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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี     

2 
สนามบนิชางง ี– สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – กรงุปารสี  
มงตม์าตร ์มหาวหิารซาเครเกอร ์– จัตรัุสปลสัเดอลากงกอรด์   
เสาโอเบลสิก ์- โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ่– ลอ่งเรอืบาโตมชู 

   

Ibis Paris CDG Airport, 
Paris  หรอืเทยีบเทา่  

3 มองซแ์ซงตม์เิชล – เมอืงรอูอ็ง – กรงุปารสี    
Ibis Paris CDG Airport, 
Paris หรอืเทยีบเทา่  

4 อสิระเลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย    
Ibis Paris CDG Airport, 
Paris หรอืเทยีบเทา่  

5 
หอไอเฟล – ประตชูยัฝร่ังเศส – พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์– 
พระราชวังแวรซ์ายส ์ เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่    

Ibis Paris CDG Airport, 
Paris หรอืเทยีบเทา่  

6 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบนิชางง ี     

7 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     



 
 
 
 
Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี

 

15.30 นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสังเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

18.30 ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore Airlines เที่ยวบนิที ่SQ711 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.55 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์

 

Day2 สนามบนิชางง ี– สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – กรงุปารสี – มงตม์าตร ์มหาวหิารซา

เครเกอร ์– จตัรุสัปลสัเดอลากงกอรด์ – เสาโอเบลสิก ์– โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ่ 

ลอ่งเรอืบาโตมชู

00.15 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ366 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส หลังจากนัน้น าทา่นผ่านด่านตรวจคนเขา้

เมอืงรับสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

น าท่านเดนิทางสู่ มงตม์าตร ์(Montmartre) เป็นย่านส าคัญอกีแห่งของเมอืงปารสี อยู่สุดเขตทาง

เหนอืของปารสี มลีักษณะเป็นรวมถงึยงัเป็นจดุก าเนดิผลงานดา้นศลิปะของศลิปินมากมายแหง่ของเมอืง

ปารสีในอดตี  

น าท่านชม มหาวหิารซาเครเกอร ์(Sacré-Cœur) หรอืมหาวหิารแห่งพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร 

ซึง่เป็นโบสถ์คาทอลกิที่ตัง้อยู่บนเนิน Montmartre หรอืเรียกอกีชือ่ว่า ภูเขาแห่งผูพ้ลีชพีในศาสนา 

ภายในโบสถย์ังมภีาพโมเสกทีใ่หญ่ทีส่ดุโลก รวมถงึไปรอ์อแกนขนาดใหญ่ของโบสถท์ีถู่กสรา้งโดย อริ

สทดิ คาวาเย – คอลต ์ประตมิากรรมของมหาวหิารซาเครเกอรจ์ะเป็นการกอ่สรา้งสไตลบ์าเซนไท ทีเ่ต็ม

ไปดว้ยมนตข์ลัง ทีน่ีย่ังเป็นจดุชมววิทวิทัศน์ มทีัศนียภาพทีส่วยงาม เป็นสถานทีส่ าหรับหนุ่มสาวนยิมมา

เดนิเลน่กนั ถา่ยภาพ ดา้นหนา้โบสถย์งัมจีดุขายของทีร่ะลกึ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่จตัรุสัปลสัเดอลากงกอรด์ (Place De La Concorde) เป็นสถานทีแ่ห่งความทรง

จ าทางประวัตศิาสตรก์ารนองเลอืดครัง้ใหญ่ในกรุงปารสี เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการ

ปฏวิัตกิารปกครองของฝร่ังเศส รวมทัง้เป็นจุดจบของพระเจา้หลุยสท์ี ่16 พรอ้มกบัพระนางมารอีังตัวเนต 

ดว้ยเครื่องประหารกิโยติน  นับเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็นสถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ของประเทศฝร่ังเศสแลว้ปัจจุบันเป็นที่ตั ้งของ  เสาโอเบลิสก์ (L’Obélisque) 



ประตมิากรรมอันล ้าค่าสัญลักษณ์แห่งมติรภาพของประเทศอยีปิตแ์ละประเทศฝร่ังเศสซึง่ถูกส่งใหเ้ป็น

ของขวัญแกพ่ระเจา้ชารล์ที ่10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพเิศษของเสาคอืการท ามาจากหนิแกรนติทรง

เหลีย่ม เล่าเรือ่งราวสมัยฟารโ์รหร์ามเสสที ่2 และสมัยรามเสสที ่3 ดว้ยตัวภาษาอยีปิตโ์บราณทีม่อีายุ

กว่า 3,000 ปี น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการน์เีย่ (Palais Garnier) หรอื Paris 

Opera อยูต่รงใจกลางเมอืงปารสีสรา้งโดย ชารล์ การน์เีย ่ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟบูาโรก ทีม่คีวาม

สวยงามมากโดยเฉพาะการตกแตง่ทีว่จิติรงดงามภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

น าท่าน ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารเรอืน าเทีย่ว

ในแม่น ้าแซนยอดนิยมเจา้หนึ่ง อีกทัง้ยังเป็นบรษัิททัวร์ที่ด าเนินกจิการทางเรือที่

เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารสีดว้ย ใชเ้วลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่ส าคัญที่

แม่น ้าทอดผ่านอย่างเชน่ หอไอเฟล พพิธิภัณฑล์ูฟ สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่สาม

เป็นกจิกรรมที่นิยมกันอย่างมากที่จะน่ังเรอืชมเมอืงปารสี เรยีกไดว้่าเป็นไฮไลท์

ส าคัญถา้หากใครไดม้าเมอืงปารสีตอ้งไมพ่ลาดกจิกรรมล่องเรอืชมเมอืงทีโ่รแมนตกิ

ทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศสอยา่งแน่นอน  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! หอยเอสคาโก ้

ทีพ่กั   Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Day3  มองซแ์ซงตม์เิชล – เมอืงรอ็ูอง – กรงุปารสี

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่มองซแ์ซงตม์เิชล (Mont Sant-Michel) เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วหา้มพลาด

ของประเทศฝร่ังเศส ความงดงามของสถาปัตยกรรมทีน่ี่สวยงามเหมอืนปราสาทในฝันเลยทเีดยีว และ 

‘มงต์แซงต์มเิชล’ ยังถูกยกใหเ้ป็น ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกตะวันตก (Wonder of the Western World) 

วหิารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนยิมตดิหนึง่ในสามของฝร่ังเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและ

พระราชวังแวรซ์ายน์ น าท่านชมดา้นนอกของ มหาวหิารมองซแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint Michel 

Abbey) (ไมร่วมคา่เขา้ชมภายในโบสถ ์ประมาณทา่นละ 11 ยโูร) เป็นวหิารทีต่ัง้อยูบ่นเกาะโดดเดน่เป็น

สงา่กลางทะเลชายฝ่ังตะวันตก บรเิวณแควน้นอรม์องด ีสงูจากระดับน ้าทะเลความสงูรวมฐานและตวัวหิาร

สูงถงึ 155 เมตร น าท่านชมบา้นเรือนที่ไดรั้บการอนุรักษ์ยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลาง ปัจจุบัน

ดัดแปลงเป็นรา้นรวงขายของทีร่ะลกึใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ  

เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาทอ่งเทีย่วอสิระอาหารกลางวัน 

บา่ย น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงรูอ็อง (Rouen) เป็นเมอืงที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

ฝร่ังเศส ปัจจุบันเป็นเมอืงหลวงของแควน้นอร์มังดีเหนือ น าท่านชมดา้นนอกของ มหาวหิารรูอ็อง 

(Rouen Cathedral) หรือ มหาวหิารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedral Notre-Dame de 



Rouen) เป็นมหาวหิารในนยิายโรมันคาทอลกิ ทีส่รา้งขึน้อย่างสวยงามในสไตลโ์กธคิ หลังจากนัน้น า

ทา่นเดนิชม หอนาฬกิาดาราศาสตร(์Gros Horloge) ทีม่คีวามเกา่แกส่มัยศตวรรษที ่16 ปัจจุบนันัน้

ถอืวา่เป็นหนึง่ในอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของเมอืงรอู็อง 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั   Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

Day4  อสิระเลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระทอ่งเทีย่วแบบเต็มวัน ทัง้นีม้หีัวหนา้ทัวรพ์รอ้มใหบ้รกิารแนะน าการเดนิทางไป

ยงัแหลง่ทอ่งเทีย่วตา่งๆ 

ดสินยีแ์ลนด ์ปารสี (Disneyland Paris) ศูนยร์วมจนิตนาการที่สุดแสนจะ

วเิศษโลกแห่งเทพนิยาย เป็นสวนสนุกแห่งที่สองที่เปิดนอกประเทศอมเรกิา 

USA และเป็นดสินียแ์ลนด์แห่งแรกและแห่งเดียวของยุโรป จงึไม่น่าแปลกใจ

ทีด่สินยีแ์ลนดป์ารสีจะเป็นสวนสนุกทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีส่ดุเป็นอนัดับ 1 ของยโุรป 

ตัง้อยู่ห่างจากใจกลางเมอืงปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร ภายในสวนสนุกแบ่ง

ออกเป็น 2 สว่นหลักๆ คอื Disney Studio หรอืโรงถา่ยภาพยนตรข์องดสินียแ์ลนด ์

และ Disneyland Park หรอืโซนสวนสนุก 

โรงอุปรากรปาแลการน์เีย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจ

กลางเมอืงปารสีสรา้งโดย ชารล์ การน์เีย ่ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟบูาโรก ทีม่ี

ความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแตง่ทีว่จิติรงดงามภายในอาคาร 

แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูที่มชี ือ่เสียง

มากทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีแ่มว้่า

เราจะไมไ่ดต้ัง้ใจไปชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมกย็งัควรคา่แกก่ารไปเดนเลน่อยูด่ ีตัง้อยู่

บนถนนโฮสมานน์(Boulevard Haussman) ในกรุงปารสี ใกลก้ับโรงโอเปร่า

การน์เิยร(์Opera Ganier) เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะ

มาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าของโลกยา่งทุกวันนีแ้ตก่อ่นเป็นแคร่า้นคา้ขาย

เสื้อผา้เล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานไดม้ีการขยับขายพื้นที่

เพือ่ใหเ้พยีงพอ ตอ่จ านวนพนักงานและลกูคา้ทีม่าจับจา่ยใชส้อย เพราะในแตล่ะวันมลีกูคา้เขา้ออกทีห่า้ง

นีเ้ฉลีย่แลว้ 1 ลา้นคนตอ่วันเลยทเีดยีว มเีนือ้ทีท่ัง้หมดราวๆ 500,000 ตรม. ทัง้หมด 5 ชัน้ 

ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดทีท่่านสามารถชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลก เป็น

ถนนแห่งหนึ่งทีไ่ดช้ ือ่ว่าสวยที่สุด ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารสี  กลายเป็นถนนชอ้ปป้ิงสาย

ส าคัญทีไ่ดช้ ือ่วา่สวยงามทีส่ดุในโลก นอกจากสองขา้งทางจะรวมรวบแหลง่รา้นคา้สดุหรแูบรนดด์ังระดับ

โลกมากมายแลว้ ยงัเต็มไปทกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ทัง้รา้นอาหารและขนมสดุหร ู

มงตม์าตร ์(Montmartre) เป็นย่านส าคัญอกีแห่งของเมอืงปารสี อยู่สุดเขตทางเหนือของปารสี มี

ลักษณะเป็นเนนิเขาสงู 130 เมตร เป็นทีพ่ านักของชมุชนชาวปารเีซยีมายาวนาน รวมถงึยงัเป็นจดุก าเนดิ

ผลงานดา้นศลิปะของศลิปินมากมายแหง่ของเมอืงปารสีในอดตี 

ทีพ่กั  Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Day5 หอไอเฟล – ประตูชยัฝร ัง่เศส – พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์– พระราชวงัแวรซ์ายส ์– เอาทเ์ล็ท 

ลาวาเล ่

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดม์ารค์แห่งฝร่ังเศส เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็ก
ตัง้อยูบ่นช็องเดอมาร ์บรเิวณแมน่ ้าแซน ในกรงุปารสี เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็นทีรู่จั้กกัน
ทั่วโลก  
น าท่านถ่ายรูป ประตูชยัฝร ัง่เศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจง้
ขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกไดว้่าเป็น
สถาปัตยกรรมส าคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส น าท่านถ่ายรูปคู่ พิพิธภณัฑ์ลูฟวร ์(Louvre 
Museum) ) (ไม่รวมค่าเขา้ชมภายในพพิธิภัณฑ ์ประมาณท่านละ 80 ยูโร) พพิธิภัณฑท์างศลิปะที่มี
ชือ่เสยีงที่สุดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เก็บรวบรวมผลงานศลิปะอันทรงคุณค่าไว ้
มากกว่า 40,000  ช ิน้ รวมไปถงึผลงานชือ่กอ้งโลกอยา่ง “ภาพวาดโมนาลซิ่า” หรอื รูปปั้น Venus de 
Milo และเป็นหนึ่งในฉากส าคัญของภาพยนตรช์ือ่ดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวนิซ”ี (The Davinci 
Code)  
น าท่านเยี่ยมชม พระราชวงัแวรซ์ายส์ (Palace of Versailles) หรือที่เรียกว่า “Château de 

Versailles” ในภาษาฝร่ังเศส สถานที่อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตัง้อยู่ที่เมอืงแวรซ์ายส ์ใน

ปัจจบุนัเป็นสว่นหนึง่ของกรงุปารสีประเทศฝร่ังเศส ทีส่ าคัญคอืพระราชวังแหง่นี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบัน โดยพระเจา้หลุยสท์ี ่14 มพีระประสงคใ์หส้รา้งพระราชวัง

ขึน้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ โดยใชเ้งนิในการสรา้งทัง้หมด 

500,000,000 ฟรังกแ์ละคนงานกว่า30,000 คนพระราชวังแวรซ์ายส ์เป็นพระราชวัง

ทีป่ระทับที่สมบูรณ์แบบ โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งนี้สรา้งดว้ยหนิอ่อนสี

ขาว ภายในแบง่ออกเป็นหอ้ง เชน่ หอ้งบรรทม หอ้งเสวย หอ้งส าราญ เป็นตน้ ซึง่

แตล่ะหอ้งลว้นมเีครือ่งประดับหรหูราตระการตาและภาพเขยีนทีม่ชี ือ่เสยีงประดับอยู่

ตามผนังหอ้ง ซึง่ทั่วโลกยกย่องว่าพระรางวังแวรซ์ายส ์เป็นที่รวบรวมเอกลักษณ์

แห่งศลิปกรรมของฝร่ังเศสทีเ่คยกระฉ่อนโลกทัง้มวล จนมคี ากล่าวว่า ” คราใดใคร

ไดเ้ยอืนแวรซ์ายส ์ครานัน้เขาไดเ้ห็นโลกอันศวิไิลซท์ีแ่ทจ้รงิแลว้ ” พระราชวังแวร์

ซายสจั์ดหอ้งเป็นสัดส่วนอยา่งสมพระเกยีรตทิีส่ดุและแต่ละหอ้งไดส้รา้งอยา่งวจิติร

บรรจงใหค้วามสอดคลอ้งกับเหตุการณ์และนามของหอ้งอย่างยิง่ ไฮไลท์ที่ไม่ควร

พลาดคือ หอ้งกระจก (The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งที่ใหญ่ที่สุดของแวร์ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ 

ออกแบบโดยสถาปนกิเอก มอนสารท์ หอ้งนีพ้ระเจา้หลยุสท์ี ่14 ทรงก ากบัการกอ่สรา้งเอง  

 

 

 

 

 

 

ทัง้หอ้งประกอบดว้ยกระจกบานยักษ์ 17 บาน เมือ่เปิดออกแลว้ สวนแวรซ์ายสอ์ันสวยสดงดงามดุจสวน

สวรรคจ์ะปรากฏบนกระจกทัง้แถบของก าแพงดา้นใน เป็นทีต่ระการตาแกผู่ไ้ดพ้บเห็น โดยหอ้งกระจกนี้

ไดใ้ชต้อ้นรับแขกเมอืง หรอืจัดพธิเีลีย้งรับรองคณะราชทูต เป็นเวลาถงึ 300 ปี หลังสงครามโลกครัง้ที ่1 

หอ้งนี้ไดใ้ชเ้ซ็นสนธสิัญญาครัง้ส าคัญถงึ 2 ครัง้ คอื สนธสิัญญาตัง้อาณาจักรเยอรมัน และสนธสิัญญา

แวรซ์ายส ์“สงบศกึสงครามโลกครัง้ที ่1  



 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
น าทา่นเดนิทางสู ่เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่(La Valley Village Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรด์
เนมชือ่ดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถกูกวา่ราคาปกตอิยา่งนอ้ย 30 เปอรเ์ซน็ต ์และมบีางชว่งโปรโมชัน่
พเิศษตามฤดูกาลต่างๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นตห์รอืมากกว่า ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความ
นยิมเป็นอยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

ค ่า   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาทอ่งเทีย่วอสิระอาหารค ่า 
ทีพ่กั   Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

Day6  สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบนิชางง ี

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังรับประทานอาหารเชา้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล เพื่อเดนิทางกลับ

ประเทศไทย 

12.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ355 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

Day7  สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์

09.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ708 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

*************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

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 าคัญโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน ตอ้งช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

เทา่นัน้ 

2. อัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่

ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวไดรั้บการตรวจยนืยันว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุก

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

7. เงือ่นไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษัิทประกนัเป็นผูพ้จิรณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 
 



 

 



 

 
 


