
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินชางงี     

2 

เมืองมิลาน –แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิ

ลาน  

เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม 
   

HOTEL CRUISE 

COMO 

หรือเทียบเท่า  

3 

เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรียสิ์งโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล – 

เมืองอิเซลท์วาลด ์ 

ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเกน้ 
   

HOTEL CRYSTAL 

INTERLAKEN 

หรือเทียบเท่า  

4 

เมืองกรินเดลวลัด–์ สถานีรถไฟกรินเดลวลัด ์เทอร์มินอล  

สถานีเคเบ้ิลคาร์ Eiger Express –สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – 

ธารนํ้าแขง็ 

ยอดเขาจุงเฟรา – ถํ้านํ้าแขง็พนัปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองดีจอง 

   

HOTEL HOLIDAY 

INN EXPRESS 

DIJON 

หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่นํ้าแซนด ์– ปลสัเดอลากงกอร์ด  

ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภณัฑลู์ฟวร์     
HOTEL IBIS PARIS 

PORTE DE BERCY 

 



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินชางง ี

 

 

15.30 นดัหมายพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับพร้อม

อาํนวยความสะดวก  

18.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางง ีประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINESเท่ียวบินท่ี SQ 711 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ2 ชัว่โมง 

21.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเคร่ือง 

23.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINESเท่ียวบิน SQ 356 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ12 ชัว่โมง20นาที 

 

 

 

 

 

 

พีระมิดแกว้ของพิพิธภณัฑลู์ฟวร์ – ประตูชยัฝร่ังเศส – ถนนช็องเซลิ

เซ่ 

หรือเทียบเท่า  

6 เอาทเ์ลท็ ลาวาเล่ –ชอ้ปป้ิงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต ์    

HOTEL IBIS PARIS 

PORTE DE BERCY 

หรือเทียบเท่า  

7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางงี     

8 สนามบินชางงี–สนามบินสุวรรณภูมิ     



Day2 สนามบินชางงี – สนามบินมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งมิลาน – โคโม – 

ทะเลสาบโคโม 

 

 

06.10 เดินทางถึง สนามบินมิลานประเทศอิตาลีผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับ

สมัภาระผา่นจุดคดักรองตามระเบียบการของสนามบิน 

นําท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan)เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป็น

เมืองหลกัของแควน้ลอมบาร์เดีย และป็นเมืองสําคญัในภาคเหนือของ

ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอม บาร์ดี (Lombardy) ช่ือเมืองมิลาน

มาจากภาษาเคลต ์คาํวา่ “Mid-lan” ซ่ึงหมายถึง อยูก่ลางท่ีราบ เมืองมิลานมี

ช่ือเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึง มิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชั่นใน

ลกัษณะเดียวกบันิวยร์ิก ปารีส ลอนดอน และโรม  

นาํท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอม็มานูเอล (Galleria VittarioEmanuele II)ท่ีนบัเป็นศูนยก์ารคา้ท่ีสวยงามหรูหราและ

เก่าแก่ท่ีสุดใน เมืองมิลาน อนุเสาวรีย ์

ของกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และ

อนุเสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยคุเรอเนสซองซ์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์ โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า   

นาํท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo deMilan)เป็นมหาวิหารท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ี

ยิ่งใหญ่ดว้ยความสูง 157 เมตร และกวา้งถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ท่ีจตุัรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมิ

ลานเป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองใน ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ท่ีตั้งอยูท่ี่เมืองวาติกนั **ค่าบตัรเขา้

ชมดา้นในของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรือ คาํนวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 400 

บาท (THB)** 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดนกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

เป็นเมืองท่ีอยูติ่ดกบัทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ทาํให้โคโมเป็นเมืองท่องเท่ียวอีกเมืองนึงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทาง

มาท่องเท่ียวกนั ถ่ายรูปกบัทะเลสาบโคโม (Como Lake) 

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 



ท่ีพกั HOTEL CRUISE COMOระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล– เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบ

เบรียนซ์ – เมืองอนิเทอลาเก้น 

 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมือง

ท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนดท่ี์ถูกห้อมลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ

ขนุเขา  

นาํท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลกับนผา

หินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ท่ี

เกิดจากการปฏิวติัในประเทศฝร่ังเศสเม่ือปีค.ศ. 1792  

นาํท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแม่นํ้า

รอยส์ อนังดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในทวีปยโุรป อิสระใหท่้าน

เดินชอมเมืองและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

นาํท่านสู่ เมืองอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) พาท่าน

ถ่ายรูปกบั ทะเลสาบเบรียนซ์Lake Brienzเป็นทะเลสาบสีมรกตท่ีเงียบสงบ อยูท่างทิศเหนือ

ของเทือกเขาแอลป์หน่ึงในฉากซีรียเ์กาหลีใตเ้ร่ือง Crash Landing on You 

นาํท่านสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) ความหมายตรงตวัท่ีแปลว่า “เมืองระหว่างสอง

ทะเลสาบ” เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune Lake)และ ทะเลสาบเบรียนซ์ 

(Brienz Lake)ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบดา้นหน้าหลงัดว้ยเทือกเขาเขียว

ชะอุ่ม  

 

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

ท่ีพกั HOTEL CRYSTAL INTERLAKENระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

Day4 เมืองกรินเดลวัลด์– สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express –สถานี

รถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์-ธารนํ้าแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถํ้านํ้าแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – 

ธารนํา้แข็ง – เมืองดิจอง 

 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด์ (Grindelwald)เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นท่ีตั้ง

ของ สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล (GrindelwaldTerminal Station)นาํท่าน ขึน้เคเบิล้คาร์ EigerExpress พิชิตยอด

เขาจุงเฟรา เปล่ียนขบวนรถไฟท่ีสถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์มีความสูงกว่าระดบันํ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร 

ระหวา่งทางข้ึนสู่ยอดเขา ท่านจะไดผ้า่นชมความสวยงามท่ีธรรมชาติสรรคส์ร้าง คือ ธารนํา้แข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อน

ถึงสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์คสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยโุรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top 

of Europe) หน่ึงในยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก นาํท่านเขา้ชมถํา้

นํ้าแข็งพันปี (Ice Palace)เป็นถํ้านํ้ าแข็งพนัปีท่ีไม่มีวนัละลาย เกิดจากการขุดเจาะใตธ้ารนํ้ าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร 

ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นนํ้ าแขง็แกะสลกัอยูต่ามจุดต่างๆ และลานสฟิงซ์ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยโุรปท่ีระดบัความสูงถึง 

3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์สัมผสักบัภาพของ ธารนํ้าแข็ง (Aletsch 

Glacier)ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้

เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ท่ีไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดย ท่ีทําการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดใน

ยุโรป ไปหาบุคคลท่ีท่านนึกถึงในช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุด  

เท่ียง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไม่สามารถรองรับคณะได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินาํท่าน

รับประทานอาหารท่ีภตัตาคารในเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน และไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายให้ท่านไดไ้ม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึง ทั้งน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้ เป็นสาํคญั  

นั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์โดยเปล่ียนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร์ 

EigerExpressเพื่อมายนัสถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล (GrindelwaldTerminal Station)** การเดินทางข้ึนชม



ยอดเขาจุงเฟรา ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป็นสาํคญั กรณีคณะไม่สามารถข้ึนชมยอดเขาจุงเฟราได ้

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่านไดทุ้กกรณี 

เน่ืองจากเป็นการชาํระล่วงหน้ากบัผูแ้ทนเรียบร้อยแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้ เป็น

สาํคญั  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง  (Dijon)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เมืองดีจองเป็นอดีตเมืองของจงัหวดัเบอร์

กนัดี ประวติัศาสตร์ของดีจองเร่ิมจากการตั้งรกรากของชาวโรมนัยคุโบราณโดยช่ือเมืองวา่ ดีวีโอ (Divio) ตั้งอยูร่ะหวา่งเส้นทาง

ไปเมืองลียง และปารีส นอกจากนั้ นยงัเป็นท่ีตั้ งสําคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดีในระหว่างช่วง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 จนถึงช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 โดยในช่วงนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด และเป็นอาณาจกัรท่ีมัง่คัง่

ทาง เศรษฐกิจ ศิลปวฒันธรรม การเรียนรู้ และวิทยาศาสตร์ 

คํา่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกัHOTEL HOLIDAY INN EXPRESSDIJON ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

Day5 เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – 

ประตูชัย– ถนนช่องเซลเิซ่  

 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศฝร่ังเศสตั้งอยูบ่นแม่นํ้าแซน ตั้งถ่ินฐานมามากกวา่ 2,000ปี ปัจจุบนัปารีสเป็นหน่ึงใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีลํ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก และเป็นสถานทีท่องเท่ียวท่ี

โด่งดงัแห่งหน่ึงของโลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน พเิศษเมนู Escargot & Duck Confit 

นาํท่าน ล่องเรือชมแม่นํ้าแซน บาโต มูช(Bateaux-Mouches)เป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริการเรือนํา

เท่ียวในแม่นํ้ าแซนยอดนิยมเจา้หน่ึง อีกทั้งยงัเป็นบริษทัทวัร์ท่ีดาํเนินกิจการทางเรือท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดในกรุงปารีสดว้ย ใชเ้วลาล่องประมาณ 1 ชัว่โมง ชมสถานท่ีสําคญัท่ีแม่นํ้ าทอดผ่านอยา่งเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑ์ลูฟ 

สะพานอเลก็ซานเดอร์ท่ีสามเป็นกิจกรรมท่ีนิยมกนัอยา่งมากท่ีจะนัง่เรือชมเมืองปารีส เรียกไดว้า่เป็นไฮไลทส์าํคญัถา้หากใคร

ไดม้าเมืองปารีสตอ้งไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสอยา่งแน่นอน 



ท่านผ่านชม ปลัสเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหน่ึงในส่ีเหล่ียมสาธารณะท่ีสาํคญัในปารีส เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่

ท่ีสุดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูปแปดเหล่ียมท่ีมีคูนํ้ าลอ้มรอบ ในช่วงการปฏิวติัฝร่ังเศส 

ในปี พ.ศ. 2332 รูปป้ันของพระเจา้หลุยส์ท่ี 15 แห่งฝร่ังเศสถูกร้ือถอนและบริเวณนั้นเปล่ียนช่ือเป็น Place de la Revolution 

รัฐบาลปฏิวติัใหม่ไดส้ร้างกิโยตินข้ึนท่ีจตุัรัส และท่ีน่ีเป็นท่ีท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ถูกประหารชีวิต เม่ือ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.

2338 ภายใตไ้ดเร็กทอรีจตุัรัสไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Place de la Concorde  เพื่อเป็นการแสดงความปรองดองหลงัจากความวุน่วาย

ของปฏิวติั หลงัจากการปฏิวติัในปี พ.ศ. 2373 ช่ือกก็ลบัไปเป็น Place de la Concordeและยงัคงเป็นเช่นนั้นตั้งแต่นั้นมา 

นาํท่านเดินทางสู่ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝ่ังของ

แม่นํ้าแซน ตั้งอยูบ่นท่ีตั้งเดิมของ ปาแลดูวท์รอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซ่ึงเป็นท่ีมา

ของช่ือเรียกสั้นๆขอสถานท่ีน้ีวา่ ทรอกาเดโร (Trocadero)อาคารแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อ

จดังานนิทรรศการ สร้างในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาไดมี้การร้ือถอน

อาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใชช่ื้อวา่ ปาแลเดอชาโย  (Palais de 

Chaillot) โดยมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัอาหารเดิม คือ มีตวัอาคารยืน่ออกเป็นปีกทั้ง

สองขา้ง โดยลกัษณะโคง้ โดยสร้างบนรากฐานของอาคารเดิมทั้งหมด เวน้เพยีงแต่วา่ ปีก

โคง้ทั้งสองอาคารนั้นเป็นอาคารแยกกนั โดยไม่มีอาคารเช่ือมตรงกลาง แต่เวน้เป็นลานจตุัรัส

เปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทศันข์องหอไอเฟลไดจ้ากจตุัรัสทรอกาเดโรผา่นจากลานวา่งแห่งน้ี ท่ีน่ีจึงถือเป็นแลนด์

มาร์คท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนปารีสตอ้งมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งน้ี อิสระใหท่้านถ่ายรูปคู่กบัหอไอเฟลอยา่งจุใจ 

 

 

นําท่านถ่ายรูปดา้นนนอกของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum)เป็นพิพิธภณัฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส  

พิพิธภณัฑลู์ฟวร์เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุด เก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชม

ไดเ้ม่ือปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวติัความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมยัราชวงศก์าเปเซียง ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงั

หลวง ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเกบ็รักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมากกวา่ 35,000 ช้ิน 

จากตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงศตวรรษท่ี 19อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ออกแบบ

โดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เม่ือปีค.ศ.1988 โดยเป็นหน่ึงในโครงการท่ีริเร่ิมของ

ประธานาธิบดีฟร็องซวั มีแตร็อง เพื่อใชส้อยเป็นทางเขา้หลกัของพิพิธภณัฑ ์



นําท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีสําคญั

ของกรุงปารีส ตั้งอยูก่ลางจตุัรัส ชาร์ล เดอโกล ประตูชยัแห่ง น้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นการสดุดี

วีรชนทหารกลา้ท่ีไดร่้วมรบเพื่อประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโป

เลียน  

นาํท่านสู่ ถนนช็องเซลเิซ่ (Champs Elysees) เป็นยา่นการคา้ของฝร่ังเศส 

ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร ร้านกาแฟ และร้านคา้หรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองขา้งทางมี

ตน้เกาลดัท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ช่ือ ช็องเซลีเซ มาจากคาํว่า ทุ่งเอลิ

เซียม จากเทพปกรฌมั 

กรีกในภาษาฝร่ังเศส ช็องเซลีเซไดรั้บการขนานนามวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

คํา่ อิสระอาหารคํ่า ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCYระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

Day6 ช้อปป้ิงลาวาเล่ เอ้าท์เลท็ –ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เป็นเอาทเ์ล็ท

จาํหน่ายสินคา้แบรด์เนมช่ือดังต่างๆ โดยจาํหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติ

อยา่งนอ้ย 30 เปอร์เซ็นต ์และมี 

บางช่วงโปรโมชั่นพิ เศษตามฤดูกาลต่างๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 

เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทาํให้เป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่าง

มากจากนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการช็อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม 

เท่ียง     อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 



นาํท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)ตั้งอยูบ่น

Boulevard Haussmannในเขตท่ี 9 ของกรุงปารีสใกลก้บั Opera Garnier มีแบรนด์

หลากหลายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 

ท่ีร้านเพื่อใหเ้หมาะกบัทุกงบประมาณ ตั้งแต่เส้ือผา้สาํเร็จรูปไปจนถึงแฟชัน่ชั้นสูง 

สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมท่ีโดดเด่นและทศันียภาพอนังดงาม

ของกรุงปารีส ทาํใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวของเมืองหลวงของฝร่ังเศส อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง

ไดต้ามอธัยาศยั 

 

คํา่  อิสระอาหารคํ่า ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

   ท่ีพกั HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางง ี

 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกลประเทศฝร่ังเศส 

12.00 นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินชางง ีประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINESเท่ียวบินท่ีSQ 335 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ12 ชัว่โมง36นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Day8 สนามบินชางง ี– สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

 

06.50 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอการเปล่ียนเคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 

09.30 นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINESเท่ียวบินท่ี SQ 708 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ2ชัว่โมง 

11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 

ราคาทัวร์/ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทัวร์เดก็ 

ไม่มีเตียง/ท่าน 

(อายุไม่เกนิ 12 

ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพกัเดีย่ว 

12– 19สิงหาคม 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 

16–23กนัยายน 2565 

SQ 711 / BKK – SIN / 18.30 – 

21.55 

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



SQ 356 / SIN – MXP / 23.30 – 

06.10 

SQ 335 / CDG – SIN / 12.00 – 

06.50 

SQ 708 / SIN – BKK / 09.30 – 

11.00 

21 –28ตุลาคม 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 ธนัวาคม 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 ธนัวาคม 2565– 03 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 

30 ธนัวาคม 2565– 06 มกราคม 

2566 

SQ 711 / BKK – SIN / 18.05 – 

21.35 

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



SQ 356 / SIN – MXP / 23.45 – 

05.55 

SQ 335 / CDG – SIN / 10.40 – 

06.15 

SQ 708 / SIN – BKK / 09.45 – 

11.10 
 

อตัราค่าบริการสาํหรับเดก็อายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัร์ขา้งตน้ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวนั) 

 โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ อาํนวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้าํแนะนาํแก่ท่าน 

 

สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชาํระส่วนท่ีเหลือ 

30วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัร์เตม็จาํนวน 100% เท่านั้น 

2. อตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จาํนวน 10ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจาํนวนท่ีกาํหนด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง 

ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านท่ีตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออก

บตัรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ และการแนะนาํจาก

เจา้หนา้ท่ีเป็นเพียงการแนะนาํเท่านั้น 

4. นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางโปรแกรมขา้งตน้ควรทาํการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 

วนั วนัหยดุนกัขตัฤกษ6์0 วนั หากระยะเวลานอ้ยกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซ่ึงอาจมีค่าใชจ่้าย

เพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

 

 



 



 



 



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


