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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี     

2 
สนามบนิชางง ี– สนามบนิปารีส ชารล์ เดอ โกล – กรุงปารสี – 
มงตม์าตร ์มหาวหิารซาเครเกอร ์– จัตุรัสปลัสเดอลากงกอรด์ – 
เสาโอเบลสิก-์โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ่– ลอ่งเรอืบาโตมชู 

   

Ibis Paris CDG Airport, 
Paris 
 หรอืเทยีบเทา่  

3 มองซแ์ซงตม์เิชล – เมอืงรอู็อง – กรงุปารสี    

Ibis Paris CDG Airport, 
Paris 
 หรอืเทยีบเทา่  

4 อสิระเลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย    

Ibis Paris CDG Airport, 
Paris 
 หรอืเทยีบเทา่  

5 
หอไอ เฟล  – ป ร ะตู ชั ย ฝ ร่ั ง เ ศ ส  – พิพิธ ภัณฑ์ลู ฟ ว ร์  – 
พระราชวังแวรซ์ายส ์ เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่    

Ibis Paris CDG Airport, 
Paris 
 หรอืเทยีบเทา่  

6 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบนิชางง ี     

7 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี

 

15.30 นัดหมายพรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก

เชค็อนิใหแ้กท่า่น 

18.30 ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิชางง ี ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่ SQ711 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.55 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์

 

Day 2 สนามบนิชางง ี – สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – กรงุปารสี – มงตม์าตร ์ มหาวหิารซาเครเกอร ์ – 

จตัรุสัปลสัเดอลากงกอรด์ – เสาโอเบลสิก ์– โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ่– ลอ่งเรอืบาโตมชู  

 

00.15 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ366 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.35 เดนิทางถงึ สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส หลังจากนัน้น าทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงรับ

สมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ มงตม์าตร ์ (Montmartre) เป็นยา่นส าคญัอกีแหง่ของเมอืงปารสี อยูส่ดุเขตทาง

เหนอืของปารสี มลีกัษณะเป็นรวมถงึยงัเป็นจดุก าเนดิผลงานดา้นศลิปะของศลิปินมากมายแหง่ของเมอืงปารสีใน

อดตี  

น าทา่นชม มหาวหิารซาเครเกอร ์ (Sacré-Cœur) หรอืมหาวหิารแหง่พระหฤทัย ความสงู 83 เมตร 

ซึง่เป็นโบสถค์าทอลกิทีต่ัง้อยูบ่นเนนิ Montmartre หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ ภเูขาแหง่ผูพ้ลชีพีในศาสนา ภายในโบสถ์

ยงัมภีาพโมเสกทีใ่หญท่ีส่ดุโลก รวมถงึไปรอ์อแกนขนาดใหญข่องโบสถท์ีถ่กูสรา้งโดย อรสิทดิ คาวาเย – คอลต ์

ประตมิากรรมของมหาวหิารซาเครเกอรจ์ะเป็นการกอ่สรา้งสไตลบ์าเซนไท ทีเ่ต็มไปดว้ยมนตข์ลัง ทีน่ีย่งัเป็นจดุ
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ชมววิทวิทศัน ์มทีศันยีภาพทีส่วยงาม เป็นสถานทีส่ าหรับหนุ่มสาวนยิมมาเดนิเลน่กนั ถา่ยภาพ ดา้นหนา้โบสถย์งั

มจีดุขายของทีร่ะลกึ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

  

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัปลสัเดอลากงกอรด์ (Place De La Concorde) เป็นสถานทีแ่หง่ความทรง

จ าทางประวัตศิาสตรก์ารนองเลอืดครัง้ใหญใ่นกรงุปารสี เป็นสญัลักษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการปฏวิตักิาร

ปกครองของฝร่ังเศส รวมทัง้เป็นจดุจบของพระเจา้หลยุสท์ี ่16 พรอ้มกบัพระนางมารอีงัตัวเนต ดว้ยเครือ่งประหาร

กโิยตนิ นับเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีน่่าสนใจอยา่งยิง่ 

นอกจากเป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรข์องประเทศฝร่ังเศสแลว้ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของ เสาโอเบ

ลสิก ์ (L’Obélisque) ประตมิากรรมอนัล ้าคา่สญัลักษณ์แหง่มติรภาพของประเทศอยีปิตแ์ละประเทศฝร่ังเศสซึง่

ถกูสง่ใหเ้ป็นของขวญัแกพ่ระเจา้ชารล์ที ่10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพเิศษของเสาคอืการท ามาจากหนิแกรนติ

ทรงเหลีย่ม เลา่เรือ่งราวสมยัฟารโ์รหร์ามเสสที ่ 2 และสมยัรามเสสที ่ 3 ดว้ยตวัภาษาอยีปิตโ์บราณทีม่อีายกุวา่ 

3,000 ปี น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบั โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ่ (Palais Garnier) หรอื Paris Opera อยูต่รงใจ

กลางเมอืงปารสีสรา้งโดย ชารล์ การน์เีย ่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟบูาโรก ทีม่คีวามสวยงามมากโดยเฉพาะ

การตกแตง่ทีว่จิติรงดงามภายในอาคาร 
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น าทา่น ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน บาโต มชู (Bateaux-Mouches) เป็นหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารเรอืน าเทีย่ว

ในแมน่ ้าแซนยอดนยิมเจา้หนึง่ อกีทัง้ยงัเป็นบรษัิททัวรท์ีด่ าเนนิกจิการทางเรอืทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุปารสีดว้ย ใช ้

เวลาลอ่งประมาณ 1 ชัว่โมง ชมสถานทีส่ าคญัทีแ่มน่ ้าทอดผา่นอยา่งเชน่ หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟู สะพานอเล็ก

ซานเดอรท์ีส่ามเป็นกจิกรรมทีน่ยิมกนัอยา่งมากทีจ่ะน่ังเรอืชมเมอืงปารสี เรยีกไดว้า่เป็นไฮไลทส์ าคญัถา้หากใคร

ไดม้าเมอืงปารสีตอ้งไมพ่ลาดกจิกรรมลอ่งเรอืชมเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศสอยา่งแน่นอน  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! หอยเอสคาโก ้

ทีพ่ัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 3 มองซแ์ซงตม์เิชล – เมอืงรอ็ูอง – กรงุปารสี  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่มองซแ์ซงตม์เิชล (Mont Sant-Michel) เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วหา้มพลาด

ของประเทศฝร่ังเศส ความงดงามของสถาปัตยกรรมทีน่ีส่วยงามเหมอืนปราสาทในฝันเลยทเีดยีว และ ‘มงต์

แซงตม์เิชล’ ยงัถกูยกใหเ้ป็น สิง่มหัศจรรยข์องโลกตะวนัตก (Wonder of the Western World) วหิารแหง่นีย้งั

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมตดิหนึง่ในสามของฝร่ังเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซ์ายน ์ 

น าทา่นชมดา้นนอกของ มหาวหิารมองซแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint Michel Abbey) (ไมร่วมคา่เขา้ชม

ภายในโบสถ ์ ประมาณทา่นละ 11 ยโูร) เป็นวหิารทีต่ัง้อยูบ่นเกาะโดดเดน่เป็นสงา่กลางทะเลชายฝ่ังตะวันตก 

บรเิวณแควน้นอรม์องด ีสงูจากระดับน ้าทะเลความสงูรวมฐานและตวัวหิารสงูถงึ 155 เมตร  

น าทา่นชมบา้นเรอืนทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ยงัคงสภาพเหมอืนยโุรปยคุกลาง ปัจจบุนัดัดแปลงเป็นรา้นรวง

ขายของทีร่ะลกึใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ  

เทีย่ง เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาทอ่งเทีย่วอสิระอาหารกลางวนั 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงรอ็ูอง (Rouen) เป็นเมอืงทีอ่ยูท่างภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศ

ฝร่ังเศส ปัจจบุนัเป็นเมอืงหลวงของแควน้นอรม์งัดเีหนอื  

น าทา่นชมดา้นนอกของ มหาวหิารรอ็ูอง (Rouen Cathedral) หรอื มหาวหิารนอเทรอดามแหง่รอู็อง 

(Cathedral Notre-Dame de Rouen) เป็นมหาวหิารในนยิายโรมนัคาทอลกิ ทีส่รา้งขึน้อยา่งสวยงามในสไตล์

โกธคิ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิชม หอนาฬกิาดาราศาสตร(์Gros Horloge) ทีม่คีวามเกา่แกส่มยัศตวรรษที ่ 16 

ปัจจบุนันัน้ถอืวา่เป็นหนึง่ในอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของเมอืงรอู็อง 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่ัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 4 อสิระเลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อสิระทอ่งเทีย่วแบบเต็มวัน ทัง้นีม้หีัวหนา้ทัวรพ์รอ้มใหบ้รกิารแนะน าการเดนิทางไปยงัแหลง่ทอ่งเทีย่วตา่ง  

- ดสินยีแ์ลนด ์ ปารสี (Disneyland Paris) ศนูยร์วมจนิตนาการทีส่ดุแสนจะวเิศษโลกแหง่เทพนยิาย เป็นสวน

สนุกแหง่ทีส่องทีเ่ปิดนอกประเทศอมเรกิา USA และเป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกและแหง่เดยีวของยโุรป จงึไมน่่า

แปลกใจทีด่สินยีแ์ลนดป์ารสีจะเป็นสวนสนุกทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีส่ดุเป็นอนัดับ 1 ของยโุรป ตัง้อยูห่า่งจากใจกลาง

เมอืงปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร ภายในสวนสนุกแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกั  คอื Disney Studio หรอืโรงถา่ย

ภาพยนตรข์องดสินยีแ์ลนด ์และ Disneyland Park หรอืโซนสวนสนุก 

- โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ่ (Palais Garnier) หรอื Paris Opera อยูต่รงใจกลางเมอืงปารสีสรา้งโดย ชารล์ 

การน์เีย ่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟบูาโรก ทีม่คีวามสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแตง่ทีว่จิติรงดงามภายใน

อาคาร 

- แกลเลอรี ่ ลาฟาแยตต ์ (Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี ภายใน

อาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีแ่มว้า่เราจะไมไ่ดต้ัง้ใจไปชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมกย็งัควรคา่แกก่ารไปเดนเลน่อยู่

ด ี ตัง้อยูบ่นถนนโฮสมานน(์Boulevard Haussman) ในกรงุปารสี ใกลก้บัโรงโอเปรา่การน์เิยร(์Opera Ganier) 

เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าของโลกยา่งทกุวันนีแ้ต่

กอ่นเป็นแคร่า้นคา้ขายเสือ้ผา้เล็ก  ทีห่วัมมุถนน Lafayette แตภ่ายหลังไมน่านไดม้กีารขยบัขายพืน้ทีเ่พือ่ให ้

เพยีงพอ ตอ่จ านวนพนักงานและลกูคา้ทีม่าจับจา่ยใชส้อย เพราะในแตล่ะวันมลีกูคา้เขา้ออกทีห่า้งนีเ้ฉลีย่แลว้ 1 

ลา้นคนตอ่วันเลยทเีดยีว มเีนือ้ทีท่ัง้หมดราว  500,000 ตรม. ทัง้หมด 5 ชัน้ 

- ถนนฌ็องเซลเิซ ่ (Champs Elysees) เป็นจดุทีท่า่นสามารถชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลก เป็นถนนแหง่

หนึง่ทีไ่ดช้ ือ่วา่สวยทีส่ดุ ทอดยาวอยู ่ ณ เขตที ่ 8 ของกรงุปารสี  กลายเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายส าคญัทีไ่ดช้ ือ่วา่

สวยงามทีส่ดุในโลก นอกจากสองขา้งทางจะรวมรวบแหลง่รา้นคา้สดุหรแูบรนดด์ังระดับโลกมากมายแลว้ ยงัเต็ม

ไปทกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ทัง้รา้นอาหารและขนมสดุหร ู

- มงตม์าตร ์(Montmartre) เป็นยา่นส าคญัอกีแหง่ของเมอืงปารสี อยูส่ดุเขตทางเหนอืของปารสี มลีักษณะเป็น

เนนิเขาสงู 130 เมตร เป็นทีพ่ านักของชมุชนชาวปารเีซยีมายาวนาน รวมถงึยงัเป็นจดุก าเนดิผลงานดา้นศลิปะ

ของศลิปินมากมายแหง่ของเมอืงปารสีในอดตี 

ทีพ่ัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 5 หอไอเฟล – ประตชูยัฝร ัง่เศส – พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์– พระราชวงัแวรซ์ายส ์– เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไปยงั หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดม์ารค์แหง่ฝร่ังเศส เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็ก

ตัง้อยูบ่นชอ็งเดอมาร ์บรเิวณแมน่ ้าแซน ในกรงุปารสี เป็นสญัลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัทัว่โลก  

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

ขนาดใหญ ่ตัง้อยูบ่นจัตรัุสชารล์เดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตชูยัแหง่นีเ้รยีกไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรม

ส าคญัของเมอืงทีอ่ยูคู่เ่มอืงปารสี  

น าทา่นถา่ยรปู พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์ (Louvre Museum) (ไมร่วมคา่เขา้ชมภายในพพิธิภณัฑ ์ประมาณ

ทา่นละ 80 ยโูร) พพิธิภณัฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุใหญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก เก็บรวบรวม

ผลงานศลิปะอนัทรงคณุคา่ไวม้ากกวา่ 40,000  ช ิน้ รวมไปถงึผลงานชือ่กอ้งโลกอยา่ง “ภาพวาดโมนาลซิา่” หรอื 

รปูปัน้ Venus de Milo และเป็นหนึง่ในฉากส าคญัของภาพยนตรช์ือ่ดังระดบัโลกอยา่ง “รหัสลับดาวนิซ”ี (The 

Davinci Code)  

น าทา่นเยีย่มชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์ (Palace of Versailles) หรอืทีเ่รยีกวา่ “Château de 

Versailles” ในภาษาฝร่ังเศส สถานทีอ่นัหรหูราแหง่นีเ้ป็นพระราชวังหลวงตัง้อยูท่ีเ่มอืงแวรซ์ายส ์ ในปัจจบุนัเป็น

สว่นหนึง่ของกรงุปารสีประเทศฝร่ังเศส ทีส่ าคญัคอืพระราชวังแหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม เมือ่ปี 1979 จากองคก์ารยเูนสโก พระราชวงัแวรซ์ายสเ์ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุปัจจบุนั 

โดยพระเจา้หลยุสท์ี ่ 14 มพีระประสงคใ์หส้รา้งพระราชวังขึน้เพือ่เป็นศนูยก์ลางในการปกครองของพระองค ์ โดย

ใชเ้งนิในการสรา้งทัง้หมด 500,000,000 ฟรังกแ์ละคนงานกวา่ 30,000 คน 

พระราชวังแวรซ์ายส ์ เป็นพระราชวังทีป่ระทบัทีส่มบรูณ์แบบ โดยพระราชวังใหญโ่ตสวยงามแหง่นีส้รา้ง

ดว้ยหนิออ่นสขีาว ภายในแบง่ออกเป็นหอ้ง เชน่ หอ้งบรรทม หอ้งเสวย หอ้งส าราญ เป็นตน้ ซึง่แตล่ะหอ้งลว้นมี
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เครือ่งประดับหรหูราตระการตาและภาพเขยีนทีม่ชี ือ่เสยีงประดับอยูต่ามผนังหอ้ง ซึง่ทั่วโลกยกยอ่งวา่พระราง

วังแวรซ์ายส ์ เป็นทีร่วบรวมเอกลักษณ์แหง่ศลิปกรรมของฝร่ังเศสทีเ่คยกระฉ่อนโลกทัง้มวล จนมคี ากลา่ววา่ ” 

คราใดใครไดเ้ยอืนแวรซ์ายส ์ ครานัน้เขาไดเ้ห็นโลกอนัศวิไิลซท์ีแ่ทจ้รงิแลว้ ” พระราชวังแวรซ์ายสจั์ดหอ้งเป็น

สดัสว่นอยา่งสมพระเกยีรตทิีส่ดุและแตล่ะหอ้งไดส้รา้งอยา่งวจิติรบรรจงใหค้วามสอดคลอ้งกบัเหตกุารณ์และนาม

ของหอ้งอยา่งยิง่  

ไฮไลทท์ีไ่มค่วรพลาดคอื หอ้งกระจก (The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีใ่หญท่ีส่ดุของแวรซ์ายสใ์น

รอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนกิเอก มอนสารท์ หอ้งนีพ้ระเจา้หลยุสท์ี ่ 14 ทรงก ากบัการกอ่สรา้งเอง ทัง้

หอ้งประกอบดว้ยกระจกบานยกัษ์ 17 บาน เมือ่เปิดออกแลว้ สวนแวรซ์ายสอ์นัสวยสดงดงามดจุสวนสวรรคจ์ะ

ปรากฏบนกระจกทัง้แถบของก าแพงดา้นใน เป็นทีต่ระการตาแกผู่ไ้ดพ้บเห็น โดยหอ้งกระจกนีไ้ดใ้ชต้อ้นรับแขก

เมอืง หรอืจดัพธิเีลีย้งรับรองคณะราชทตู เป็นเวลาถงึ 300 ปี หลังสงครามโลกครัง้ที ่ 1 หอ้งนีไ้ดใ้ชเ้ซน็

สนธสิญัญาครัง้ส าคญัถงึ 2 ครัง้ คอื สนธสิญัญาตัง้อาณาจักรเยอรมนั และสนธสิญัญาแวรซ์ายส ์ “สงบศกึ

สงครามโลกครัง้ที ่1  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่ (La Valley Village Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้

แบรดเ์นมชือ่ดังตา่ง  โดยจ าหน่ายในราคาถกูกวา่ราคาปกตอิยา่งนอ้ย 30 เปอรเ์ซน็ต ์ และมบีางชว่งโปรโมชัน่

พเิศษตามฤดกูาลตา่ง ทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซน็ตห์รอืมากกวา่ ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็น

อยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาทอ่งเทีย่วอสิระอาหารค า่ 

ทีพ่ัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 6 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบนิชางง ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังรับประทานอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

12.00 น าทา่นออกเดนิทางสู ่ สนามบนิชางง ี ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่

SQ355 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

Day 7 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

 

06.50 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์

09.30 น าทา่นออกเดนิทางสู ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่

SQ708 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 



Page 10 of 16 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 2-11 
ปี) 

ไมม่เีตยีงพกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ราคาทวัรไ์ม่
รวม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกั
เดีย่ว 

13 – 19 กรกฎาคม 2565 49,990 46,990 29,990 8,900 

12 – 18 สงิหาคม 2565 49,990 46,990 29,990 8,900 

16 – 22 กนัยายน 2565 48,990 45,990 29,990 8,900 

12 – 18 ตลุาคม 2565 49,990 46,990 29,990 8,900 

22 – 28 ตลุาคม 2565 49,990 46,990 29,990 8,900 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวัน) 

นักทอ่งเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศนูยย์ืน่ โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 21,000 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 เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) 

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

บตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน าจาก

เจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 

45 วนั วนัหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้่าย

เพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยันวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาดหอ้งพักเพิม่เตมิ 

(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุประเภท ผู ้

เดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

7. เงือ่นไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษัิทประกนัเป็นผูพ้จิรณา 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใด จนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใด กับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ ของสถานฑตู) 

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใด ทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

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

เหตสุดุวสิยัใด  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
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่ง  หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใด ไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


