
 

 

  

 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี     

2 
สนามบนิชางง ี– สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – กรุงปารสี – มงต์มาตร ์
มหาวหิารซาเครเกอร ์– จตุัรสัปลสัเดอลากงกอรด์ – เสาโอเบลสิก ์ 
โรงอุปรากรปาแลการน์ีเย่ – ล่องเรอืบาโตมชู 

   

Ibis Paris CDG Airport, Paris 
 หรอืเทยีบเท่า  

3 มองซแ์ซงตม์เิชล – เมอืงรอูอ็ง – กรุงปารสี    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 
 หรอืเทยีบเท่า  

4 อสิระเลอืกท่องเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 
 หรอืเทยีบเท่า  

5 
หอไอเฟล – ประตูชยัฝรัง่เศส – พพิธิภณัฑ์ลูฟวร ์– พระราชวงัแวรซ์ายส ์ 
เอาทเ์ลท็ ลาวาเล่    

Ibis Paris CDG Airport, Paris 
 หรอืเทยีบเท่า  

6 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบนิชางง ี     

7 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 

 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินชางงี 

 

15.30 นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป 
พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

18.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore Airlines 
เทีย่วบนิที ่SQ711 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.55 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์

 

Day2 สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารีส – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – 
จัตุ ร ัสปลัสเด อลากงกอร์ด  – เส าโอเบลิสก์  – โรงอุปรากรปาแลการ์นี เย่  – ล่องเรือบ าโตมูช

 

00.15 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการ
บนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ366 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.35 เดนิทางถงึ สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนัน้น าท่านผ่าน
ด่านตรวจคนเขา้เมอืงรับสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า
ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  
น าทา่นเดนิทางสู ่มงตม์าตร ์(Montmartre) เป็นยา่นส าคัญอกีแหง่ของเมอืงปารสี อยู่
สดุเขตทางเหนือของปารสี มลีักษณะเป็นรวมถงึยังเป็นจุดก าเนิดผลงานดา้นศลิปะของ
ศลิปินมากมายแหง่ของเมอืงปารสีในอดตี  
น าท่านชม มหาวหิารซาเครเกอร ์(Sacré-Cœur) หรอืมหาวหิารแหง่พระหฤทัย ความ
สงู 83 เมตร ซึง่เป็นโบสถค์าทอลกิทีต่ัง้อยู่บนเนนิ Montmartre หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ ภูเขา
แห่งผูพ้ลชีพีในศาสนา ภายในโบสถย์ังมภีาพโมเสกทีใ่หญ่ทีส่ดุโลก รวมถงึไปรอ์อแกน
ขนาดใหญข่องโบสถท์ีถ่กูสรา้งโดย อรสิทดิ คาวาเย – คอลต ์ประตมิากรรมของมหาวหิาร
ซาเครเกอรจ์ะเป็นการกอ่สรา้งสไตลบ์าเซนไท ทีเ่ต็มไปดว้ยมนตข์ลงั ทีน่ี่ยังเป็นจดุชมววิ
ทวิทัศน์ มทีัศนียภาพทีส่วยงาม เป็นสถานทีส่ าหรับหนุ่มสาวนยิมมาเดนิเล่นกัน ถา่ยภาพ 
ดา้นหนา้โบสถย์ังมจีดุขายของทีร่ะลกึ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 



 

 

 
 

 น าท่านเดนิทางสู ่จตัรุสัปลสัเดอลากงกอรด์ (Place De La Concorde) เป็นสถานที่
แหง่ความทรงจ าทางประวัตศิาสตรก์ารนองเลอืดครัง้ใหญใ่นกรงุปารสี เป็นสญัลกัษณ์ของ
สงครามกลางเมอืงและการปฏวิัตกิารปกครองของฝรั่งเศส รวมทัง้เป็นจุดจบของพระเจา้
หลุยสท์ี่ 16 พรอ้มกับพระนางมารอีังตัวเนต ดว้ยเครือ่งประหารกโิยตนิ นับเป็นสถานที่
เทีย่วทีน่่าสนใจอยา่งยิง่นอกเป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศฝร่ังเศสแลว้
ปัจจุบันเป็นทีต่ัง้ของ เสาโอเบลสิก ์(L’Obélisque) ประตมิากรรมอันล ้าค่าสัญลักษณ์
แห่งมติรภาพของประเทศอยีปิตแ์ละประเทศฝร่ังเศสซึง่ถูกสง่ใหเ้ป็นของขวัญแก่พระเจา้
ชาร์ลที่ 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการท ามาจากหินแกรนิตทรง
เหลีย่ม เล่าเรือ่งราวสมัยฟารโ์รหร์ามเสสที่ 2 และสมัยรามเสสที่ 3 ดว้ยตัวภาษาอยีปิต์
โบราณที่มีอายุกว่า 3,000 ปี น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการน์เีย ่
(Palais Garnier) หรอื Paris Opera อยูต่รงใจกลางเมอืงปารสีสรา้งโดย ชารล์ การน์เีย ่
ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูบาโรก ทีม่คีวามสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งทีว่จิติร
งดงามภายในอาคาร 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ล่องเรอืชมแม่น า้แซน บาโต มูช  (Bateaux-Mouches) 
เป็นหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารเรอืน าเทีย่วในแม่น ้าแซนยอดนยิมเจา้หนึง่ อกีทัง้
ยังเป็นบรษัิททัวรท์ี่ด าเนินกจิการทางเรอืที่เก่าแก่ทีสุ่ดในกรุงปารสีดว้ย 
ใชเ้วลาลอ่งประมาณ 1 ชัว่โมง ชมสถานทีส่ าคญัทีแ่มน่ ้าทอดผา่นอยา่งเชน่ 
หอไอเฟล พพิธิภัณฑล์ูฟ สะพานอเล็กซานเดอรท์ีส่ามเป็นกจิกรรมทีน่ยิมกันอย่างมากที่
จะน่ังเรอืชมเมอืงปารสี เรยีกไดว้่าเป็นไฮไลทส์ าคัญถา้หากใครไดม้าเมอืงปารสีตอ้งไม่
พลาดกจิกรรมลอ่งเรอืชมเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในประเทศฝรั่งเศสอยา่งแน่นอน  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! หอยเอสคาโก ้
ทีพ่ัก Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 
 
Day3 มองซแ์ซงต์มิเชล – เมืองรอูอ็ง – กรงุปารีส

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ มองซ์แซงตม์เิชล (Mont Sant-Michel) เป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวหา้มพลาดของประเทศฝรั่งเศส ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่นี่สวยงาม
เหมอืนปราสาทในฝันเลยทเีดยีว และ ‘มงตแ์ซงตม์เิชล’ ยังถูกยกใหเ้ป็น ส ิง่มหัศจรรย์
ของโลกตะวันตก (Wonder of the Western World) วหิารแห่งนี้
ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตดิหนึ่งในสามของฝรั่งเศส 
รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซ์ายน์ น าท่านชม
ดา้นนอกของ มหาวหิารมองซแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint 
Michel Abbey) (ไม่รวมค่าเขา้ชมภายในโบสถ ์ประมาณ
ท่านละ 11 ยูโร) เป็นวหิารทีต่ัง้อยู่บนเกาะโดดเด่นเป็นสง่า
กลางทะเลชายฝ่ังตะวันตก บรเิวณแควน้นอรม์องด ีสงูจาก
ระดับน ้าทะเลความสูงรวมฐานและตัววหิารสูงถงึ 155 เมตร 
น าทา่นชมบา้นเรอืนทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์ยังคงสภาพเหมอืนยโุรป



 

 

ยุคกลาง ปัจจุบันดัดแปลงเป็นรา้นรวงขายของที่ระลกึใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ย่าง
เพลดิเพลนิ  

 
เทีย่ง เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาทอ่งเทีย่วอสิระอาหารกลางวัน 
 
บา่ย น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงรอ็ูอง (Rouen) เป็นเมอืงทีอ่ยูท่างภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ของประเทศฝรั่งเศส ปัจจบุนัเป็นเมอืงหลวงของแควน้นอรม์งัดเีหนอื น าทา่นชมดา้นนอก
ของ มหาวหิารรอ็ูอง (Rouen Cathedral) หรอื มหาวหิารนอเทรอดามแหง่รอ็ูอง 
(Cathedral Notre-Dame de Rouen) เป็นมหาวิหารในนิยายโรมันคาทอลิก ที่
สรา้งขึน้อย่างสวยงามในสไตล์โกธคิ หลังจากนั้นน าท่านเดนิชม หอนาฬิกาดารา
ศาสตร(์Gros Horloge) ทีม่คีวามเก่าแกส่มัยศตวรรษที ่16 ปัจจุบันนัน้ถอืว่าเป็นหนึง่
ในอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของเมอืงรอู็อง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่ัก  Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

Day4 อิสระเลือกท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

 อสิระท่องเทีย่วแบบเตม็วนั ทัง้นี้มหีวัหน้าทวัรพ์รอ้มใหบ้รกิารแนะน าการเดนิทางไปยงัแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ 
- ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (Disneyland Paris) ศูนย์รวมจินตนาการที่สุดแสนจะวิเศษโลกแห่งเทพ

นิยาย เป็นสวนสนุกแห่งทีส่องทีเ่ปิดนอกประเทศอมเรกิา USA และเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกและแห่งเดยีว
ของยุโรป จงึไม่น่าแปลกใจทีด่สินียแ์ลนดป์ารสีจะเป็นสวนสนุกทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีส่ดุเป็นอนัดบั 1 ของยุโรป 
ตัง้อยู่ห่างจากใจกลางเมอืงปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร ภายในสวนสนุกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ 
Disney Studio หรอืโรงถ่ายภาพยนตรข์องดสินียแ์ลนด ์และ Disneyland Park หรอืโซนสวนสนุก 

- โรงอุปรากรปาแลการนี์เย่ (Palais Garnier) หรอื Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมอืงปารสีสรา้ง

โดย ชารล์ การ์นีเย่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งที่
วจิติรงดงามภายในอาคาร 
- แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูทีม่ชีื่อเสยีงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีแ่มว้่าเราจะไม่ไดต้ัง้ใจไปชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมกย็งัควร
ค่าแก่การไปเดนเล่นอยู่ด ีตัง้อยู่บนถนนโฮสมานน์(Boulevard Haussman) ในกรุงปารสี ใกล้กบัโรง
โอเปร่าการ์นิ เยร์(Opera Ganier) เปิดให้บริการครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็น
ห้างสรรพสนิค้าแฟชัน่ชัน้น าของโลกย่างทุกวนันี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านค้าขายเสื้อผ้าเลก็ๆ ที่หวัมุมถนน 

Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานได้มีการขยบัขายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอ ต่อจ านวนพนักงานและลูกค้าที่มา
จบัจ่ายใชส้อย เพราะในแต่ละวนัมลีูกคา้เขา้ออกทีห่้างนี้เฉลีย่แล้ว 1 ล้านคนต่อวนัเลยทเีดยีว มเีน้ือทีท่ ัง้หมดราวๆ 500 ,000 
ตรม. ทัง้หมด 5 ชัน้ 
- ถนนฌอ็งเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดทีท่่านสามารถชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลก เป็นถนนแห่งหนึ่งทีไ่ด้
ชื่อว่าสวยที่สุด ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส  กลายเป็นถนนช้อปป้ิงสายส าคัญที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก 
นอกจากสองข้างทางจะรวมรวบแหล่งร้านค้าสุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปทุกสิ่งที่คุณต้องการ ทัง้
รา้นอาหารและขนมสดุหร ู
- มงตม์าตร ์(Montmartre) เป็นย่านส าคญัอกีแห่งของเมอืงปารสี อยู่สดุเขตทางเหนือของปารสี มลีกัษณะเป็นเนินเขา
สงู 130 เมตร เป็นทีพ่ านกัของชุมชนชาวปารเีซยีมายาวนาน รวมถงึยงัเป็นจุดก าเนิดผลงานดา้นศลิปะของศลิปินมากมายแห่ง
ของเมอืงปารสีในอดตี 

ทีพ่กั Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

 

 

Day5 หอไอเฟล – ประตชูยัฝรัง่เศส – พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์– พระราชวงัแวรซ์ายส ์– เอาทเ์ลท็ ลาวาเล่ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดม์ารค์แหง่ฝรั่งเศส เป็นหอคอย
โครงสรา้งเหล็กตัง้อยูบ่นชอ็งเดอมาร ์บรเิวณแมน่ ้าแซน ในกรงุปารสี เป็นสญัลกัษณ์ของ
ประเทศฝรั่งเศสทีเ่ป็นทีรู่จ้ักกนัทั่วโลก  
น าท่านถ่ายรูป ประตูชยัฝร ัง่เศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็น
สถาปัตยกรรมกลางแจง้ขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนจัตุรัสชารล์เดอโกล (Place 
Charles de Gaulle) ประตชูยัแห่งนี้เรยีกไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมส าคัญ
ของเมืองที่อยู่คู่ เมืองปารีส น าท่านถ่ายรูปคู่  พิพิธภณัฑ์ลูฟวร ์
(Louvre Museum) ) (ไมร่วมคา่เขา้ชมภายในพพิธิภัณฑ ์ประมาณ
ท่านละ 80 ยูโร) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุใหญ่ทีส่ดุและ
เก่าแกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศลิปะอันทรงคณุค่า
ไวม้ากกว่า 40,000  ชิน้ รวมไปถงึผลงานชือ่กอ้งโลกอย่าง “ภาพวาด
โมนาลซิา่” หรอื รปูปั้น Venus de Milo และเป็นหนึง่ในฉากส าคญัของ
ภาพยนตรช์ือ่ดงัระดบัโลกอยา่ง “รหสัลบัดาวนิซ”ี (The Davinci Code)  
น าทา่นเยีย่มชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) หรอืที่



 

 

เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่อันหรูหราแห่งนี้ เป็น

พระราชวังหลวงตัง้อยู่ทีเ่มอืงแวรซ์ายส ์ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารสีประเทศ

ฝรั่งเศส ทีส่ าคัญคอืพระราชวังแห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

เมือ่ปี 1979 จากองคก์ารยเูนสโก พระราชวังแวรซ์ายสเ์ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก

ยุคปัจจุบัน โดยพระเจา้หลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ใหส้รา้งพระราชวังขึ้นเพื่อเป็น

ศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ โดยใชเ้งนิในการสรา้งทัง้หมด 500,000,000 

ฟรังกแ์ละคนงานกว่า30,000 คนพระราชวังแวรซ์ายส ์เป็นพระราชวังทีป่ระทับทีส่มบรูณ์

แบบ โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งนี้สรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ภายในแบ่งออกเป็น

หอ้ง เชน่ หอ้งบรรทม หอ้งเสวย หอ้งส าราญ เป็นตน้ ซึง่แต่ละหอ้งลว้นมเีครือ่งประดับ

หรูหราตระการตาและภาพเขยีนทีม่ชี ือ่เสยีงประดับอยู่ตามผนังหอ้ง ซึง่ทั่วโลกยกยอ่งว่า

พระรางวังแวรซ์ายส ์เป็นทีร่วบรวมเอกลักษณ์แห่งศลิปกรรมของฝร่ังเศสทีเ่คยกระฉ่อน

โลกทัง้มวล จนมคี ากล่าวว่า ” คราใดใครไดเ้ยอืนแวรซ์ายส ์ครานัน้เขาไดเ้ห็นโลกอัน

ศวิไิลซท์ีแ่ทจ้รงิแลว้ ” พระราชวังแวรซ์ายสจั์ดหอ้งเป็นสัดสว่นอย่างสมพระเกยีรตทิีส่ดุ

และแต่ละหอ้งไดส้รา้งอย่างวจิติรบรรจงใหค้วามสอดคลอ้งกับเหตุการณ์และนามของ

หอ้งอย่างยิง่ ไฮไลทท์ี่ไม่ควรพลาดคือ หอ้งกระจก (The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งที่

ใหญท่ีส่ดุของแวรซ์ายสใ์นรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนกิเอก มอนสารท์ หอ้งนี้

พระเจา้หลยุสท์ี ่14 ทรงก ากบัการกอ่สรา้งเอง  

 



 

 

 
 

ทัง้หอ้งประกอบดว้ยกระจกบานยักษ์ 17 บาน เมือ่เปิดออกแลว้ สวนแวรซ์ายสอ์นัสวยสด

งดงามดจุสวนสวรรคจ์ะปรากฏบนกระจกทัง้แถบของก าแพงดา้นใน เป็นทีต่ระการตาแกผู่ ้

ไดพ้บเห็น โดยหอ้งกระจกนี้ไดใ้ชต้อ้นรับแขกเมอืง หรอืจัดพธิเีลีย้งรับรองคณะราชทูต 

เป็นเวลาถงึ 300 ปี หลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 หอ้งนีไ้ดใ้ชเ้ซน็สนธสิญัญาครัง้ส าคญัถงึ 2 

ครั้ง คือ สนธิสัญญาตั ้งอาณาจักรเยอรมัน และสนธิสัญญาแวร์ซายส์ “สงบศึก

สงครามโลกครัง้ที ่1  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
 

 น าท่านเดินทางสู่ เอาทเ์ล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ท
จ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถกูกว่าราคาปกตอิย่างนอ้ย 30 
เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 
เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ท าให เ้ป็นสถานที่ที่ได รั้บความนิยมเป็นอย่างมากจาก
นักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

 
ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาทอ่งเทีย่วอสิระอาหารค า่ 
ทีพ่ักIbis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

 

Day6 สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สนามบินชางงี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเชา้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล เพื่อ

เดนิทางกลบัประเทศไทย 

12.00 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ355 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

Day7 สนามบินชางงี – สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย 

06.50 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์

09.30 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ708 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายไุม่เกิน 2-11 ปี) 

ไม่มีเตียงพกักบัผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 
ห้องพกั
เด่ียว 

06 – 12 ธนัวาคม 2565 51,990 48,990 28,990 8,900 

27 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 59,990 56,990 29,990 9,900 

29 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66 59,990 56,990 29,990 9,900 

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

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

 
ส าคญัโปรดอ่าน 



 

 

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

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง
บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) 

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

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมค่ีาใชจ้่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ  (ไม่
รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. เงื่อนไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษิทัประกนัเป็นผูพ้จิรณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


