
 

 

  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี     

2 
สนามบินชางง ี– สนามบินปารสี ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารสี – มงต์มาตร ์
มหาวหิารซาเครเกอร ์– จตุัรสัปลสัเดอลากงกอรด์ – เสาโอเบลสิก ์ 
โรงอุปรากรปาแลการนี์เย่ – ล่องเรอืบาโตมชู 

   

Ibis Paris CDG Airport, Paris 
 หรอืเทยีบเท่า  

3 มองซแ์ซงต์มเิชล – 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 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินชางงี 
 

15.30 นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

18.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่
SQ711 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.55 เดนิทางถงึ สนามบินชางงี ประเทศสงิคโปร์ 

 

Day2 สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารีส – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – 
จ ัตุ ร ัสปลัสเดอล ากงกอร์ด  – เสาโอเบ ลิสก์ – โรงอุป รากรป าแล การ์นี เย่  – ล่องเรือบ าโต มู ช

 

00.15 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล  ประเทศฝร ั่ งเศส โดยสายการบิน 
Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ366 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.35 เดนิทางถงึ สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร ั่งเศส หลงัจากนัน้น าทา่นผา่นดา่นตรวจคน
เขา้เมืองรบัสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ั่วโมง)  
น าทา่นเดนิทางสู ่มงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านส าคญัอีกแหง่ของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทาง
เหนือของปารีส มีลกัษณะเป็นรวมถึงยงัเป็นจุดก าเนิดผลงานด้านศลิปะของศิลปินมากมายแห่ง
ของเมืองปารีสในอดตี  
น าท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacré-Cœur) หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทยั ความสูง 83 
เมตร ซึ่งเป็นโบสถ์คาทอลกิทีต่ ัง้อยู่บนเนิน Montmartre หรือเรียกอีกชื่อวา่ ภูเขาแหง่ผูพ้ลีชีพใน
ศาสนา ภายในโบสถ์ยงัมีภาพโมเสกทีใ่หญ่ทีสุ่ดโลก รวมถึงไปร์ออแกนขนาดใหญ่ของโบสถ์ทีถู่ก
สร้างโดย อริสทิด คาวาเย – คอลต์ ประติมากรรมของมหาวิหารซาเครเกอร์จะเป็นการก่อสร้าง
สไตล์บาเซนไท ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลงั ที่น่ียงัเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ มีทศันียภาพที่สวยงาม เป็น
สถานทีส่ าหรบัหนุ่มสาวนิยมมาเดนิเลน่กนั ถา่ยภาพ ดา้นหน้าโบสถ์ยงัมีจุดขายของทีร่ะลกึ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 



 

 

 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสัปลสัเดอลากงกอร์ด (Place De La Concorde) เป็นสถานทีแ่หง่ความ
ทรงจ าทางประวตัศิาสตร์การนองเลือดคร ัง้ใหญใ่นกรุงปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมือง
และการปฏิวตัิการปกครองของฝร ั่งเศส รวมท ัง้เป็นจุดจบของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พรอ้มกบัพระ
นางมารีองัตวัเนต ด้วยเครื่องประหารกิโยติน นบัเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็น
สถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของประเทศฝร ั่งเศสแล้วปัจจุบนัเป็นที่ต ัง้ของ  เสาโอเบลิสก์ 
(L’Obélisque) ประตมิากรรมอนัล ้าค่าสญัลกัษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศ
ฝร ั่งเศสซึ่งถูกส่งให้เป็นของขวญัแก่พระเจ้าชาร์ลที่ 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสา
คอืการท ามาจากหนิแกรนิตทรงเหลี่ยม เลา่เรื่องราวสมยัฟาร์โรหร์ามเสสที ่2 และสมยัรามเสสที ่3 
ดว้ยตวัภาษาอียปิตโ์บราณทีม่ีอายุกวา่ 3,000 ปี น าทา่นถา่ยรูปดา้นนอกกบั โรงอุปรากรปาแลการ์
นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสรา้งโดย ชาร์ล การ์นีเย ่
ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งทีว่ิจิตรงดงาม
ภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

น าทา่น ล่องเรือชมแม่น ้าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหน่ึงใน
ผูใ้หบ้รกิารเรือน าเทีย่วในแมน่ ้าแซนยอดนิยมเจา้หน่ึง อีกท ัง้ยงัเป็นบริษทัทวัร์ที่
ด าเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 
ช ั่วโมง ชมสถานที่ส าคญัที่แม่น ้าทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑ์ลูฟ 
สะพานอเล็กซานเดอร์ทีส่ามเป็นกิจกรรมทีนิ่ยมกนัอย่างมากทีจ่ะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกไดว้่า
เป็นไฮไลท์ส าคญัถ้าหากใครไดม้าเมืองปารีสตอ้งไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองทีโ่รแมนติก
ทีสุ่ดในประเทศฝร ั่งเศสอยา่งแน่นอน  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ 
ทีพ่กั Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 
 
Day3 มองซแ์ซงต์มิเชล – เมืองรอูอ็ง – กรงุปารีส

 

เชา้  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่มองซ์แซงตม์เิชล (Mont Sant-Michel) เป็น
หน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝร ั่งเศส ความ
งดงามของสถาปัตยกรรมที่น่ีสวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลย
ทีเดียว และ ‘มงต์แซงต์มิเชล’ ยงัถูกยกให้เป็น สิ่งมหศัจรรย์ของโลก



 

 

ตะวนัตก (Wonder of the Western World) วหิารแหง่น้ียงัเป็นสถานที่ทอ่งเทีย่วยอดนิยมตดิ
หน่ึงในสามของฝร ั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวร์ซายน์ น าท่านชมดา้นนอก
ของ มหาวิหารมองซ์แซงตม์เิชล (Mont Saint Michel Abbey) (ไมร่วมคา่เขา้ชมภายในโบสถ์ 
ประมาณทา่นละ 11 ยูโร) เป็นวิหารทีต่ ัง้อยู่บนเกาะโดดเดน่เป็นสง่ากลางทะเลชายฝั่ งตะวนัตก 
บริเวณแคว้นนอร์มองด ีสูงจากระดบัน ้าทะเลความสูงรวมฐานและตวัวหิารสูงถึง 155 เมตร น า
ทา่นชมบ้านเรือนทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ยงัคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลาง ปจัจุบนัดดัแปลงเป็นรา้น
รวงขายของทีร่ะลกึใหท้า่นเลือกซื้อสนิคา้ไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ  

 
เทีย่ง เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาทอ่งเทีย่วอสิระอาหารกลางวนั 
 
บา่ย น าท่านเดินทางไปยงั เมืองรูอ็อง (Rouen) เป็นเมืองที่อยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ

ประเทศฝร ั่งเศส ปจัจุบนัเป็นเมืองหลวงของแคว้นนอร์มงัดีเหนือ น าทา่นชมดา้นนอกของ มหา
วิหารรูออ็ง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวหิารนอเทรอดามแหง่รูอ็อง (Cathedral Notre-
Dame de Rouen) เป็นมหาวิหารในนิยายโรมนัคาทอลิก ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์
โกธคิ หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Gros Horloge) ทีม่ีความเกา่แกส่มยั
ศตวรรษที ่16 ปจัจุบนันัน้ถือว่าเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตร์ทีด่ีทีสุ่ดของเมืองรูอ็
อง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั  Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

 



 

 

Day4 อิสระเลือกท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 อสิระท่องเที่ยวแบบเต็มวนั ทัง้น้ีมหีวัหน้าทวัร์พร้อมให้บรกิารแนะน าการเดนิทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ 
- ดิสนียแ์ลนด ์ปารีส (Disneyland Paris) ศนูย์รวมจนิตนาการทีสุ่ดแสนจะวเิศษโลกแห่งเทพนิยาย เป็น
สวนสนุกแห่งทีส่องทีเ่ปิดนอกประเทศอมเรกิา USA และเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกและแห่งเดยีวของยุโรป จงึไม่น่า
แปลกใจที่ดิสนีย์แลนด์ปารสีจะเป็นสวนสนุกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นอนัดบั 1 ของยุโรป ตัง้อยู่ห่างจากใจกลาง
เมืองปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร ภายในสวนสนุกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ Disney Studio หรือโรงถ่าย
ภาพยนตรข์องดสินียแ์ลนด ์และ Disneyland Park หรอืโซนสวนสนุก 
- โรงอุปรากรปาแลการนี์เย่ (Palais Garnier) หรอื Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมอืงปารสีสรา้งโดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบ

สถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูบาโรก ทีม่คีวามสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งทีว่จิติรงดงามภายในอาคาร 
- แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของปารสี ภายใน
อาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีแ่ม้ว่าเราจะไม่ไดต้ัง้ใจไปช้อปป้ิงแบรนดเ์นมกย็งัควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยู่ด ี
ตัง้อยู่บนถนนโฮสมานน์(Boulevard Haussman) ในกรุงปารสี ใกล้กบัโรงโอเปร่าการ์นิเยร์(Opera Ganier) เปิด
ให้บรกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทก่ีอนที่จะมาเป็นห้างสรรพสนิค้าแฟชัน่ชัน้น าของโลกย่างทุกวนัน้ีแต่ก่อน
เป็นแค่รา้นค้าขายเสือ้ผา้เลก็ๆ ทีห่วัมุมถนน Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานไดม้กีารขยบัขายพื้นที่เพื่อใหเ้พยีงพอ 
ต่อจ านวนพนกังานและลกูค้าที่มาจบัจ่ายใชส้อย เพราะในแต่ละวนัมลีูกค้าเขา้ออกที่หา้งน้ีเฉลี่ยแล้ว 1 ลา้นคนต่อ

วนัเลยทเีดยีว มเีน้ือทีท่ ัง้หมดราวๆ 500,000 ตรม. ทัง้หมด 5 ชัน้ 
- ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดที่ท่านสามารถช้อปป้ิงร้านค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก เป็นถนน

แห่งหน่ึงที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารสี  กลายเป็นถนนช้อปป้ิงสายส าคญัที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก 
นอกจากสองขา้งทางจะรวมรวบแหล่งร้านคา้สุดหรแูบรนด์ดงัระดบัโลกมากมายแลว้ ยงัเตม็ไปทุกสิง่ทีคุ่ณต้องการ ทัง้รา้นอาหารและขนม
สุดหร ู
- มงต์มาตร ์(Montmartre) เป็นย่านส าคญัอีกแห่งของเมอืงปารสี อยู่สุดเขตทางเหนือของปารสี มลีกัษณะเป็นเนินเขาสูง 130 
เมตร เป็นที่พ านักของชุมชนชาวปารเีซยีมายาวนาน รวมถึงยงัเป็นจุดก าเนิดผลงานดา้นศลิปะของศลิปินมากมายแห่งของเมอืงปารสีใน
อดตี 
ทีพ่กั Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 



 

 

 

 

Day5 หอไอเฟล – ประตูชยัฝรัง่เศส – พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์– พระราชวงัแวรซ์ายส ์– เอาทเ์ลท็ ลาวาเล่ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไปยงั หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแหง่ฝร ั่งเศส เป็นหอคอยโครงสรา้ง
เหล็กต ัง้อยู่บนช็องเดอมาร์ บรเิวณแม่น ้าแซน ในกรุงปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝร ั่งเศสที่
เป็นทีรู่จ้กักนัท ั่วโลก  
น าท่านถ่ายรูป  ประตูช ัยฝร ั่ ง เศส  (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็น
สถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ต ั้งอยู่บนจตัุรสัชาร์ลเดอโกล (Place 
Charles de Gaulle) ประตูชยัแห่งน้ีเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมส าคญั
ของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส น าท่านถ่ายรูปคู่ พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ (Louvre 
Museum) ) (ไมร่วมคา่เขา้ชมภายในพิพิธภณัฑ์ ประมาณทา่นละ 80 ยูโร) 
พิพิธภณัฑ์ทางศลิปะทีม่ีชื่อเสียงทีสุ่ดใหญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของ
โลก เก็บรวบรวมผลงานศลิปะอนัทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000  ชิ้น รวม
ไปถึงผลงานชื่อก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ รูปปั้น Venus de 
Milo และเป็นหน่ึงในฉากส าคญัของภาพยนตร์ชื่อดงัระดบัโลกอย่าง “รหสัลบั
ดาวนิซี” (The Davinci Code)  
น าทา่นเยี่ยมชม พระราชวงัแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือทีเ่รียกว่า 

“Château de Versailles” ในภาษาฝร ั่งเศส สถานที่อนัหรูหราแห่งน้ีเป็นพระราชวงัหลวง



 

 

ต ัง้อยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบนัเป็นส่วนหน่ึงของกรุงปารีสประเทศฝร ั่งเศส ที่ส าคญัคือ

พระราชวงัแหง่น้ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม เมื่อปี 1979 จากองค์การ

ยูเนสโก พระราชวงัแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคปจัจุบนั โดยพระเจา้หลุยส์ที ่

14 มีพระประสงค์ใหส้รา้งพระราชวงัขึน้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ โดยใช้

เงินในการสรา้งท ัง้หมด 500,000,000 ฟรงัก์และคนงานกวา่30,000 คนพระราชวงัแวร์ซายส์ 

เป็นพระราชวงัทีป่ระทบัทีส่มบูรณ์แบบ โดยพระราชวงัใหญ่โตสวยงามแหง่น้ีสรา้งดว้ยหนิออ่นสี

ขาว ภายในแบง่ออกเป็นหอ้ง เชน่ หอ้งบรรทม หอ้งเสวย หอ้งส าราญ เป็นตน้ ซึง่แตล่ะหอ้งลว้นมี

เครื่องประดบัหรูหราตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงประดบัอยู่ตามผนงัหอ้ง ซึ่งท ั่วโลกยก

ยอ่งว่าพระรางวงัแวร์ซายส์ เป็นที่รวบรวมเอกลกัษณ์แห่งศลิปกรรมของฝร ั่งเศสที่เคยกระฉ่อน

โลกท ัง้มวล จนมีค ากล่าวว่า ” คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานัน้เขาได้เห็นโลกอนัศิวิไลซ์ที่

แทจ้ริงแล้ว ” พระราชวงัแวร์ซายส์จดัหอ้งเป็นสดัส่วนอย่างสมพระเกียรตทิีสุ่ดและแตล่ะหอ้งได้

สรา้งอยา่งวิจติรบรรจงใหค้วามสอดคลอ้งกบัเหตกุารณ์และนามของหอ้งอย่างยิง่ ไฮไลทท์ีไ่มค่วร

พลาดคือ ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของแวร์ซายส์ในรอบ 4 

ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท หอ้งน้ีพระเจา้หลุยส์ที ่14 ทรงก ากบัการก่อสรา้ง

เอง  

 

 
 



 

 

ท ัง้หอ้งประกอบดว้ยกระจกบานยกัษ์ 17 บาน เมื่อเปิดออกแล้ว สวนแวร์ซายส์อนัสวยสดงดงาม

ดุจสวนสวรรค์จะปรากฏบนกระจกท ัง้แถบของก าแพงดา้นใน เป็นทีต่ระการตาแก่ผู้ไดพ้บเห็น 

โดยหอ้งกระจกน้ีไดใ้ชต้อ้นรบัแขกเมือง หรือจดัพิธีเลี้ยงรบัรองคณะราชทตู เป็นเวลาถงึ 300 ปี 

หลงัสงครามโลกคร ั้งที่ 1 ห้องน้ีได้ใช้เซ็นสนธิสญัญาคร ั้งส าคญัถึง 2 คร ัง้ คือ สนธิสญัญาต ัง้

อาณาจกัรเยอรมนั และสนธสิญัญาแวร์ซายส์ “สงบศกึสงครามโลกคร ัง้ที ่1  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 

 น าท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสินค้า
แบรด์เนมชื่อดงัตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกตอิย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบาง
ช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆทีอ่าจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ท าให้เป็น
สถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากจากนกัทอ่งเทีย่วทีชื่น่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

 
ค า่ เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาทอ่งเทีย่วอสิระอาหารค า่ 
ทีพ่กั Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day6 สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สนามบินชางงี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัรบัประทานอาหารเช้าน าทา่นเดนิทางเขา้สู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดนิทางกลบั

ประเทศไทย 

12.00 น าทา่นออกเดนิทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ355 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

Day7 สนามบินชางงี – สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย 

06.50 เดนิทางถงึ สนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ 

09.30 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ708 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 2-11 ปี) 

ไม่มีเตียงพกักบัผูใ้หญ่ 2 
ท่าน 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกั
เด่ียว 

03 – 09 มถุินายน 2565 49,990 46,990 29,990 8,900 

13 – 19 กรกฎาคม 2565 49,990 46,990 29,990 8,900 

12 – 18 สงิหาคม 2565 49,990 46,990 29,990 8,900 

16 – 22 กนัยายน 2565 48,990 45,990 29,990 8,900 

12 – 18 ตุลาคม 2565 49,990 46,990 29,990 8,900 

22 – 28 ตุลาคม 2565 49,990 46,990 29,990 8,900 

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

ราคาทวัรข์า้งต้นไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
นกัท่องเทีย่วจ่ายตามจรงิกบัศนูยย์ื่น โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

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

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะได้ออกเดนิทาง 
ตามความต้องการ) 

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

4. นกัท่องเที่ยวทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใช้จ่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เติม (ไม่
รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 



 

 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขี้อก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผู้เดนิทาง
ต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. เงื่อนไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษิทัประกนัเป็นผูพ้จิรณา 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


