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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมู ิ– สนามบินชางง ี     

2 
เมอืงมลิาน – แกลลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานเูอล – มหาวิหารแห่งเมอืงมลิาน  

เมอืงโคโม – ทะเลสาบโคโม    

HOTEL CRUISE 

COMO 

หรือเทียบเท่า  

3 

เมืองลเูซิรน์ – อนสุาวรียส์งิโตหินแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – เมืองอิเซล์

ทวาลด ์ 

ทะเลสาบเบรียนซ ์– เมอืงอินเทอรล์าเกน้ 
   

HOTEL CRYSTAL 

INTERLAKEN 

หรือเทียบเท่า  

4 

เมอืงกรินเดลวลัด ์– สถานรีถไฟกรินเดลวลัด ์เทอรม์นิอล  

สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธาร

น า้แข็ง 

ยอดเขาจงุเฟรา – ถ า้น า้แข็งพนัปี – ลานสฟิงซ ์– เมอืงดจีอง 

   

HOTEL HOLIDAY INN 

EXPRESS DIJON 

หรือเทียบเท่า  

5 

เมอืงปารีส – ลอ่งเรือบาโตมชู ชมแมน่ า้แซนด ์– ปลสัเดอลากงกอรด์   

ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์ 

พีระมดิแกว้ของพิพิธภณัฑล์ฟูวร ์– ประตชูยัฝรัง่เศส – ถนนช็องเซลเิซ่ 
   

HOTEL IBIS PARIS 

PORTE DE BERCY 

หรือเทียบเท่า  

6 เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่– ชอ้ปป้ิงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต ์    

HOTEL IBIS PARIS 

PORTE DE BERCY 

หรือเทียบเท่า  

7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางงี     

8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 
 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินชางงี 

 

 

15.30 นดัหมายพรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวย

ความสะดวก  

18.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบินชางงี ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 711 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

21.55  เดนิทางถึง สนามบินชางง ีประเทศสงิคโปร ์และรอตอ่เคร่ือง 

23.30  ออกเดนิทางสู ่สนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาล ีโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบิน SQ 356 

(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง 20 นาท ี

 

Day2 สนามบินชางงี – สนามบินมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานเูอล – มหาวิหารแห่งมิลาน – โคโม – ทะเลสาบ

โคโม 

 

 

06.10 เดนิทางถึง สนามบินมิลาน ประเทศอิตาล ีผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดักรองตามระเบียบการของสนามบิน 

      น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป็นเมือง

หลักของแควน้ลอมบาร์เดีย และป็นเมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี 

ตัง้อยู่บริเวณที่ราบลอม บารด์ี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต ์ค า

ว่า “Mid-lan” ซ่ึงหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดา้นแฟชัน่และ

ศิลปะ ซ่ึง มิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชัน่ในลักษณะเดียวกับนิวยิร์ก ปารีส 

ลอนดอน และโรม  

      น าท่านเดินทางสู่  แกลเลอรี  วิคเตอร์ เ อ็มมานเูอล (Galleria Vittario 

Emanuele II) ที่นับเป็นศนูย์การคา้ที่สวยงามหรหูราและเก่าแก่ที่สดุใน เมืองมิ

ลาน อนเุสาวรีย ์

      ของกษตัยิว์ิคเตอร ์เอ็มมานเูอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูริ้เร่ิมการ

รวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนเุสาวรียข์องศิลปินชื่อดังในยคุเรอเนส

ซองซอ์ีก 1 ท่าน คือ ลโิอนาร ์โด ดารว์ินซ่ี ที่อยู่บริเวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

      น าท่านถ่ายรปูเป็นที่ระลกึ กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่

ดว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถึง 92 เมตร ตัง้อยู่ที่จตัรุัสกลางเมอืงมลิานเปรียบเหมอืนเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงมลิานเป็นมหา

วิหารที่ใหญ่เป็นอันดบัสองใน ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอรท์ี่ตัง้อยู่ที่เมืองวาติกัน **ค่าบัตรเขา้ชมดา้นในของมหา

วิหารแห่งเมอืงมลิาน ท่านละ ประมาณ 10 ยโูร (EUR) หรือ ค านวณ เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 



 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

               น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็น

เมอืงที่อยู่ตดิกบัทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ท าใหโ้คโมเป็นเมอืงท่องเที่ยวอีกเมอืงนงึที่นกัท่องเที่ยวนยิมเดนิทางมาท่องเที่ยวกัน  

               ถ่ายรปูกบั ทะเลสาบโคโม (Como Lake) 

ค ่า       บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

ที่พกั  HOTEL CRUISE COMO ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 เมืองลเูซิรน์ – อนสุาวรียสิ์งโตหินแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – เมืองอิเซลท์วาลด ์– ทะเลสาบเบรียนซ ์– เมือง

อินเทอลาเกน้ 

 

 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

              น าท่านเดินทางสู่ เมืองลเูซิรน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมือง

ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ

ขนุเขา  

               น าท่านถ่ายรปูกบั อนสุาวรียสิ์งโตหินแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลกับนผาหิน

ธรรมชาติ เพื่อเป็นอนสุรณร์ าลึกถึงการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวิตเซอรแ์ลนดท์ี่เกิดจาก

การปฏิวตัใินประเทศฝรัง่เศสเมือ่ปีค.ศ. 1792  

               น าท่านเดนิสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมคีวามยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้

รอยส ์อันงดงามซ่ึงเป็นเหมอืนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มหีลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุใน

ทวีปยโุรป อิสระใหท้่านเดนิชอมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เท่ียง   อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

น าท่านสู่ เมืองอิเซลท์วาลด ์(Iseltwald) (ใชเ้วลาในการเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) พาท่านถ่ายรปูกับ ทะเลสาบเบรียนซ ์Lake Brienz เป็นทะเลสาบสีมรกตที่

เงยีบสงบ อยู่ทางทิศเหนอืของเทือกเขาแอลป์ หนึง่ในฉากซีรียเ์กาหลใีตเ้ร่ือง Crash Landing on You  

น าท่านสู่ เมืองอินเทอลาเกน้ (Interlaken) ความหมายตรงตัวที่แปลว่า “เมืองระหว่างสอง

ทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทนู (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz 

Lake) ทะเลสาบสฟ้ีาสดใสแสนสวยงาม ถกูขนาบดา้นหนา้หลงัดว้ยเทือกเขาเขยีวชะอุ่ม  

 

ค ่า       บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น  

ที่พกั  HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

Day4 เมืองกรินเดลวลัด ์– สถานีรถไฟกรินเดลวลัด ์เทอรมิ์นอล – ข้ึนเคเบ้ิลคาร ์Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์

เกล็ทเชอร ์

            ธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจงุเฟรา – ถ ้าน ้าแข็งพนัปี – ลานสฟิงซ ์– ธารน ้าแข็ง – เมืองดิจอง 

 

 

เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวลัด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของ 

สถานีรถไฟกรินเดลวลัด ์เทอรมิ์นอล (Grindelwald Terminal Station) น าท่าน ข้ึนเคเบ้ิลคาร ์Eiger Express  พิชิตยอดเขาจงุเฟ

รา เปลีย่นขบวนรถไฟที่ สถานีรถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์ มคีวามสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทาง

ขึน้ส ูย่อดเขา ท่านจะไดผ้า่นชมความสวยงามที่ธรรมชาตสิรรคส์รา้ง คือ ธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชงิเขาก่อนถึงสถานปีลายทาง

สถานีรถไฟจงุเฟรายอรค์ สถานีรถไฟที่สงูที่สดุในทวีปยโุรป เดินทางถึง ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอด

เขาที่สงูที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก น าท่านเขา้ชม  ถ ้าน ้าแข็งพนัปี (Ice Palace) เป็นถ า้

น า้แข็งพนัปีที่ไมม่วีนัละลาย เกิดจากการขดุเจาะใตธ้ารน า้แข็ง Glacier ลกึลงไป 30 เมตร ภายในจะมผีลงานศิลปะเป็นน า้แข็งแกะสลกัอยู่

ตามจดุต่างๆ และ ลานสฟิงซ ์จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรปที่ระดบัความสงูถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ถึงชายแดน

ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์สมัผสักับภาพของ ธารน ้าแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. 

และความหนาถึง 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อิสระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรปูและกิจกรรมบนยอดเขา ที่ไมค่วรพลาดกบัการ

สง่โปสการด์โดย ท่ีท าการไปรษณียท่ี์สงูท่ีสดุในยโุรป ไปหาบคุคลท่ีท่านนกึถึงในชว่งเวลาท่ีดทีี่สดุ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาจงุเฟราไมส่ามารถรองรับคณะได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์น าท่านรับประทานอาหาร

ที่ภัตตาคารในเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน และไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหท้่านไดไ้ม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ทางบริษัทจะค านึงถึง

ประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั  

นัง่รถไฟไตเ่ขาลงจากยอดเขาจงุเฟราสู ่สถานีรถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์ โดยเปลีย่นจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบ้ิลคาร ์Eiger Express 

เพื่อมายัน สถานีรถไฟกรินเดลวลัด ์เทอรมิ์นอล (Grindelwald Terminal Station) ** การเดินทางขึน้ชมยอดเขาจงุเฟรา ขึน้อยู่กับ

สถานการณ ์และ สภาพภมูิอากาศเป็นส าคัญ กรณีคณะไม่สามารถขึน้ชมยอดเขาจงุเฟราได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สทิธิ์ไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่าย ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัท่านไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด 

ทัง้นีท้างบริษทัจะค านงึถึงประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง  (Dijon) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เมืองดีจองเป็นอดีตเมืองของจังหวัดเบอรก์นัดี 

ประวัติศาสตรข์องดีจองเร่ิมจากการตัง้รกรากของชาวโรมนัยคุโบราณโดยชื่อเมืองว่า ดีวีโอ (Divio) ตัง้อยู่ระหว่างเสน้ทางไปเมอืงลยีง 

และปารีส นอกจากนัน้ยังเป็นที่ตัง้ส าคัญของอาณาเขตปกครองของดยคุแห่งเบอรก์นัดีในระหว่างชว่งคริสตศ์ตวรรษที่ 11 จนถึงชว่ง

ปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 15 โดยในชว่งนัน้มคีวามเจริญรุ่งเรืองถึงขดีสดุ และเป็นอาณาจกัรที่มัง่คัง่ทาง เศรษฐกิจ ศิลปวฒันธรรม การ

เรียนรู ้และวิทยาศาสตร ์

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ที่พกั     HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า                  



 

Day5 เมืองปารีส – ปลสัเดอลากงกอรด์ – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – ถ่ายรปูกบัพิพิธภณัฑล์ฟูวร ์– ประตชูยั – 

ถนนช่องเซลิเซ่  

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

               น าท่านเดนิทางสู ่เมืองปารสี (Paris) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ปารีสเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สดุของ

ประเทศฝรัง่เศสตัง้อยู่บนแมน่ า้แซน ตัง้ถิน่ฐานมามากกว่า 2,000 ปี ปัจจบุนัปารีสเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและ

วฒันธรรมที่ล า้สมยัแห่งหนึง่ของโลก และเป็นสถานทีท่องเที่ยวท่ีโดง่ดงัแห่งหนึง่ของโลก 

เท่ียง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน พิเศษเมน ูEscargot & Duck Confit 

               น าท่าน ลอ่งเรอืชมแม่น ้าแซน บาโต มชู (Bateaux-Mouches) เป็นหนึง่ในผูใ้หบ้ริการเรือน าเที่ยว

ในแม่น า้แซนยอดนิยมเจา้หนึ่ง อีกทั้งยังเป็นบริษทัทัวรท์ี่ด าเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สดุในกรงุ

ปารีสดว้ย ใชเ้วลาล่องประมาณ 1 ชัว่โมง ชมสถานที่ส าคัญที่แม่น า้ทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล 

พิพิธภัณฑล์ฟู สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากที่จะนัง่เรือชมเมือง

ปารีส เรียกไดว้่าเป็นไฮไลทส์ าคญัถา้หากใครไดม้าเมอืงปารีสตอ้งไมพ่ลาดกิจกรรมลอ่งเรือชมเมือง

ที่โรแมนตกิที่สดุในประเทศฝรัง่เศสอย่างแนน่อน 

               ท่านผ่านชม ปลสัเดอลากงกอรด์ (Place de la Concorde) เป็นหนึง่ในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่ส าคัญในปารีส เป็นจัตรุัสที่ใหญ่ที่สดุใน

ปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรปูแปดเหลีย่มที่มคีนู า้ลอ้มรอบ ในชว่งการปฏิวตัฝิรัง่เศส ในปี พ.ศ. 2332 

รปูป้ันของพระเจา้หลยุสท์ี่ 15 แห่งฝรัง่เศสถกูร้ือถอนและบริเวณนัน้เปลีย่นชือ่เป็น Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวตัใิหมไ่ดส้รา้งกิ

โยตินขึ้นที่จัตรุัส และที่นี่เป็นที่ที่พระเจา้หลยุสท์ี่ 16 ถกูประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใตไ้ดเร็กทอรีจัตรุัสไ ด้

เปลีย่นชือ่เป็น Place de la Concorde  เพื่อเป็นการแสดงความปรองดองหลงัจากความวุ่นวายของปฏิวตั ิหลงัจากการปฏิวตัใินปี พ.ศ. 

2373 ชือ่ก็กลบัไปเป็น Place de la Concorde และยงัคงเป็นเชน่นัน้ตัง้แตน่ัน้มา 

น าท่านเดนิทางสู ่ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตัง้อยู่ฝัง่ตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝัง่ของแมน่ า้แซน ตัง้อยู่บนที่ตัง้เดมิของ ปา

แลดวูท์รอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซ่ึงเป็นทีม่าของชือ่เรียกสัน้ๆขอสถานที่นีว้่า ทรอกาเดโร 

(Trocadero) อาคารแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้เพื่อจดังานนทิรรศการ สรา้งในสถาปัตยกรรมแบบ Neo 

Classic ตอ่มาไดม้กีารร้ือถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบใหมโ่ดยใชช้ือ่ว่า ปาแลเดอชาโย  

(Palais de Chaillot) โดยมลีกัษณะที่คลา้ยคลงึกบัอาหารเดมิ คือ มตีวัอาคารยื่นออกเป็นปีก

ทัง้สองขา้ง โดยลกัษณะโคง้ โดยสรา้งบนรากฐานของอาคารเดมิทัง้หมด เวน้เพียงแตว่่า 

ปีกโคง้ทัง้สองอาคารนัน้เป็นอาคารแยกกนั โดยไมม่อีาคารเชือ่มตรงกลาง แตเ่วน้เป็น

ลานจตัรุัสเปิดโลง่แทน เราสามารถมองเห็นทิวทศันข์องหอไอเฟลไดจ้ากจตัรุัสทรอกาเดโร

ผา่นจากลานว่างแห่งนี ้ทีน่ีจ่ึงถอืเป็นแลนดม์ารค์ท่ีนกัท่องเที่ยวท่ีมาเยือนปารีสตอ้งมาถ่ายรปู

วิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งนี ้อิสระใหท้่านถ่ายรปูคู่กบัหอไอเฟลอย่างจใุจ 



 

 

น าท่านถ่ายรปูดา้นนนอกของ พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์(Louver Museum) เป็นพิพิธภณัฑท์างศิลปะตัง้อยู่ในกรงุปารีส ประเทศฝรัง่เศส  

พิพิธภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพิพิธภณัฑท์ี่มีชื่อเสียงที่สดุ เก่าแก่ที่สดุ และใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ซ่ึงไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมได้เมื่อปี 

พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานตัง้แต่สมัยราชวงศก์าเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซ่ึง

ปัจจบุันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดับโลกเป็นจ านวนมากกว่า 35 ,000  ชิ้น จากตั้งแต่

สมยัก่อนประวตัศิาสตรจ์นถึงศตวรรษที่ 19 อิสระใหท้่านไดถ้่ายรปูกบัพีระมิดแกว้ของพิพิธภณัฑล์ฟูวร ์ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป 

สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสรา้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ริเร่ิมของประธานาธิบดีฟร็องซัว 

มแีตร็อง เพื่อใชส้อยเป็นทางเขา้หลกัของพิพิธภณัฑ ์

      น าท่านถ่ายรปูกับ ประตชูยัฝรัง่เศส (Arc de Triomphe) เป็นอนสุรณ์สถานที่ส าคัญของกรงุ

ปารีส ตัง้อยู่กลางจตัรุัส ชารล์ เดอโกล ประตชูยัแห่ง นี้สรา้งขึน้เพื่อเป็นการสดดุวีีรชนทหารกลา้ท่ี

ไดร่้วมรบเพื่อประเทศฝรัง่เศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลยีน  

   น าท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการคา้ของฝรัง่เศส ไม่ว่าจะเป็น 

โรงละคร รา้นกาแฟ และรา้นคา้หรหูรา แบรนดเ์นมต่างๆ สองขา้งทางมีตน้เกาลัดที่

ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงามปลกูเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากค าว่า ทุ่งเอลิเซียม 

จากเทพปกรฌมั 

   กรีกในภาษาฝรัง่เศส ช็องเซลเีซไดร้ับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สดุในโลก 

ค ่า อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ที่พกั HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Day6 ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ทเ์ล็ท – หา้งสรรพสินคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์

 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เป็นเอาท์เล็ท

จ าหน่ายสินคา้แบรดเ์นมชื่อดงัตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถกูกว่าราคาปกตอิย่างนอ้ย 30 

เปอรเ์ซ็นต ์และม ี

บางช่วงโปรโมชัน่พิเศษตามฤดกูาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์

หรือมากกว่า ท าให้เ ป็นสถานที่ที่ ได ้รับความนิยมเป็นอย่างมากจาก

นกัท่องเที่ยวท่ีชืน่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

เท่ียง         อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

น าท่านเดนิทางสู ่หา้งสรรพสินคา้แกลลอรี ่

ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) ตัง้อยู่

บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของ

กรงุปารีสใกลก้บั Opera Garnier มแีบรนด์

หลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกซ้ือสนิคา้ตา่งๆ 

ที่รา้นเพื่อใหเ้หมาะกบัทกุงบประมาณ ตัง้แตเ่สือ้ผา้ส าเร็จรปูไปจนถึงแฟชัน่ชัน้สงู 

สถาปัตยกรรมของรา้นเป็นแบบอารต์นโูว มโีดมที่โดดเดน่และทศันยีภาพอนังดงามของ

กรงุปารีส ท าใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวของเมอืงหลวงของฝรัง่เศส อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงไดต้าม

อธัยาศัย 

 

ค ่า อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ที่พกั HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Day7 สนามบินปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบินชางงี 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินปารสี ชารล์ เดอโกล ประเทศฝรัง่เศส 

12.00 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินชางงี ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 335 

(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง 36 นาท ี

 

Day8 สนามบินชางงี – สนามบินสวุรรณภมิู 

 

 

06.50 เดนิทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสงิคโปร ์เพื่อรอการเปลีย่นเคร่ืองกลบัสูก่รงุเทพฯ 

09.30 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 708 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

11.00 เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 

ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัรเ์ด็ก 

ไม่มีเตียง/ท่าน 

(อายไุม่เกิน 12 

ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่

รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 

หอ้งพกัเด่ียว 

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 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 

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 

 

อตัราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมค่าวีซ่าเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามค่าเงนิในแตล่ะวัน) 

 โดยเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแกท่่าน 

 

ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง 

กรณีวันเดินทางนอ้ยกว่า 21 วัน ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดินทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มผี ูเ้ดินทางไมถึ่งตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครั้งกอ่นท าการออกบัตรโดยสาร เนือ่งจากสายการ

บินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ที่เป็นเพียงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการเดินทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมูค่ณะกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 45 วัน วันหยดุนกัขตัฤกษ ์60 วัน 

หากระยะเวลานอ้ยกว่าที่ระบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอื่นซ่ึงอาจมคี่าใชจ่้ายเพิ่ม หรือมผีลตอ่การพิจารณาวีซ่าของท่าน 

 

 



 



 



 



 



  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


