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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี     

2 
สนามบนิชางง ี– สนามบนิปารสี ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารสี – มงต์มาตร ์
มหาวหิารซาเครเกอร ์– จตัุรสัปลสัเดอลากงกอรด์ – เสาโอเบลสิก ์ 
โรงอุปรากรปาแลการน์ีเย่ – ล่องเรอืบาโตมชู 

   

Ibis Paris CDG Airport, Paris 
 หรอืเทยีบเท่า  

3 มองซ์แซงตม์เิชล – เมอืงรอูอ็ง – กรุงปารสี    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 
 หรอืเทยีบเท่า  

4 อสิระเลอืกท่องเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 
 หรอืเทยีบเท่า  

5 
หอไอเฟล – ประตูชยัฝรัง่เศส – พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ – พระราชวงัแวร์ซายส ์ 
เอาทเ์ลท็ ลาวาเล่    

Ibis Paris CDG Airport, Paris 
 หรอืเทยีบเท่า  

6 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบนิชางง ี     

7 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินชางงี 
 

15.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

18.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินท่ี SQ711 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง) 

21.55 เดินทางถึง สนามบินชางง ีประเทศสิงคโปร์ 

 

Day2 สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารีส – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – 
จัตุ ร ัสปลัสเด อลากงกอร์ด  – เส าโอเบลิสก์  – โรงอุปรากรปาแลการ์นี เย่  – ล่องเรือบ าโตมู ช

 
00.15 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ366 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
07.35 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทาง

ตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  
นำท่านเดินทางสู่ มงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นรวมถึงยัง
เป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีต  
นำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacré-Cœur) หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป็นโบสถ์คาทอลิกท่ีตั้งอยู่บนเนิน 
Montmartre หรือเรียกอีกช่ือว่า ภูเขาแห่งผู้พลีชีพในศาสนา ภายในโบสถ์ยังมีภาพโมเสกที่ใหญ่ที่สุดโลก รวมถึงไปร์ออแกนขนาดใหญ่
ของโบสถ์ท่ีถูกสร้างโดย อริสทิด คาวาเย – คอลต์ ประติมากรรมของมหาวิหารซาเครเกอร์จะเป็นการก่อสร้างสไตล์บาเซนไท ที่เต็มไปด้วย
มนต์ขลัง ท่ีนี่ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานท่ีสำหรับหนุ่มสาวนิยมมาเดินเล่นกัน ถ่ายภาพ ด้านหน้าโบสถ์ยังมี
จุดขายของที่ระลึก  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 
 

 นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด (Place De La Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์การนองเลือด
ครั้งใหญ่ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งเป็นจุดจบของพระเจ้าหลุยส์ที่ 
16 พร้อมกับพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยเครื่องประหารกิโยติน  นับเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็นสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสแล้วปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ เสาโอเบลิสก์ (L’Obélisque) ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่ง
มิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูกส่งให้เป็นของขวัญแก่พระเจ้าชาร์ลที่ 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือ
การทำมาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่าเรื่องราวสมัยฟาร์โรห์รามเสสที่ 2 และสมัยรามเสสที่ 3 ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณที่มีอายุกว่า 
3,000 ปี นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสร้าง
โดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งท่ีวิจิตรงดงามภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำ
แซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นบริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่อง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง ชมสถานท่ีสำคัญที่แม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่
สามเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีส
ต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ 
ที่พัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 
Day3 มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรอูอ็ง – กรงุปารีส

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ มองซ์แซงต์มิเชล (Mont Sant-Michel) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส ความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมที่นี่สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียว และ ‘มงต์แซงต์มิเชล’ ยังถูกยกให้ เป็น สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก 
(Wonder of the Western World) วิหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดหนึ่งในสามของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟล
และพระราชวังแวร์ซายน์ นำท่านชมด้านนอกของ มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล (Mont Saint Michel Abbey) (ไม่รวมค่าเข้าชม
ภายในโบสถ์ ประมาณท่านละ 11 ยูโร) เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเด่นเป็นสง่ากลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี สูง
จากระดับนํ้าทะเลความสงูรวมฐานและตวัวิหารสงูถึง 155 เมตร นำท่านชมบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ยังคงสภาพเหมอืนยุโรปยุคกลาง 
ปัจจุบันดัดแปลงเป็นร้านรวงขายของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน  

 
เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวอิสระอาหารกลางวัน 
 
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง เมืองรูอ็อง (Rouen) เป็นเมืองที่อยู่ทางภาค

ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของ
แคว้นนอร์มังดี เหนือ นําท่านชมด้านนอกของ มหาวิหารรูอ็อง 
(Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง 
(Cathedral Notre-Dame de Rouen) เป็นมหาวิหารในนิยาย
โรมันคาทอลิก ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค หลังจากน้ันนําท่าน
เดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Gros Horloge) ที่มีความเก่าแก่สมัย
ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ดี
ที่สุดของเมืองรูอ็อง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก  Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

 

Day4 อิสระเลือกท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 อสิระท่องเทีย่วแบบเตม็วนั ทัง้นี้มหีวัหน้าทวัร์พร้อมให้บรกิารแนะน าการเดนิทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยว

ต่างๆ 
- ดิสนียแ์ลนด์ ปารีส (Disneyland Paris) ศูนย์รวมจนิตนาการทีสุ่ดแสนจะวเิศษโลกแห่งเทพ

นิยาย เป็นสวนสนุกแห่งที่สองที่เปิดนอกประเทศอมเรกิา USA และเป็นดสินีย์แลนด์แห่งแรกและแห่ง
เดยีวของยุโรป จงึไม่น่าแปลกใจที่ดสินีย์แลนด์ปารสีจะเป็นสวนสนุกที่มผีู้เขา้ชมมากที่สุดเป็นอนัดบั 1 
ของยุโรป ตัง้อยู่ห่างจากใจกลางเมอืงปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร ภายในสวนสนุกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
หลกัๆ คอื Disney Studio หรอืโรงถ่ายภาพยนตรข์องดสินียแ์ลนด์ และ Disneyland Park หรอืโซนสวนสนุก 

- โรงอุปรากรปาแลการนี์เย่ (Palais Garnier) หรอื Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมอืงปารสีสรา้งโดย ชาร์ล การ์นีเย่ 
ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูบาโรก ทีม่คีวามสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งทีว่จิติรงดงามภายในอาคาร 

- แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีแ่มว้่าเราจะไม่ไดต้ัง้ใจไปช้อปป้ิงแบรนด์เนมกย็งัควร
ค่าแก่การไปเดนเล่นอยู่ดี ตัง้อยู่บนถนนโฮสมานน์(Boulevard Haussman) ในกรุงปารสี ใกล้กับโรง
โอเปร่าการ์นิเยร์(Opera Ganier) เปิดให้บริการครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็น
หา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าของโลกย่างทุกวนันี้แต่ก่อนเป็นแค่รา้นคา้ขายเสือ้ผ้าเลก็ๆ ที่หวัมุมถนน 
Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานไดม้กีารขยบัขายพืน้ทีเ่พื่อใหเ้พยีงพอ ต่อจ านวนพนักงานและลูกคา้ทีม่า

จบัจ่ายใช้สอย เพราะในแต่ละวนัมลูีกค้าเขา้ออกที่ห้างนี้เฉลี่ยแล้ว 1 ล้านคนต่อวนัเลยทเีดยีว มเีนื้อที่
ทัง้หมดราวๆ 500,000 ตรม. ทัง้หมด 5 ชัน้ 

- ถนนฌอ็งเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดทีท่่านสามารถชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลก เป็นถนนแห่งหนึ่งทีไ่ด้
ชื่อว่าสวยที่สุด ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส  กลายเป็นถนนช้อปป้ิงสายส าคัญที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก 
นอกจากสองข้างทางจะรวมรวบแหล่งร้านค้าสุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปทุกสิ่งที่คุณต้องการ ทัง้
รา้นอาหารและขนมสุดหร ู
- มงต์มาตร ์(Montmartre) เป็นย่านส าคญัอกีแห่งของเมอืงปารสี อยู่สุดเขตทางเหนือของปารสี มลีกัษณะเป็นเนินเขา
สงู 130 เมตร เป็นทีพ่ านักของชุมชนชาวปารเีซยีมายาวนาน รวมถงึยงัเป็นจุดก าเนิดผลงานดา้นศลิปะของศลิปินมากมายแห่ง
ของเมอืงปารสีในอดตี 

ทีพ่กั Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

Day5 หอไอเฟล – ประตูชยัฝรัง่เศส – พิพิธภณัฑลู์ฟวร ์– พระราชวงัแวรซ์ายส ์– เอาท์เลท็ ลาวาเล่ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำ
แซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นท่ีรู้จักกันทั่วโลก  
นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอ
โกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส นำท่านถ่ายรูปคู่ 
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ประมาณท่านละ 80 ยูโร) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง
ที่สุดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000  ช้ิน รวมไปถึงผลงานช่ือก้อง
โลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ รูปปั้น Venus de Milo และเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ช่ือดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับ
ดาวินซี” (The Davinci Code)  
นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือท่ีเรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่

อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ท่ีสำคัญคือพระราชวัง

แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  เมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของ

พระองค์ โดยใช้เงินในการสร้างทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์และคนงานกว่า30,000 คนพระราชวังแวร์ซายส์ 

เป็นพระราชวังที่ประทับที่สมบูรณ์แบบ โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายใน

แบ่งออกเป็นห้อง เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็นต้น ซึ่งแต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดบัหรูหรา

ตระการตาและภาพเขียนที่มีช่ือเสียงประดับอยู่ตามผนังห้อง ซึ่งทั่วโลกยกย่องว่าพระรางวังแวร์ซายส์ 

เป็นที่รวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศสที่เคยกระฉ่อนโลกทั้งมวล จนมีคำกล่าวว่า ” คราใด

ใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว ” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็น

สัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์

และนามของห้องอย่างยิ่ง ไฮไลท์ท่ีไม่ควรพลาดคอื ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุด

ของแวร์ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงกำกับ

การก่อสร้างเอง  

 



 
 

ทั้งห้องประกอบด้วยกระจกบานยักษ์ 17 บาน เมื่อเปิดออกแล้ว สวนแวร์ซายส์อันสวยสดงดงามดุจสวนสวรรค์จะปรากฏบนกระจกทั้ง

แถบของกำแพงด้านใน เป็นท่ีตระการตาแก่ผู้ได้พบเห็น โดยห้องกระจกนี้ได้ใช้ต้อนรับแขกเมือง หรือจัดพิธีเลี้ยงรับรองคณะราชทูต เป็น

เวลาถึง 300 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ห้องนี้ได้ใช้เซ็นสนธิสัญญาครั้งสำคัญถึง 2 ครั้ง คือ สนธิสัญญาตั้งอาณาจักรเยอรมัน และ

สนธิสัญญาแวร์ซายส์ “สงบศึกสงครามโลกครั้งท่ี 1  
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 

 นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมช่ือดังต่างๆ โดยจำหน่ายใน
ราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือ
มากกว่า ทำให้เป็นสถานท่ีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 

 
ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวอิสระอาหารค่ำ 
ที่พัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day6 สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สนามบินชางงี 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

12.00 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ355 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

Day7 สนามบินชางง ี– สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

06.50 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

09.30 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ708 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 2-11 ปี) 

ไม่มีเตียงพกักบัผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพกั
เด่ียว 

06 – 12 ธนัวาคม 2565 51,990 48,990 28,990 8,900 

27 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 59,990 56,990 29,990 9,900 

29 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66 59,990 56,990 29,990 9,900 

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 
อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซี่าเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
นักท่องเทีย่วจ่ายตามจรงิกบัศูนยย์ื่น โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 
30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง
บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และการแนะน าจาก
เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใชจ้่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ  (ไม่
รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. เงือ่นไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษิทัประกนัเป็นผูพ้จิรณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 



 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 


