/0ง 
นำท�านเดินทางสู� ห.างสรรพสินค.าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต� (Galleries Lafayette) ตั้งอยู�บน Boulevard Haussmann ในเขตท่ี 9 ของ
กรุงปารีสใกล(กับ Opera Garnier มีแบรนด�หลากหลายให(ท�านได(เลือกซื้อสินค(าต�างๆ ท่ีร(านเพื่อให(เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแต�เสื้อผ(า
สำเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง สถาป̂ตยกรรมของร(านเปEนแบบอาร�ตนูโว มีโดมท่ีโดดเด�นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทำให(เปEน
แหล�งท�องเท่ียวของเมืองหลวงของฝร่ังเศส อิสระให(ท�านช(อปป/0งได(ตามอัธยาศัย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก�การช(อปป/0ง 
ท่ีพัก  HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท�า                



 

 

 

Day7 สนามบินปารีส ชาร�ล เดอ โกล – สนามบินชางงี 

 

เช(า บริการอาหารเช(า ณ ห(องอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเช(านำท�านเดินทางเข(าสู� สนามบินปารีส ชาร$ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

12.00 นำท�านออกเดินทางสู� สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร� โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ355 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

Day8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

06.50 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร� 

09.30 นำท�านออกเดินทางสู� สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ708 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร(อมความประทับใจ 

 

 

 

 
 
 

 
 

   



 
 

 
 

 
 

สำคัญโปรดอ'าน 
1. กรุณาทำการจองล'วงหน�าก'อนเดินทางอย'างน�อย 45 วัน พร�อมชำระเงินมัดจำ ท'านละ 20,000 บาท/ท'าน และชำระส'วนท่ีเหลือ 30 วัน 

ก'อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน�อยกว'า 30 วัน ต�องชำระค'าทัวร%เต็มจำนวน 100% เท'านั้น 
2. อัตราค'าบริการนี้ จำเป]นต�องมีผู�เดินทาง จำนวน 15 ท'าน ขึ้นไป ในแต'ละคณะ กรณีท่ีมีผู�เดินทางไม'ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค'าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให�คณะได�ออกเดินทาง ตามความ
ต�องการ) 

3. ท'านท่ีต�องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน, รถทัวร%, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ�าหน�าท่ีทุกคร้ังก'อนทำการออกบัตรโดยสาร 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล%ท หรือ เวลาบิน โดยไม'แจ�งให�ทราบล'วงหน�า และการแนะนำจากเจ�าหน�าท่ีเป]นเพียงการ

แนะนำเท'านั้น 
4. นักท'องเท่ียวท่ีต�องการเดินทางโปรแกรมข�างต�นควรทำการจอง และ ส'งเอกสารเพื่อขอวีซ'าหมู'คณะก'อนเดินทางอย'างน�อย 45 วัน 

วันหยุดนักขัตฤกษ% 60 วัน หากระยะเวลาน�อยกว'าท่ีระบุไว�ข�างต�น ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ'าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค'าใช�จ'ายเพิ่ม หรือมี

ผลต'อการพิจารณาวีซ'าของท'าน 
5. ระหว'างท'องเท่ียวหากนักท'องเท่ียวได�รับการตรวจยืนยันว'ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค'าทำความสะอาดห�องพักเพิ่มเติม (ไม'รวมอยู'ใน

รายการทัวร%) 
6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข�อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู�เดินทางต�อง

รับผิดชอบค'าใช�จ'ายส'วนนี้ด�วยตัวท'านเอง (ไม'รวมอยู'ในรายการทัวร%) 
7. เง่ือนไขประกันโควิดเป]นไปตามกรมธรรม%และบริษัทประกันเป]นผู�พิจรณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

 

 



 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 


