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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี     

2 
เมอืงมลิาน – แกลลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล – มหาวหิารแหง่เมอืงมิ
ลาน - เมอืงโคโม – ทะเลสาบโคโม    

HOTEL CRUISE 
COMO 

หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมอืงลูเซริ์น – อนุสาวรียส์งิโตหนิแกะสลัก – สะพานไมช้าเปล – 
เมอืงอเิซลท์วาลด ์- ทะเลสาบเบรยีนซ ์– เมอืงอนิเทอรล์าเกน้    

HOTEL CRYSTAL 
INTERLAKEN 

หรอืเทยีบเทา่  

4 

เมอืงกรนิเดลวัลด ์– สถานรีถไฟกรนิเดลวัลด ์เทอรม์นิอล  
สถานเีคเบิล้คาร ์Eiger Express – สถานรีถไฟไอเกอรเ์กล็ทเซอร ์– 
ธารน ้ าแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา – ถ ้าน ้าแข็งพันปี – ลานสฟิงซ ์– 
เมอืงดจีอง 

   

HOTEL HOLIDAY 
INN EXPRESS 

DIJON 
หรอืเทยีบเทา่  

5 
เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น ้าแซนด์ – ปลัสเดอลากง
กอรด์ - ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์- พรีะมดิ
แกว้ของพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์– ประตชูยัฝร่ังเศส – ถนนชอ็งเซลเิซ ่

   

HOTEL IBIS 
PARIS PORTE DE 

BERCY 
หรอืเทยีบเทา่  

6 เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่– ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์    

HOTEL IBIS 
PARIS PORTE DE 

BERCY 
หรอืเทยีบเทา่  

7 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบนิชางง ี     
8 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี

 

15.30 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก  

18.30 ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิชางง ี ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่ SQ 

711 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

21.55  เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์และรอตอ่เครือ่ง 

23.30  ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตมิลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิ 

SQ 356 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง 20 นาท ี

 

Day 2 สนามบนิชางง ี– สนามบนิมลิาน – แกลลอร ี วคิเตอร ์ เอ็มมานเูอล – มหาวหิารแหง่มลิาน – โคโม – 

ทะเลสาบโคโม 

 

06.10 เดนิทางถงึ สนามบนิมลิาน ประเทศอติาล ี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคัดกรองตามระเบยีบ

การของสนามบนิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) เมอืงหลวงของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบาร์

เดยี และป็นเมอืงส าคญัในภาคเหนอืของประเทศอติาล ี ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลอม บารด์ ี (Lombardy) ชือ่เมอืงมิ

ลานมาจากภาษาเคลต ์ค าวา่ “Mid-lan” ซึง่หมายถงึ อยูก่ลางทีร่าบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ 

ซึง่ มลิานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันวิยริก์ ปารสี ลอนดอน และโรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่แกลเลอร ี วคิเตอร ์ เอ็มมานเูอล (Galleria Vittario Emanuele II) ทีนั่บเป็น

ศนูยก์ารคา้ทีส่วยงามหรหูราและเกา่แกท่ีส่ดุใน เมอืงมลิาน อนุเสาวรยีข์องกษัตยิว์คิเตอร ์ เอ็มมานูเอลที ่ 2 

(Vittorio Emanuele II Monument) ผูร้เิริม่การรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆ ในอติาล ีและอนุเสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดัง

ในยคุเรอเนสซองซอ์กี 1 ทา่น คอื ลโิอนาร ์โด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวหิารทีม่ี
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สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยูท่ีจ่ตัรัุสกลางเมอืงมลิาน

เปรยีบเหมอืนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมลิานเป็นมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหา

วหิารเซนตปี์เตอรท์ีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงวาตกินั **คา่บตัรเขา้ชมดา้นในของมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน ทา่นละ ประมาณ 

10 ยโูร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโคโม (Como) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกบั

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ เป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิกบัทะเลสาบโคโมและเทอืกเขาแอลป์ท าใหโ้คโมเป็นเมอืงทอ่งเทีย่ว

อกีเมอืงนงึทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาทอ่งเทีย่วกนั  ถา่ยรปูกบั ทะเลสาบโคโม (Como Lake) 

 

ค ่า       บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่ัก  HOTEL CRUISE COMO ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 เมอืงลเูซริน์ – อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – เมอืงอเิซลท์วาลด ์ – ทะเลสาบ

เบรยีนซ ์– เมอืงอนิเทอลาเกน้ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืง

ทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับหนึง่ของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  

น าทา่นถา่ยรปูกบั อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลกับนผาหนิ

ธรรมชาต ิ เพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิจากการปฏวิตัใิน

ประเทศฝร่ังเศสเมือ่ปีค.ศ. 1792  

น าทา่นเดนิสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ ้า

รอยส ์ อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปียโุรป 



Page 5 of 17 

 

 

 

อสิระใหท้า่นเดนิชอมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

น าทา่นสู ่เมอืงอเิซลท์วาลด ์ (Iseltwald) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) พาทา่นถา่ยรปู

กบั ทะเลสาบเบรยีนซ ์Lake Brienz เป็นทะเลสาบสมีรกตทีเ่งยีบสงบ อยูท่างทศิเหนอืของเทอืกเขาแอลป์ หนึง่

ในฉากซรียีเ์กาหลใีตเ้รือ่ง Crash Landing on You  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นสู ่ เมอืงอนิเทอลาเกน้ (Interlaken) ความหมายตรงตัวทีแ่ปลวา่ “เมอืงระหวา่งสอง

ทะเลสาบ” เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์ (Brienz Lake) 

ทะเลสาบสฟ้ีาสดใสแสนสวยงาม ถกูขนาบดา้นหนา้หลงัดว้ยเทอืกเขาเขยีวชะอุม่  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

ทีพ่ัก  HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 4 เมอืงกรนิเดลวลัด ์ – สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์ เทอรม์นิอล – ขึน้เคเบิล้คาร ์ Eiger Express – สถานี

รถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์- ธารน า้แข็งขนาดใหญ ่– ยอดเขาจงุเฟรา – ถ า้น า้แข็งพนัปี – ลานสฟิงซ ์– 

ธารน า้แข็ง – เมอืงดจิอง 

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดลวลัด ์ (Grindelwald) เมอืงตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นทีต่ัง้ของ สถานรีถไฟกรนิเดลวัลด ์เทอรม์นิอล (Grindelwald Terminal Station)  

น าทา่น ขึน้เคเบิล้คาร ์Eiger Express  พชิติยอดเขาจงุเฟรา เปลีย่นขบวนรถไฟที ่สถานรีถไฟไอ

เกอรเ์กล็ทเชอร ์ มคีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งทางขึน้สูย่อดเขา ทา่นจะ

ไดผ้า่นชมความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรรคส์รา้ง คอื ธารน ้าแข็งขนาดใหญ ่ บรเิวณเชงิเขากอ่นถงึสถานปีลายทาง

สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ สถานรีถไฟทีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป  

เดนิทางถงึ ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึง่ในยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ 

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก  

น าทา่นเขา้ชม ถ ้าน ้าแข็งพันปี (Ice Palace) เป็นถ ้าน ้าแข็งพันปีทีไ่มม่วีันละลาย เกดิจากการขดุเจาะใต ้

ธารน ้าแข็ง Glacier ลกึลงไป 30 เมตร ภายในจะมผีลงานศลิปะเป็นน ้าแข็งแกะสลกัอยูต่ามจดุตา่งๆ และ ลานส

ฟิงซ ์ จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรปทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนของ

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สมัผัสกบัภาพของ ธารน ้าแข็ง (Aletsch Glacier) ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ มคีวาม

ยาวถงึ 22 ก.ม. และความหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย  

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและกจิกรรมบนยอดเขา ทีไ่มค่วรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดย 

ทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป ไปหาบคุคลทีท่า่นนกึถงึในชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาจงุเฟราไมส่ามารถรองรับคณะได ้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิน์ าทา่นรับประทานอาหารทีภ่ตัตาคารในเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น

ไดไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั  

น่ังรถไฟไตเ่ขาลงจากยอดเขาจงุเฟราสู ่ สถานรีถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์  โดยเปลีย่นจากขบวนรถไฟมา 

ลงเคเบิล้คาร ์Eiger Express เพือ่มายนั สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์เทอรม์นิอล (Grindelwald Terminal Station) 

** การเดนิทางขึน้ชมยอดเขาจงุเฟรา ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ และ สภาพภมูอิากาศเป็นส าคัญ กรณีคณะไม่

สามารถขึน้ชมยอดเขาจงุเฟราได ้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่น

ใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ทัง้นีท้างบรษัิท

จะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคัญ  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจีอง  (Dijon) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เมอืงดจีองเป็น

อดตีเมอืงของจังหวัดเบอรก์นัด ี ประวตัศิาสตรข์องดจีองเริม่จากการตัง้รกรากของชาวโรมนัยคุโบราณโดยชือ่

เมอืงวา่ ดวีโีอ (Divio) ตัง้อยูร่ะหวา่งเสน้ทางไปเมอืงลยีง และปารสี นอกจากนัน้ยงัเป็นทีต่ัง้ส าคญัของอาณาเขต

ปกครองของดยคุแหง่เบอรก์นัดใีนระหวา่งชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่ 11 จนถงึชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่ 15 โดย
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ในชว่งนัน้มคีวามเจรญิรุง่เรอืงถงึขดีสดุ และเป็นอาณาจักรทีม่ัง่คั่งทาง เศรษฐกจิ ศลิปวัฒนธรรม การเรยีนรู ้และ

วทิยาศาสตร ์

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่ัก     HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON ระดับ 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่                  

 

Day 5 เมอืงปารสี – ปลสัเดอลากงกอรด์ – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – ถา่ยรปูกบัพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์ – 

ประตชูยั – ถนนชอ่งเซลเิซ ่ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ปารสีเป็นเมอืงหลวงและ

เมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศฝร่ังเศสตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ตัง้ถิน่ฐานมามากกวา่ 2,000 ปี ปัจจบุนัปารสีเป็นหนึง่ใน

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมยัแหง่หนึง่ของโลก และเป็นสถานททีอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังแหง่หนึง่

ของโลก 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนู Escargot & Duck Confit 

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

แมน่ ้าแซนยอดนยิมเจา้หนึง่ อกีทัง้ยงัเป็นบรษัิททัวรท์ีด่ าเนนิกจิการทางเรอืทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุปารสีดว้ย ใช ้

เวลาลอ่งประมาณ 1 ชัว่โมง ชมสถานทีส่ าคญัทีแ่มน่ ้าทอดผา่นอยา่งเชน่ หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟู สะพานอเล็ก

ซานเดอรท์ีส่ามเป็นกจิกรรมทีน่ยิมกนัอยา่งมากทีจ่ะน่ังเรอืชมเมอืงปารสี เรยีกไดว้า่เป็นไฮไลทส์ าคญัถา้หากใคร

ไดม้าเมอืงปารสีตอ้งไมพ่ลาดกจิกรรมลอ่งเรอืชมเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศสอยา่งแน่นอน 

ผา่นชม ปลสัเดอลากงกอรด์ (Place de la Concorde) เป็นหนึง่ในสีเ่หลีย่มสาธารณะทีส่ าคญัในปารสี 

เป็นจัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุในปารสี ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรปูแปดเหลีย่มทีม่คีนู ้า

ลอ้มรอบ ในชว่งการปฏวิัตฝิร่ังเศส ในปี พ.ศ. 2332 รปูปัน้ของพระเจา้หลยุสท์ี ่ 15 แหง่ฝร่ังเศสถกูรือ้ถอนและ

บรเิวณนัน้เปลีย่นชือ่เป็น Place de la Revolution รัฐบาลปฏวิตัใิหมไ่ดส้รา้งกโิยตนิขึน้ทีจ่ัตรัุส และทีน่ีเ่ป็นทีท่ี่



Page 8 of 17 

 

 

 

พระเจา้หลยุสท์ี ่16 ถกูประหารชวีติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใตไ้ดเร็กทอรจัีตรัุสไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น 

Place de la Concorde  เพือ่เป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุน่วายของปฏวิัต ิหลังจากการปฏวิตัใิน

ปี พ.ศ. 2373 ชือ่ก็กลับไปเป็น Place de la Concorde และยงัคงเป็นเชน่นัน้ตัง้แตนั่น้มา 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝ่ังของ

แมน่ ้าแซน ตัง้อยูบ่นทีต่ัง้เดมิของ ปาแลดวูท์รอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เรยีกสัน้ๆขอ

สถานทีน่ีว้า่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่จดังานนทิรรศการ สรา้งในสถาปัตยกรรม

แบบ Neo Classic ตอ่มาไดม้กีารรือ้ถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบใหมโ่ดยใชช้ือ่วา่ ปาแลเดอชาโย  

(Palais de Chaillot) โดยมลีักษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัอาหารเดมิ คอื มตีวัอาคารยืน่ออกเป็นปีกทัง้สองขา้ง โดย

ลักษณะโคง้ โดยสรา้งบนรากฐานของอาคารเดมิทัง้หมด เวน้เพยีงแตว่า่ ปีกโคง้ทัง้สองอาคารนัน้เป็นอาคาร

แยกกนั โดยไมม่อีาคารเชือ่มตรงกลาง แตเ่วน้เป็นลานจัตรัุสเปิดโลง่แทน เราสามารถมองเห็นทวิทัศนข์องหอไอ

เฟลไดจ้ากจัตรัุสทรอกาเดโรผา่นจากลานวา่งแหง่นี ้ ทีน่ีจ่งึถอืเป็นแลนดม์ารค์ทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนปารสีตอ้ง

มาถา่ยรปูววิหอไอเฟล ณ ลานแหง่นี ้อสิระใหท้า่นถา่ยรปูคูก่บัหอไอเฟลอยา่งจใุจ 

น าทา่นถา่ยรปูดา้นนนอกของ พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์ (Louver Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยู่

ในกรงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส  

พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ และใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ซึง่ไดเ้ปิด

ใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานตัง้แตส่มยัราชวงศก์าเป

เซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึง่ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเกบ็รักษาผลงานทางศลิปะที่

ทรงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 35,000  ช ิน้ จากตัง้แตส่มยักอ่นประวตัศิาสตรจ์นถงึศตวรรษที ่19 อสิระ

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัพรีะมดิแกว้ของพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนกิชาวจนี-อเมรกินั 

กอ่สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึง่ในโครงการทีร่เิร ิม่ของประธานาธบิดฟีร็องซวั มแีตร็อง เพือ่ใช ้

สอยเป็นทางเขา้หลกัของพพิธิภณัฑ ์

น าทา่นถา่ยรปูกบั ประตชูยัฝร ัง่เศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคญัของกรงุปารสี 

ตัง้อยูก่ลางจัตรัุส ชารล์ เดอโกล ประตชูยัแหง่ นีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นการสดดุวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่มรบเพือ่ประเทศ

ฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลยีน  

น าทา่นสู ่ถนนช็องเซลเิซ ่ (Champs Elysees) เป็นยา่นการคา้ของฝร่ังเศส ไมว่า่จะเป็น โรงละคร 

รา้นกาแฟ และรา้นคา้หรหูรา แบรนดเ์นมตา่งๆ สองขา้งทางมตีน้เกาลดัทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงามปลกูเรยีง

ราย ชือ่ ชอ็งเซลเีซ มาจากค าวา่ ทุง่เอลเิซยีม จากเทพปกรฌมักรกีในภาษาฝร่ังเศส ชอ็งเซลเีซไดรั้บการขนาน

นามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก 

ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่                  
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Day 6 ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ทเ์ล็ท – หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่ (La Valley Village Outlet) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

1.15 ชัว่โมง) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถกูกวา่ราคาปกตอิยา่งนอ้ย 

30 เปอรเ์ซน็ต ์ และมบีางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาลตา่งๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซน็ตห์รอืมากกวา่ 

ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

เทีย่ง         อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ ลาฟาแยตต ์ (Galleries Lafayette) ตัง้อยูบ่น 

Boulevard Haussmann ในเขตที ่9 ของกรงุปารสีใกลก้บั Opera Garnier มแีบรนดห์ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้ตา่งๆทีร่า้นเพือ่ใหเ้หมาะกบัทกุงบประมาณ ตัง้แตเ่สือ้ผา้ส าเร็จรปูไปจนถงึแฟชัน่ชัน้สงู สถาปัตยกรรม

ของรา้นเป็นแบบอารต์นูโว มโีดมทีโ่ดดเดน่และทัศนยีภาพอนังดงามของกรงุปารสี ท าใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ของเมอืงหลวงของฝร่ังเศส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศัย 

ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่   

 

Day 7 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบนิชางง ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล ประเทศฝร่ังเศส 

12.00 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ 

335 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง 36 นาท ี

 



Page 10 of 17 

 

 

 

Day 8 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

06.50 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 

09.30 น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่

SQ 708 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

11.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก 

ไมม่เีตยีง/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่

รวม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

12 – 19 สงิหาคม 2565 
SQ 711 / BKK – SIN / 18.30 – 

21.55 
SQ 356 / SIN – MXP / 23.30 – 

06.10 

SQ 335 / CDG – SIN / 12.00 – 
06.50 

SQ 708 / SIN – BKK / 09.30 – 
11.00 

61,990 58,990 39,990 9,800 

16 – 23 กนัยายน 2565 

SQ 711 / BKK – SIN / 18.30 – 
21.55 

SQ 356 / SIN – MXP / 23.30 – 
06.10 

SQ 335 / CDG – SIN / 12.00 – 

06.50 
SQ 708 / SIN – BKK / 09.30 – 

11.00 

59,990 56,990 39,990 9,800 

21 – 28 ตลุาคม 2565 
SQ 711 / BKK – SIN / 18.30 – 

21.55 
SQ 356 / SIN – MXP / 23.30 – 

06.10 

SQ 335 / CDG – SIN / 12.00 – 
06.50 

SQ 708 / SIN – BKK / 09.30 – 
11.00 

61,990 58,990 41,990 9,800 

02 – 09 ธันวาคม 2565 

SQ 711 / BKK – SIN / 18.05 – 
21.35 

SQ 356 / SIN – MXP / 23.45 – 
05.55 

SQ 335 / CDG – SIN / 10.40 – 

06.15 
SQ 708 / SIN – BKK / 09.45 – 

11.10 

61,990 58,990 39,990 9,500 

27 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 

2566 
75,990 72,990 53,990 21,200 
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SQ 711 / BKK – SIN / 18.05 – 
21.35 

SQ 356 / SIN – MXP / 23.45 – 
05.55 

SQ 335 / CDG – SIN / 10.40 – 

06.15 
SQ 708 / SIN – BKK / 09.45 – 

11.10 

30 ธันวาคม 2565 – 06 มกราคม 
2566 

SQ 711 / BKK – SIN / 18.05 – 
21.35 

SQ 356 / SIN – MXP / 23.45 – 
05.55 

SQ 335 / CDG – SIN / 10.40 – 

06.15 
SQ 708 / SIN – BKK / 09.45 – 

11.10 

75,990 72,990 53,990 21,200 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวัน) 

 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท และช าระ

สว่นทีเ่หลอื 30 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภท

อืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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 

 


