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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมู ิ– สนามบินอาบดูาบี     

2 

สนามบินอาบูดาบี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – กรงุปารีส – 

มงตม์าตร ์– มหาวิหารซาเครเกอร ์– จตัรุัสปลสัเดอลากงกอรด์ – เสา

โอเบลสิก ์ 

โรงอปุรากรปาแลการน์เีย่ – ลอ่งเรือบาโตมชู 

   

Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรือเทียบเทา่  

3 มองซแ์ซงตม์เิชล – เมอืงรอ็ูอง – กรงุปารีส    

Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรือเทียบเทา่  

4 อิสระเลอืกท่องเที่ยวหรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรือเทียบเทา่  

5 
หอไอเฟล – ประตชูัยฝรัง่เศส – พิพิธภัณฑล์ฟูวร์ – พระราชวังแวร์

ซายส ์ เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่    

Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรือเทียบเทา่  

6 สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สนามบินอาบดูาบ ี     

7 สนามบินอาบดูาบ ี– สนามบินสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     



Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินอาบดูาบี 

 

15.30 นัดหมายพรอ้มกันที่ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โปรดสังเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

21.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบดูาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY407 

(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

 

Day2 สนามบินอาบดูาบี – สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – กรงุปารสี – มงตม์าตร ์– มหาวิหารซาเคร

เกอร ์จตัรุสัปลสัเดอลากงกอรด์ – เสาโอเบลิสก ์– โรงอปุรากรปาแลการนี์เย่ – ล่องเรือบาโตมชู

 

00.30 เดนิทางถึง สนามบินอาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

02.45 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที ่

EY31 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

06.45 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส หลังจากนั้นน าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระ

พรอ้มออกเดนิทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

น าท่านเดินทางสู่ มงตม์าตร ์(Montmartre) เป็นย่านส าคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สดุเขตทางเหนือของปารีส มีลกัษณะ

เป็นรวมถึงยงัเป็นจดุก าเนดิผลงานดา้นศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมอืงปารีสในอดตี  

น าท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร ์(Sacré -Cœur) หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทยั ความสงู 83 เมตร ซ่ึงเป็นโบสถค์าทอลกิที่

ตัง้อยู่บนเนิน Montmartre หรือเรียกอีกชื่อว่า ภเูขาแห่งผูพ้ลีชีพในศาสนา ภายในโบสถย์ังมีภาพโมเสกที่ใหญ่ที่สดุโลก รวมถึง

ไปรอ์อแกนขนาดใหญ่ของโบสถท์ี่ถกูสรา้งโดย อริสทิด คาวาเย – คอลต ์ประตมิากรรมของมหาวิหารซาเครเกอรจ์ะเป็นการ

ก่อสรา้งสไตลบ์าเซนไท ที่เต็มไปดว้ยมนตข์ลงั ที่นีย่งัเป็นจดุชมวิวทิวทศัน ์มีทศันยีภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่ส าหรับหนุม่สาว

นยิมมาเดนิเลน่กนั ถ่ายภาพ ดา้นหนา้โบสถย์งัมจีดุขายของที่ระลกึ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

 



 

 น าท่านเดินทางสู่ จตัรุสัปลสัเดอลากงกอรด์ (Place De La Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจ าทางประวัตศิาสตรก์าร

นองเลือดครั้งใหญ่ในกรงุปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรัง่เศส รวมทั้งเป็น

จดุจบของพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 พรอ้มกับพระนางมารีอังตัวเนต ดว้ยเคร่ืองประหารกิโยติน นับเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ

อย่างยิ่งนอกเป็นสถานที่ส าคญัทางประวัตศิาสตรข์องประเทศฝรัง่เศสแลว้ปัจจบุันเป็นที่ตัง้ของ เสาโอเบลิสก ์(L’Obélisque) 

ประติมากรรมอันล า้ค่าสญัลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปตแ์ละประเทศฝรัง่เศสซ่ึงถกูส่งใหเ้ป็นของขวัญแก่พระเจา้

ชารล์ท่ี 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการท ามาจากหินแกรนติทรงเหลีย่ม เลา่เรื่องราวสมยัฟารโ์รหร์ามเสส

ที่ 2 และสมยัรามเสสที่ 3 ดว้ยตวัภาษาอียิปตโ์บราณที่มีอายกุว่า 3,000 ปี น าท่านถ่ายรปูดา้นนอกกับ โรงอปุรากรปาแล

การนี์เย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสรา้งโดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบสถาปัตยกรรม

ฟ้ืนฟูบาโรก ที่มคีวามสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแตง่ที่วิจิตรงดงามภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ล่องเรือชมแม่น ้าแซน บาโต มชู (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผูใ้หบ้ริการเรือน าเที่ยวใน

แม่น า้แซนยอดนิยมเจา้หนึ่ง อีกทั้งยังเป็นบริษัททัวรท์ี่ด าเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สดุในกรงุปารีส

ดว้ย ใชเ้วลาลอ่งประมาณ 1 ชัว่โมง ชมสถานที่ส าคัญที่แม่น า้ทอดผ่านอย่างเชน่ หอไอเฟล พิพิธภณัฑ์

ลฟู สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่สามเป็นกจิกรรมที่นยิมกนัอย่างมากที่จะนัง่เรือชมเมอืงปารีส เรียกไดว้่าเป็น

ไฮไลทส์ าคัญถา้หากใครไดม้าเมืองปารีสตอ้งไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สดุในประเทศ

ฝรัง่เศสอย่างแนน่อน  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูิเศษ!! หอยเอสคาโก ้

ที่พกั Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

Day3 มองซแ์ซงตมิ์เชล – เมืองรอ็ูอง – กรงุปารสี

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ มองซแ์ซงต์มิเชล (Mont Sant-Michel) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหา้มพลาดของประเทศฝรัง่เศส 

ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่นี่สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยที เดียว และ ‘มงตแ์ซงตม์ิเชล’ ยังถกูยกใหเ้ป็น สิ่ ง

มหัศจรรย์ของโลกตะวันตก (Wonder of the Western World) วิหารแห่งนีย้งัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนยิมตดิหนึง่ในสามของ

ฝรัง่เศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน ์น าท่านชมดา้นนอกของ มหาวิหารมองซแ์ซงต์มิเชล (Mont 

Saint Michel Abbey) (ไม่รวมค่าเขา้ชมภายในโบสถ์ ประมาณท่านละ 11 ยโูร) เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเด่นเป็นสง่า

กลางทะเลชายฝัง่ตะวนัตก บริเวณแควน้นอรม์องด ีสงูจากระดบัน า้ทะเลความสงูรวมฐานและตวัวิหารสงูถึง 155 เมตร น า

ท่านชมบา้นเรือนที่ไดร้ับการอนรุักษย์ังคงสภาพเหมือนยโุรปยคุกลาง ปัจจบุันดดัแปลงเป็นรา้นรวงขายของที่ระลึกใหท้่าน

เลอืกซ้ือสนิคา้ไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ  

 

เที่ยง เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวอิสระอาหารกลางวนั 

 

บ่าย น าท่านเดินทางไปยัง เมืองรอ็ูอง (Rouen) เป็นเมืองที่อยู่ทางภาค

ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรัง่เศส ปัจจบุันเป็นเมืองหลวง

ของแควน้นอรม์งัดเีหนอื น าท่านชมดา้นนอกของ มหาวิหารรอ็ู

อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรอ็ู

อง (Cathedral Notre-Dame de Rouen) เป็ นมหาวิห าร ใน

นิยายโรมันคาทอลิก ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค 

หลังจากนั้นน าท่านเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Gros 

Horloge) ที่มีความเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 16 ปัจจบุันนั้นถือว่า

เป็นหนึง่ในอนสุรณส์ถานทางประวตัศิาสตรท์ี่ดทีี่สดุของเมอืงรอ็ูอง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

ที่พกั  Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

Day4 อิสระเลือกท่องเท่ียวหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มวนั ทัง้นีม้หีัวหนา้ทวัรพ์รอ้มใหบ้ริการแนะน าการเดนิทางไปยงัแหลง่ท่องเที่ยวตา่งๆ 

- ดิสนียแ์ลนด ์ปารสี (Disneyland Paris) ศนูยร์วมจินตนาการที่สดุแสนจะวิเศษโลกแห่งเทพนยิาย เป็นสวนสนกุแห่งที่สองที่

เปิดนอกประเทศอมเริกา USA และเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกและแห่งเดียวของยโุรป จึงไม่น่าแปลกใจที่ดิสนียแ์ลนดป์ารีสจะเป็นสวน

สนกุที่มีผูเ้ขา้ชมมากที่สดุเป็นอันดับ 1 ของยโุรป ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร ภายในสวนสนกุแบ่ง

ออกเป็น 2 สว่นหลกัๆ คือ Disney Studio หรือโรงถ่ายภาพยนตรข์องดสินยีแ์ลนด ์และ Disneyland Park หรือโซนสวนสนกุ 

- โรงอปุรากรปาแลการนี์เย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสรา้งโดย ชารล์ การ์นีเย่ ตาม

แบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูบาโรก ที่มคีวามสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแตง่ที่วิจิตรงดงามภายในอาคาร 

- แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรทูี่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส 

ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่แมว้่าเราจะไม่ไดต้ั้งใจไปช้อปป้ิงแบรนดเ์นมก็ยังควรค่าแก่การไป

เดนเล่นอยู่ดี ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน(์Boulevard Haussman) ในกรงุปารีส ใกลก้ับโรงโอเปร่าการ์นิเยร(์Opera 

Ganier) เปิดใหบ้ริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นหา้งสรรพสินคา้แฟชัน่ชัน้น าของโลกย่าง

ทกุวนันีแ้ตก่่อนเป็นแค่รา้นคา้ขายเสือ้ผา้เล็กๆ ทีห่ัวมมุถนน Lafayette แตภ่ายหลงัไมน่านไดม้กีารขยบัขายพื้นที่

เพื่อใหเ้พียงพอ ต่อจ านวนพนกังานและลกูคา้ท่ีมาจบัจ่ายใชส้อย เพราะในแต่ละวันมีลกูคา้เขา้ออกที่หา้งนีเ้ฉลี่ย

แลว้ 1 ลา้นคนตอ่วนัเลยทีเดยีว มเีนือ้ที่ทัง้หมดราวๆ 500,000 ตรม. ทัง้หมด 5 ชัน้ 

- ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจดุที่ท่านสามารถชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลก เป็น

ถนนแห่งหนึง่ที่ไดช้ือ่ว่าสวยที่สดุ ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรงุปารีส  กลายเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายส าคญัที่ไดช้ื่อ

ว่าสวยงามที่สดุในโลก นอกจากสองขา้งทางจะรวมรวบแหลง่รา้นคา้สดุหรแูบรนดด์งัระดบัโลกมากมายแลว้ ยงัเต็มไป

ทกุสิง่ที่คณุตอ้งการ ทัง้รา้นอาหารและขนมสดุหร ู

- มงตม์าตร ์(Montmartre) เป็นย่านส าคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สดุเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นเนินเขาสงู 

130 เมตร เป็นที่พ านกัของชมุชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยงัเป็นจดุก าเนดิผลงานดา้นศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมอืง

ปารีสในอดตี 

ที่พกั Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

Day5 หอไอเฟล – ประตชูยัฝรัง่เศส – พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์– พระราชวงัแวรซ์ายส ์– เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดม์าร์คแห่งฝรัง่เศส เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็กตัง้อยู่บนช็องเดอมาร ์

บริเวณแมน่ า้แซน ในกรงุปารีส เป็นสญัลกัษณข์องประเทศฝรัง่เศสท่ีเป็นที่ร ูจ้กักนัทัว่โลก  

น าท่านถ่ายรปู ประตชูยัฝรัง่เศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจง้ขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนจัตรุัส

ชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตชูัยแห่งนี้เรียกไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมส าคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส น า

ท่านถ่ายรปูคู่ พิพิธภัณฑ์ลฟูวร ์(Louvre Museum) ) (ไม่รวมค่าเขา้ชมภายในพิพิธภัณฑ์ ประมาณท่านละ 80 ยูโร) 

พิพิธภณัฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สดุใหญ่ที่สดุและเก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคณุค่าไว้



มากกว่า 40,000  ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อกอ้งโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ รปูป้ัน Venus de Milo และเป็นหนึ่งใน

ฉากส าคญัของภาพยนตรช์ือ่ดงัระดบัโลกอย่าง “รหัสลบัดาวินซี” (The Davinci Code)  

น าท่านเยี่ยมชม พระราชวังแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรัง่เศส 

สถานที่อันหรหูราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตัง้อยู่ที่เมืองแวรซ์ายส์ ในปัจจบุันเป็นส่วนหนึ่งของกรงุปารีสประเทศฝรัง่เศส 

ที่ส าคัญคือพระราชวังแห่งนี้ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  เมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก 

พระราชวงัแวรซ์ายสเ์ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุปัจจบุนั โดยพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 มพีระประสงคใ์หส้รา้งพระราชวงั

ขึ้นเพื่อเป็นศนูย์กลางในการปกครองของพระองค ์โดยใชเ้งินในการสรา้งทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์และคนงานกว่า

30,000 คนพระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่ประทับที่สมบูรณ์แบบ โดยพระราชวังใหญ่โต

สวยงามแห่งนี้สรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป็นหอ้ง เช่น หอ้งบรรทม หอ้งเสวย หอ้ง

ส าราญ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละหอ้งลว้นมีเคร่ืองประดับหรหูราตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง

ประดบัอยู่ตามผนงัหอ้ง ซ่ึงทัว่โลกยกย่องว่าพระรางวงัแวรซ์ายส ์เป็นที่รวบรวมเอกลกัษณแ์ห่ง

ศิลปกรรมของฝรัง่เศสที่เคยกระฉ่อนโลกทั้งมวล จนมีค ากล่าวว่า ” คราใดใครไดเ้ยือนแวร์

ซายส ์ครานั้นเขาไดเ้ห็นโลกอันศิวิไลซท์ี่แทจ้ริงแลว้ ” พระราชวังแวร์ซายสจ์ัดหอ้งเป็นสัดส่วน

อย่างสมพระเกียรติที่สดุและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคลอ้งกับ

เหตกุารณแ์ละนามของหอ้งอย่างยิ่ง ไฮไลทท์ี่ไม่ควรพลาดคือ หอ้งกระจก (The Hall of Mirrors) 

เป็นหอ้งที่ใหญ่ที่สดุของแวรซ์ายสใ์นรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนกิเอก มอนสารท์ หอ้ง

นีพ้ระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ทรงก ากบัการก่อสรา้งเอง  

 

 
 

ทั้งหอ้งประกอบดว้ยกระจกบานยักษ ์17 บาน เมื่อเปิดออกแลว้ สวนแวรซ์ายสอ์ันสวยสดงดงามดจุสวนสวรรคจ์ะปรากฏ

บนกระจกทัง้แถบของก าแพงดา้นใน เป็นที่ตระการตาแก่ผูไ้ดพ้บเห็น โดยหอ้งกระจกนีไ้ดใ้ชต้อ้นรับแขกเมอืง หรือจดัพิธีเลีย้ง

รับรองคณะราชทตู เป็นเวลาถึง 300 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 หอ้งนี้ไดใ้ชเ้ซ็นสนธิสัญญาครั้งส าคัญถึง 2 ครั้ง คือ 

สนธิสญัญาตัง้อาณาจกัรเยอรมนั และสนธิสญัญาแวรซ์ายส ์“สงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1  
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสินคา้แบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดย

จ าหน่ายในราคาถกูกว่าราคาปกติอย่างนอ้ย 30 เปอรเ์ซ็นต ์และมีบางช่วงโปรโมชัน่พิเศษตามฤดกูาลตา่งๆที่อาจลดราคาไป

ถึง 70 เปอรเ์ซ็นตห์รือมากกว่า ท าใหเ้ป็นสถานที่ที่ไดร้ับความนยิมเป็นอย่างมากจากนกัท่องเที่ยวที่ชืน่ชอบการช็อปป้ิงสินคา้

แบรนดเ์นม 

 

ค า่ เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวอิสระอาหารค า่ 

ที่พกั Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day6 สนามบินปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบินอาบดูาบี 



 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัรับประทานอาหารเชา้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สนามบินปารสี ชารล์ เดอ โกล เพื่อเดนิทางกลบัประเทศไทย 

09.30 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบดูาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ 

EY32 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

18.55 เดนิทางถึง สนามบินชางง ีประเทศสงิคโปร ์

21.45 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 (บริการ

อาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

Day7 สนามบินอาบดูาบี – สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย 

07.20 เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ท่าน 

(อายไุม่เกิน 2-11 ปี) 

ไม่มีเตียงพกักบัผ ูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

ราคาทวัรไ์ม่

รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 

หอ้งพกั

เด่ียว 

17 – 23 พฤศจิกายน 2565 49,990 46,990 29,990 8,900 

24 – 30 พฤศจิกายน 2565 49,990 46,990 29,990 8,900 

03 – 09 ธนัวาคม 2565 51,990 49,990 29,990 8,900 

08 – 14 ธนัวาคม 2565 51,990 49,990 29,990 8,900 

 

อตัราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และ หัวหนา้ทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมค่าวีซ่าเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแตล่ะวนั) 

นกัท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกบัศนูยย์ื่น โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 

ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่

เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไมถ่ึงตามจ านวนที่ก าหนด 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครั้งก่อนท าการ

ออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  และการ

แนะน าจากเจา้หนา้ท่ีเป็นเพียงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการเดินทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 

45 วัน วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าที่ระบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซ่ึงอาจมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม หรือมผีลตอ่การพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนกัท่องเที่ยวไดร้ับการตรวจยืนยันว่ามีเชือ้โควิด ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพักเพิ่มเติม 

(ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทกุประเภท ผู้

เดนิทางตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนีด้ว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. เงือ่นไขประกนัโควิดเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบริษทัประกนัเป็นผูพ้ิจรณา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



 
 

 



 

 

 

 

 

 
 


