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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี     

2 

สนามบนิชางง ี– สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – มงตม์าตร ์– มหาวหิารซาเคร

เกอร ์– จัตรัุสปลสัเดอลากงกอรด์ – เสาโอเบลสิก ์– โรงอปุรากรปาแลการน์ีเย่ – 

แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์
   

Best Western Plus Paris 

หรอืเทยีบเทา่  

3 ดสินยีแ์ลนด ์ปารสี    
Best Western Plus Paris 

หรอืเทยีบเทา่  

4 
พระราชวังแวร์ซายส ์– ล่องเรือชมแม่น ้าแซน บาโต มูช – ประตูชัยฝร่ังเศส – 

ถนนฌ็องเซลเิซ ่    
Best Western Plus Paris 

หรอืเทยีบเทา่  

5 พพิธิภัณฑล์ฟูวร ์– เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่– ดนิเนอรบ์นหอไอเฟล    
Best Western Plus Paris 

หรอืเทยีบเทา่  

6 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบนิชางง ี     

7 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     
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Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี

 

15.30 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้ม

อ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

18.30 น าท่านออกเดนิทางสู ่ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่

SQ711 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.55  เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์

 

Day2  สนามบนิชางง ี– สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – มงตม์าตร ์– มหาวหิารซาเครเกอร ์– จตัุรสัปลสั

เดอลากงกอรด์ – เสาโอเบลสิก ์– โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ่ – แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

 

00.15 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ366 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.35 เดนิทางถงึ สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส หลังจากนัน้น าทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงรับ

สมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่มงตม์าตร ์(Montmartre) เป็นยา่นส าคญัอกีแหง่ของเมอืงปารสี อยูส่ดุเขตทางเหนอืของ

ปารสี มลีักษณะเป็นเนนิเขาสงู 130 เมตร เป็นทีพ่ านักของชมุชนชาวปารเีซยีมายาวนาน รวมถงึยงัเป็นจดุก าเนดิ

ผลงานดา้นศลิปะของศลิปินมากมายแหง่ของเมอืงปารสีในอดตี  
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 น าทา่นผา่นชม มหาวหิารซาเครเกอร ์(Sacré-Cœur) หรอืมหาวหิารแหง่พระหฤทัย ความสงู 83 เมตร ซึง่เป็น

โบสถค์าทอลกิทีต่ัง้อยูบ่นเนนิ Montmartre หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ ภเูขาแหง่ผูพ้ลชีพีในศาสนา ภายในโบสถย์งัมภีาพ

โมเสกที่ใหญ่ที่สุดโลก รวมถึงไปร์ออแกนขนาดใหญ่ของโบสถ์ที่ถูกสรา้งโดย อริสทิด คาวาเย – คอลต ์

ประตมิากรรมของมหาวหิารซาเครเกอรจ์ะเป็นการกอ่สรา้งสไตลบ์าเซนไท ทีเ่ต็มไปดว้ยมนตข์ลัง ทีน่ีย่งัเป็นจุดชม

ววิทวิทัศน ์มทีัศนยีภาพทีส่วยงาม เป็นสถานทีส่ าหรับหนุ่มสาวนยิมมาเดนิเลน่กนั ถา่ยภาพ ดา้นหนา้โบสถย์ังมจีุด

ขายของทีร่ะลกึ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูหอยเอสคาโก ้
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น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัปลสัเดอลากงกอรด์ (Place De La Concorde) เป็นสถานทีแ่หง่ความทรงจ าทาง

ประวัตศิาสตรก์ารนองเลอืดครัง้ใหญใ่นกรงุปารสี เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการปฏวิตักิารปกครอง

ของฝร่ังเศส รวมทัง้เป็นจดุจบของพระเจา้หลยุสท์ี ่16 พรอ้มกบัพระนางมารอีงัตวัเนต ดว้ยเครือ่งประหารกโิยตนิ 

นับเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีน่่าสนใจอยา่งยิง่นอกเป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรข์องประเทศฝร่ังเศสแลว้ปัจจบุนั

เป็นทีต่ัง้ของ เสาโอเบลสิก ์(L’Obélisque) ประตมิากรรมอนัล ้าคา่สญัลกัษณ์แหง่มติรภาพของประเทศอยีปิต์

และประเทศฝร่ังเศสซึง่ถกูสง่ใหเ้ป็นของขวญัแกพ่ระเจา้ชารล์ที ่10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพเิศษของเสาคอื

การท ามาจากหนิแกรนติทรงเหลีย่ม เลา่เรือ่งราวสมยัฟารโ์รหร์ามเสสที ่2 และสมยัรามเสสที ่3 ดว้ยตวัภาษา

อยีปิตโ์บราณทีม่อีายกุวา่ 3,000 ปี 

 น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบั โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ่(Palais Garnier) หรอื Paris Opera อยูต่รงใจกลาง

เมอืงปารสีสรา้งโดย ชารล์ การน์เีย ่ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟบูาโรก ทีม่คีวามสวยงามมากโดยเฉพาะการ

ตกแตง่ทีว่จิติรงดงามภายในอาคาร 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่

หนึง่ของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีแ่มว้า่เราจะไมไ่ดต้ัง้ใจไปชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมก็ยงัควรคา่

แกก่ารไปเดนเลน่อยูด่ ีตัง้อยูบ่นถนนโฮสมานน์(Boulevard Haussman)ในกรงุปารสี ใกลก้บัโรงโอเปรา่การน์เิยร์

(Opera Ganier) เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าของโลก

ยา่งทกุวันนีแ้ตก่อ่นเป็นแคร่า้นคา้ขายเสือ้ผา้เล็กๆ ทีห่ัวมมุถนน Lafayette แตภ่ายหลังไมน่านไดม้กีารขยบัขาย

พืน้ทีเ่พือ่ใหเ้พยีงพอตอ่จ านวนพนักงานและลกูคา้ทีม่าจับจา่ยใชส้อย เพราะในแตล่ะวันมลีกูคา้เขา้ออกทีห่า้งนี้

เฉลีย่แลว้ 1 ลา้นคนตอ่วันเลยทเีดยีว มเีนือ้ทีท่ัง้หมดราวๆ 500,000 ตรม. ทัง้หมด 5 ชัน้ 

ค ่า อสิระอาหารค ่าเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่ัก Best Western Plus Paris Velizy ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

Day3  ดสินยีแ์ลนด ์ปารสี 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ดสินยีแ์ลนด ์ปารสี (Disneyland Paris) ศนูยร์วมจนิตนาการทีส่ดุแสนจะวเิศษโลกแหง่

เทพนยิาย เป็นสวนสนุกแหง่ทีส่องทีเ่ปิดนอกประเทศอมเรกิา USA และเป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกและแหง่เดยีว

ของยโุรป จงึไมน่่าแปลกใจทีด่สินยีแ์ลนดป์ารสีจะเป็นสวนสนุกทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีส่ดุเป็นอนัดับ 1 ของยโุรป ตัง้อยู่

หา่งจากใจกลางเมอืงปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร ภายในสวนสนุกแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลักๆ คอื รวมคา่เขา้แลว้ 

กรณีไมเ่ขา้กรณุาแจง้กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน คนืคา่เขา้ทา่นละ 2,000 บาท 

1. Disney Studio หรอืโรงถา่ยภาพยนตรข์องดสินยีแ์ลนด ์ภายในเนน้ความสวยงามและน่ารักของสถานทีด่ว้ยการ

ประดับตกแตง่อยา่งอลังการงานสรา้งเมือ่คณุเขา้ไปแลว้จะรูส้กึวา่ก าลังอยูใ่นเทพนยิายของดสินยี ์ความรืน่เรงิ

สนุกสนานของเหลา่ตวัละครตา่งๆของดสินยีใ์นโซนนีจ้ะท าใหท้า่นลมืโลกภายนอกไปเลย ภายในประกอบ 

attraction 12 อยา่ง ใหค้ณุสนุกสนานไปกบักระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานของดสินยี ์
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2. Disneyland Park หรอืโซนสวนสนุก ซึง่เป็นโซนหลกัของทีน่ี ่ภายในประกอบไปดว้ยเครือ่งเลน่ตา่งๆ 12 ชนดิ 

เหมาะส าหรับคนเด็กเล็ก เด็กโต ไปจนถงึผูท้ีช่ ืน่ชอบความหวาดเสยีว และตืน่เตน้ หากตอ้งการทา่นตอ้งการเลน่

เครือ่งเลน่ทีด่สินยีแ์ลนดใ์หห้มดภายในวันเดยีวก็อาจจะตอ้งเรง่รบีท าเวลากนัซกันดิ ภายในยงัประกอบไปดว้ย

สว่นยอ่ย ๆ อกี 4 สว่น ไมว่า่จะเป็น Fantasy Zone เชน่ Alice เมอืงมหัศจรรย,์ Discovery Land เชน่ รถไฟเหาะ, 

Frontieland เชน่ Big Thunder, Adventure Land เชน่เรอืโจรสลดั 

อสิระอาหารกลางวัน และอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

หมายเหต:ุ รถโคช้บรกิาร โรงแรม-ดสินยีแ์ลนด-์โรงแรม เทา่นัน้ โดยไกดจ์ะนัดหมายเวลาไปและกลับพรอ้มกนั 

กรณีทา่นตอ้งการกลับกอ่นหรอืหลังเวลานัดหมายตอ้งเดนิทางและรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดว้ยตวัทา่นเอง 

ทีพ่ัก Best Western Plus Paris Velizy ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

Day4  พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน บาโต มชู – ประตชูยัฝร ัง่เศส – ถนนฌ็องเซลเิซ ่

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) หรอืทีเ่รยีกวา่ “Château de Versailles” ใน

ภาษาฝร่ังเศส สถานทีอ่นัหรหูราแหง่นีเ้ป็นพระราชวังหลวงตัง้อยูท่ีเ่มอืงแวรซ์ายส ์ในปัจจบุนัเป็นสว่นหนึง่ของกรงุ

ปารสีประเทศฝร่ังเศส ทีส่ าคัญคอืพระราชวังแหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมือ่ปี 1979 

จากองคก์ารยเูนสโก พระราชวังแวรซ์ายสเ์ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุปัจจบุนั โดยพระเจา้หลยุสท์ี ่14 มี

พระประสงคใ์หส้รา้งพระราชวังขึน้เพือ่เป็นศนูยก์ลางในการปกครองของพระองค ์โดยใชเ้งนิในการสรา้งทัง้หมด 

500,000,000 ฟรังก ์และคนงานกวา่ 30,000 คน พระราชวังแวรซ์ายส ์เป็นพระราชวังทีป่ระทับทีส่มบรูณ์แบบ 
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โดยพระราชวังใหญโ่ตสวยงามแหง่นีส้รา้งดว้ยหนิออ่นสขีาว ภายในแบง่ออกเป็นหอ้ง เชน่ หอ้งบรรทม หอ้งเสวย 

หอ้งส าราญ เป็นตน้ ซึง่แตล่ะหอ้งลว้นมเีครือ่งประดบัหรหูราตระการตาและภาพเขยีนทีม่ชี ือ่เสยีงประดบัอยูต่าม

ผนังหอ้ง ซึง่ทัว่โลกยกยอ่งวา่พระรางวังแวรซ์ายส ์เป็นทีร่วบรวมเอกลักษณ์แหง่ศลิปกรรมของฝร่ังเศสทีเ่คย

กระฉ่อนโลกทัง้มวล จนมคี ากลา่ววา่ ” คราใดใครไดเ้ยอืนแวรซ์ายส ์ครานัน้เขาไดเ้ห็นโลกอนัศวิไิลซท์ีแ่ทจ้รงิแลว้ 

” พระราชวังแวรซ์ายสจั์ดหอ้งเป็นสดัสว่นอยา่งสมพระเกยีรตทิีส่ดุและแตล่ะหอ้งไดส้รา้งอยา่งวจิติรบรรจงใหค้วาม

สอดคลอ้งกบัเหตกุารณ์และนามของหอ้งอยา่งยิง่  

ไฮไลทท์ีไ่มค่วรพลาดคอื หอ้งกระจก (The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีใ่หญท่ีส่ดุของแวรซ์ายสใ์นรอบ 4 

ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนกิเอก มอนสารท์ หอ้งนีพ้ระเจา้หลยุสท์ี ่14 ทรงก ากบัการกอ่สรา้งเอง ทัง้หอ้ง

ประกอบดว้ยกระจกบานยกัษ์ 17 บาน เมือ่เปิดออกแลว้ สวนแวรซ์ายสอ์นัสวยสดงดงามดจุสวนสวรรคจ์ะปรากฏบน

กระจกทัง้แถบของก าแพงดา้นใน เป็นทีต่ระการตาแกผู่ไ้ดพ้บเห็น โดยหอ้งกระจกนีไ้ดใ้ชต้อ้นรับแขกเมอืง หรอืจัด

พธิเีลีย้งรับรองคณะราชทตู เป็นเวลาถงึ 300 ปี หลังสงครามโลกครัง้ที ่1 หอ้งนีไ้ดใ้ชเ้ซน็สนธสิญัญาครัง้ส าคญัถงึ 

2 ครัง้ คอื สนธสิญัญาตัง้อาณาจักรเยอรมนั และสนธสิญัญาแวรซ์ายส ์“สงบศกึสงครามโลกครัง้ที ่1” หมายเหต:ุ 

มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายภาษาไทยใหท้า่นไดรั้บอรรถรสในการฟังบรรยายและไดเ้ขา้ใจเกีย่วกบัสถานทีไ่ดอ้ยา่งลกึซึง้ 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

 น าทา่น ลอ่งเรอื บาโต มชู (Bateaux-Mouches) ชมแมน่ า้แซน เป็นหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารเรอืน าเทีย่วในแมน่ ้า

แซนยอดนยิมเจา้หนึง่ อกีทัง้ยังเป็นบรษัิททัวรท์ีด่ าเนนิกจิการทางเรอืทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงปารสีดว้ย ใชเ้วลาล่อง

ประมาณ 1 ชัว่โมง ชมสถานทีส่ าคัญทีแ่มน่ ้าทอดผา่นอยา่งเชน่ หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟู สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่

สามเป็นกจิกรรมทีน่ยิมกันอยา่งมากทีจ่ะน่ังเรอืชมเมอืงปารสี เรยีกไดว้่าเป็นไฮไลทส์ าคัญถา้หากใครไดม้าเมอืง

ปารสีตอ้งไมพ่ลาดกจิกรรมลอ่งเรอืชมเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศสอยา่งแน่นอน 
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 น าทา่นถา่ยรปู ประตชูยัฝร ัง่เศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เยีย่มชมสถาปัตยกรรมทรงคณุคา่ของเมอืง

ปารสี พรอ้มเรยีนรูป้ระวัตศิาสตรค์รัง้ส าคัญของประเทศฝร่ังเศส เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจง้ขนาดใหญ่ ตัง้อยูบ่น

จัตรัุสชารล์เดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตชูยัแห่งนี้เรยีกไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมส าคัญของเมอืงทีอ่ยู่

คูเ่มอืงปารสี มาตัง้แต่สมัยสงครามนโปเลยีนในชว่ง ค.ศ.1806-1836 โดยกษัตรยิน์โปเลยีนไดส้ั่งใหส้รา้งขึน้เพือ่

เป็นการสดุดแีละประกาศความยิง่ใหญ่เหล่าทหารที่ร่วมรบปกป้องดนิแดนฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นที่ประดับภาพ

แกะสลักบนัทกึเรือ่งราวเมือ่มกีารปฎวิัตปิระเทศฝร่ังเศสหรอืสงครามทีส่ าคัญอกีดว้ย  

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดทีท่่านสามารถชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดด์ังระดับ

โลก เป็นถนนแหง่หนึง่ทีไ่ดช้ ือ่วา่สวยทีส่ดุ ทอดยาวอยู ่ณ เขตที ่8 ของกรงุปารสี  ในอดตีพืน้ทีแ่หง่นีเ้คยเป็นทอ้ง

ทุง่และสวนธรรมดาทีม่ตีน้เกาลัดเรยีงรายอยูส่องขา้งทางมากถงึ 588 ตน้ ตอ่มาในปี ค.ศ.1616 พระราชนิมีาร ีเดอ 

เมดชิ ิทรงมพีระประสงคใ์นการขยายพืน้ทีข่องสวนหยอ่มในพระราชวังตยุเลอรใีหก้วา้งออกจนในทีส่ดุถนนฌ็องเซ

ลเิซ่ก็ไดถู้กตัดเสน้ทางใหเ้ชือ่มต่อกับจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล และกลายเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายส าคัญที่ไดช้ือ่ว่า

สวยงามและมคี่าเชา่ทีแ่พงทีส่ดุในโลก นอกจากสองขา้งทางจะรวมรวบแหล่งรา้นคา้สุดหรูแบรนดด์ังระดับโลก

มากมายแลว้ ยงัเต็มไปทกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ทัง้รา้นอาหารและขนมสดุหร ูรา้นคา้สว่นใหญ่ในถนนฌ็องเซลเิซ ่เปิด

ใหบ้รกิารตัง้แต ่10.00-20.00 โดยประมาณ 

ค ่า อสิระอาหารค ่าเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่ัก Best Western Plus Paris Velizy ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

Day5  พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์– เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่– ดนิเนอรบ์นหอไอเฟล 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชม พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Louvre Museum) เป็นพพิธิภณัฑซ์ึง่รวบรวมผลงานศลิปะส าคญั

แหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยูท่ีเ่มอืงปารสี  พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ก็บรวบรวมผลงานศลิปะอนัทรงคณุคา่ไวม้ากกวา่ 40,000  

ชิน้ รวมไปถงึผลงานชือ่กอ้งโลกอยา่ง ภาพวาดโมนาลซิา่ ของศลิปินลโีอนาโด ดาวนิซ ี หรอื รปูปัน้ Venus de 

Milo จงึเป็นพพิธิภณัฑท์ีไ่ดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมาก และนอกจากนี ้พพิธิภณัฑล์ฟูวรย์งัเป็น

หนึง่ในฉากส าคญัของภาพยนตรช์ือ่ดังระดับโลกอยา่ง รหัสลบัดาวนิซ ี(The Davinci Code) อกีดว้ย ความส าคญั

ของสถานทีแ่หง่นีป้รากฏชดัเจนขึน้ในสมยัของพระเจา้ฟิลลปิที ่2 แหง่ฝร่ังเศส 
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เมือ่มกีารสรา้งป้อมปราการขึน้ ท าใหบ้รเิวณนีก้ลายเป็นเขตชายแดนทีไ่ดรั้บความส าคัญ กอ่นทีพ่ระเจา้ฟรองซวัที ่

2 กษัตรยิ ์ฝร่ังเศสในสมยัถดัๆมา จะตดัสนิพระทัยสรา้งพระราชวังของพระองคข์ึน้ทีน่ี ่และกลายเป็นพระราชวัง

แหง่ลฟูวร ์ซึง่เป็นทัง้ทีป่ระทับและทีเ่ก็บรวบรวมศลิปวตัถอุนัทรงคณุคา่ของประเทศฝร่ังเศส รวมถงึฉากหลังทีผู่ม้ ี

อ านาจหลายคนใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แหง่อ านาจในการยดึครองฝร่ังเศสในชว่งสมยัปฎวิตั ิและสมยัจักรวรรดฝิร่ังเศส 

กอ่นทีจ่ะไดรั้บการบรหิารจดัการใหมเ่พือ่ใหอ้ยูใ่นฐานะพพิธิภณัฑอ์ยา่งเต็มรปูแบบเมือ่หลังสงครามโลกครัง้ที ่1 

และ 2 สิน้สดุลง  

ไฮไลทข์องเป็นจดุเดน่ส าคญัทีนั่กทอ่งเทีย่วไมว่า่ชาวไทย หรอืตา่งชาตใิหค้วามสนใจอยา่งมากและคาดหวังทีจ่ะ

ไดม้าพบเห็นกค็อื ภาพของโมนาลซิา (Mona Lisa) คอืภาพวาดสนี ้ามนั สงู 77 เซนตเิมตร กวา้ง 53 เซนตเิมตร 

เลโอนารโ์ด ดา วนิชวีาดขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่16 ระหวา่ง ค.ศ. 1503–1507 เป็นภาพทีม่ชี ือ่เสยีงทัว่โลกภาพ

หนึง่ เป็นทีรู่จ้ักในฐานะภาพของสภุาพสตรทีีม่รีอยยิม้อนัเป็นปรศินา ทีไ่มรู่ว้า่เธอจะยิม้ หวัเราะ หรอืรอ้งไหก้นัแน่ 

ปัจจบุนัอยูใ่นความครอบครองของรัฐบาลฝร่ังเศส และเก็บรักษาอยูท่ีพ่พิธิภณัฑล์ฟูวร ์หมายเหต:ุ มไีกดท์อ้งถิน่

บรรยายภาษาไทยใหท้า่นไดรั้บอรรถรสในการฟังบรรยายและไดเ้ขา้ใจเกีย่วกบัสถานทีไ่ดอ้ยา่งลกึซึง้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่(La Valley Village Outlet) ป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดัง

ตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถกูกวา่ราคาปกตอิยา่งนอ้ย 30 เปอรเ์ซน็ต ์และมบีางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาล

ตา่งๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซน็ตห์รอืมากกวา่ ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากจาก

นักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ 58 Tour Eiffel พเิศษ ดนิเนอรบ์นหอไอเฟล 

เป็นรา้นอาหารหรูหราที่อยู่ภายในหอไอเฟลบรเิวณชัน้หนึง่และส่วนหนึ่งของโครงสรา้งโลหะในหอไอเฟล ถูก

ออกแบบโดย Patrick Jouin ตัง้อยูใ่นระดับความสงูกว่า 58 เมตรเหนือจากพืน้ดนิซึง่อยูใ่นจุดทีต่รงกับบรเิวณชม

ทวิทัศนก์รงุปารสีมมุสงูทีส่ามารถเห็นสถาปัตยกรรมคลาสสกิร่วมสมัยของเมอืงไดอ้ยา่งใกลช้ดิ ในระดับสายตาที่

ไมส่งูมากจนเกนิไป โดยเฉพาะบรเิวณจัตุรัสกลางเมอืง ซึง่ 58 Tour Eiffel จะอยูใ่นชัน้เดยีวกับจุดทีผู่ค้นนยิมมา

ชมหอไอเฟลกนัเยอะเมือ่ออกจากรา้นอาหารไปแลว้ก็สามารถเดนิชมภายในหอไอเฟลและถ่ายรูปคู่กับคนทีคุ่ณรัก 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรา้นอาหารในกรณีทีม่กีารจัดงานต่างหรอืปิดรา้น หรอืกรณีใดทีท่างรา้นไม่

สามารถใหบ้รกิารได ้

ทีพ่ัก Best Western Plus Paris Velizy ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
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Day6  สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบนิชางง ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  หลังรับประทานอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 

12.00 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่

SQ355 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

Day7  สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

 

06.50 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์

09.30 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่

SQ708 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.00 เดนิทางถงึ สนามบนิ

สวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 2-11 ปี) 

ไมม่เีตยีงพกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกั

เดีย่ว 

13 – 19 พฤษภาคม 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

03 – 09 มถินุายน 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

13 – 19 กรกฎาคม 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

12 – 18 สงิหาคม 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

16 – 22 กนัยายน 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

12 – 18 ตลุาคม 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

22 – 28 ตลุาคม 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

อตัรานี ้ยังไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 

นักทอ่งเทีย่วจ่ายตามจรงิกับศนูยย์ืน่ โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 31,000 บาท/ทา่น และช าระสว่นที่

เหลอื 30 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน า

จากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 

45 วนั วนัหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยันวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาดหอ้งพักเพิม่เตมิ 

(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุประเภท ผู ้

เดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร์) 

7. เงือ่นไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษัิทประกนัเป็นผูพ้จิรณา 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


