
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี     

2 
เมอืงมลิาน – แกลลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล – มหา
วหิารแหง่เมอืงมลิาน  
เมอืงโคโม – ทะเลสาบโคโม 

   

HOTEL 
CRUISE 
COMO 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 
เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์ส ิงโตหินแกะสลัก – 
สะพานไมช้าเปล – เมอืงอเิซลท์วาลด ์ 
ทะเลสาบเบรยีนซ ์– เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ 

   

HOTEL 
CRYSTAL 

INTERLAKEN 

    



 

 

 
 

 
 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี
 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 

เมืองกรินเดลวัลด์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ 
เทอรม์นิอล  
สถานีเคเบิล้คาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอ
เกอรเ์กล็ทเซอร ์– ธารน ้าแข็ง 
ยอดเขาจุงเฟรา – ถ ้าน ้าแข็งพันปี – ลานสฟิงซ ์– 
เมอืงดจีอง 

   

HOTEL 
HOLIDAY INN 

EXPRESS 
DIJON 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

5 

เมอืงปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น ้าแซนด ์– 
ปลสัเดอลากงกอรด์   
ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พพิธิภัณฑล์ฟูวร ์ 
พรีะมดิแกว้ของพพิธิภัณฑล์ฟูวร ์– ประตชูยัฝร่ังเศส 
– ถนนชอ็งเซลเิซ ่

   

HOTEL IBIS 
PARIS PORTE 

DE BERCY 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

6 เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่– ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์    

HOTEL IBIS 
PARIS PORTE 

DE BERCY 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
7 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบนิชางง ี     

8 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     



 

 

 

15.30 นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบ
เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก  

18.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่SQ 711 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

21.55  เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์และรอตอ่เครือ่ง 
23.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตมิลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ SINGAPORE 

AIRLINES เทีย่วบนิ SQ 356 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง 20 นาท ี

 

Day2 สนามบนิชางง ี– สนามบนิมลิาน – แกลลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล – มหาวหิารแหง่
มลิาน – โคโม – ทะเลสาบโคโม 

 

 
06.10 เดนิทางถงึ สนามบนิมลิาน ประเทศอติาล ีผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงรับสัมภาระผ่านจุดคัด

กรองตามระเบยีบการของสนามบนิ 
      น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) เมอืงหลวงของ

ประเทศอติาล ีเป็นเมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยี และป็
นเมอืงส าคญัในภาคเหนอืของประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณ
ที่ราบลอม บาร์ดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจาก
ภาษาเคลต ์ค าว่า “Mid-lan” ซึง่หมายถงึ อยู่กลางทีร่าบ 
เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่ มลิานถกู
จัดใหเ้ป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยริ์ก ปารีส 
ลอนดอน และโรม  

      น าท่านเดนิทางสู่ แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 
( Galleria Vittario Emanuele II)  ที่ นั บ เ ป็ น
ศนูยก์ารคา้ทีส่วยงามหรหูราและเกา่แกท่ีส่ดุใน เมอืงมลิาน อนุเสาวรยี์ 

      ของกษัตยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูร้เิร ิม่การรวมชาติ
หัวเมอืงตา่งๆ ในอติาล ีและอนุเสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยุคเรอเนสซองซอ์กี 1 ท่าน คอื ลโิอ
นาร ์โด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

      น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo de Milan) เป็นมหา
วหิารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยู่
ทีจั่ตุรัสกลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมลิานเป็นมหาวหิารทีใ่หญ่เป็น
อันดับสองใน ประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงวาตกินั **คา่บตัรเขา้
ชมดา้นในของมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรอื ค านวณ เป็น
เงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 



 

 

 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
               น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโม (Como) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยูบ่รเิวณ

พรมแดนกับประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกับทะเลสาบโคโมและเทอืกเขาแอลป์
ท าใหโ้คโมเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วอกีเมอืงนงึทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาทอ่งเทีย่วกนั  

               ถา่ยรปูกบั ทะเลสาบโคโม (Como Lake) 
ค า่       บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่ัก  HOTEL CRUISE COMO ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

Day3 เมอืงลูเซริน์ – อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – เมอืงอเิซล์
ทวาลด ์– ทะเลสาบเบรยีนซ ์– เมอืงอนิเทอลาเกน้ 

 

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
              น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมอันดับหนึ่ง
ของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ
ขนุเขา  

               น าท่ านถ่ าย รู ปกับ  อนุสาวรีย ์ส ิง โตหินแกะสล ัก  (Lion 
Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น
อนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ี่
เกดิจากการปฏวิัตใินประเทศฝรั่งเศสเมือ่ปีค.ศ. 1792  

               น าท่านเดนิสู่ สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความ
ยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์อันงดงามซึง่เป็นเหมอืน



 

 

สัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปียุโรป อสิระใหท้่าน
เดนิชอมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
น าท่านสู่ เมอืงอเิซลท์วาลด ์(Iseltwald) (ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) พาท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเบรยีนซ์ Lake 
Brienz เป็นทะเลสาบสีมรกตที่เงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือของ
เทือกเขาแอลป์ หนึ่งในฉากซรีีย์เกาหลีใตเ้รื่อง Crash Landing on 
You  
น าท่านสู่ เมอืงอนิเทอลาเกน้ (Interlaken) ความหมายตรงตัวที่
แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่ระหว่าง 

ทะเลสาบทนู (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz Lake) ทะเลสาบสฟ้ีาสดใส
แสนสวยงาม ถกูขนาบดา้นหนา้หลงัดว้ยเทอืกเขาเขยีวชะอุม่  

 
ค า่       บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่  
ทีพ่ัก  HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day4 เมอืงกรนิเดลวลัด ์– สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์เทอรม์นิอล – ข ึน้เคเบ ิล้คาร ์Eiger 
Express – สถานรีถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์

            ธารน า้แข็งขนาดใหญ ่– ยอดเขาจงุเฟรา – ถ า้น า้แข็งพนัปี – ลานสฟิงซ ์– ธาร
น า้แข็ง – เมอืงดจิอง 

 

 
เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดลวลัด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของ
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นทีต่ัง้ของ สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์เทอรม์นิอล (Grindelwald 



 

 

Terminal Station) น าท่าน ขึน้เคเบิล้คาร ์Eiger Express  พชิติยอดเขาจุงเฟรา เปลีย่น
ขบวนรถไฟที ่สถานรีถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์ มคีวามสงูกวา่ระดบัน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 
3,454 เมตร ระหว่างทางขึน้สูย่อดเขา ท่านจะไดผ้่านชมความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรรคส์รา้ง คอื 
ธารน า้แข็งขนาดใหญ ่บรเิวณเชงิเขาก่อนถงึสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ สถานี
รถไฟทีสู่งทีสุ่ดในทวปียุโรป เดนิทางถงึ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) 
หนึง่ในยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก 
น าทา่นเขา้ชม ถ า้น า้แข็งพนัปี (Ice Palace) เป็นถ ้าน ้าแข็งพันปีทีไ่มม่วีันละลาย เกดิจากการ
ขดุเจาะใตธ้ารน ้าแขง็ Glacier ลกึลงไป 30 เมตร ภายในจะมผีลงานศลิปะเป็นน ้าแข็งแกะสลกัอยู่
ตามจุดต่างๆ และ ลานสฟิงซ ์จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถงึ 3 ,571 เมตร 
สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สมัผัสกับภาพของ ธาร
น า้แข็ง (Aletsch Glacier) ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ มคีวามยาวถงึ 22 ก.ม. และความ
หนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและกจิกรรมบน
ยอดเขา ทีไ่ม่ควรพลาดกับการสง่โปสการด์โดย ทีท่ าการไปรษณียท์ ีสู่งทีสุ่ดในยุโรป ไปหา
บคุคลทีท่า่นนกึถงึในชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไมส่ามารถรองรับคณะได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิน์ าท่านรับประทานอาหารทีภ่ัตตาคารในเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน และไม่
สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหท้่านไดไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทัง้นี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้ เป็นส าคญั  
น่ังรถไฟไตเ่ขาลงจากยอดเขาจงุเฟราสู ่สถานรีถไฟไอเกอรเ์กล็ทเชอร ์ โดยเปลีย่นจากขบวน
รถไฟมา ลงเคเบิล้คาร ์Eiger Express เพือ่มายัน สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์เทอรม์นิอล 
(Grindelwald Terminal Station) ** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ และ สภาพภูมอิากาศเป็นส าคัญ กรณีคณะไมส่ามารถขึน้ชมยอดเขาจุงเฟราได ้ไม่
ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้ับ
ท่านไดทุ้กกรณี เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหนา้กับผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ทางบรษัิท
จะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั  
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดจีอง  (Dijon) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เมอืงดี
จองเป็นอดตีเมอืงของจังหวัดเบอรก์ันด ีประวัตศิาสตรข์องดจีองเริม่จากการตัง้รกรากของชาว
โรมันยุคโบราณโดยชือ่เมอืงว่า ดวีีโอ (Divio) ตัง้อยู่ระหว่างเสน้ทางไปเมอืงลยีง และปารีส 
นอกจากนั้นยังเป็นที่ตัง้ส าคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดใีนระหว่างช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่11 จนถงึชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่15 โดยในชว่งนัน้มคีวามเจรญิรุง่เรอืงถงึขดี
สดุ และเป็นอาณาจักรทีม่ัง่คัง่ทาง เศรษฐกจิ ศลิปวัฒนธรรม การเรยีนรู ้และวทิยาศาสตร ์

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ทีพ่ัก     HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่                  



 

 

 

Day5 เมอืงปารสี – ปลสัเดอลากงกอรด์ – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – ถา่ยรูปกบั
พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์– ประตชูยั – ถนนชอ่งเซลเิซ ่ 

 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
               น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ปารสี

เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศฝรั่งเศสตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ตัง้ถิน่ฐานมา
มากกวา่ 2,000 ปี ปัจจบุนัปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ
และวัฒนธรรมทีล่ ้าสมยัแหง่หนึง่ของโลก และเป็นสถานททีอ่งเทีย่วที่
โดง่ดงัแหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนู 
Escargot & Duck Confit 
               น าท่ าน  ล่อง เร ือชมแม่น ้าแซน บาโต มูช  (Bateaux-

Mouches) เป็นหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารเรอืน าเทีย่วในแม่น ้าแซนยอดนยิม
เจา้หนึง่ อกีทัง้ยังเป็นบรษัิททัวรท์ีด่ าเนนิกจิการทางเรอืทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในกรุงปารสีดว้ย ใชเ้วลา
ลอ่งประมาณ 1 ชัว่โมง ชมสถานทีส่ าคัญทีแ่มน่ ้าทอดผ่านอย่างเชน่ หอไอเฟล พพิธิภัณฑล์ฟู 
สะพานอเล็กซานเดอรท์ีส่ามเป็นกจิกรรมทีน่ยิมกันอย่างมากทีจ่ะน่ังเรอืชมเมอืงปารสี เรยีกได ้
ว่าเป็นไฮไลทส์ าคญัถา้หากใครไดม้าเมอืงปารสีตอ้งไมพ่ลาดกจิกรรมลอ่งเรอืชมเมอืงทีโ่รแมน
ตกิทีส่ดุในประเทศฝรั่งเศสอยา่งแน่นอน 

               ท่านผ่านชม ปลสัเดอลากงกอรด์ (Place de la Concorde) เป็นหนึ่งในสี่เหลี่ยม
สาธารณะที่ส าคัญในปารีส เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques 
Gabriel ในปี 1755 เป็นรูปแปดเหลี่ยมทีม่คีูน ้าลอ้มรอบ ในชว่งการปฏวิัตฝิร่ังเศส ในปี พ.ศ. 
2332 รปูปั้นของพระเจา้หลยุสท์ี ่15 แหง่ฝร่ังเศสถกูรือ้ถอนและบรเิวณนัน้เปลีย่นชือ่เป็น Place 
de la Revolution รัฐบาลปฏวิัตใิหมไ่ดส้รา้งกโิยตนิขึน้ทีจั่ตรัุส และทีน่ี่เป็นทีท่ีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่



 

 

16 ถกูประหารชวีติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใตไ้ดเร็กทอรจัีตรัุสไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น 
Place de la Concorde  เพื่อเป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุ่นวายของปฏวิัต ิ
หลังจากการปฏวิัตใินปี พ.ศ. 2373 ชือ่ก็กลับไปเป็น Place de la Concorde และยังคงเป็น
เชน่นัน้ตัง้แตนั่น้มา 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตัง้อยูฝ่ั่งตรง
ขา้มหอไอเฟลคนละฝ่ังของแมน่ ้าแซน ตัง้อยูบ่นทีต่ัง้เดมิของ ปาแลดวู์

ทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เรยีกสัน้ๆขอ
สถานทีน่ีว้า่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้

เพือ่จดังานนทิรรศการ สรา้งในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic 
ตอ่มาไดม้กีารรือ้ถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบใหมโ่ดย
ใชช้ือ่วา่ ปาแลเดอชาโย  (Palais de Chaillot) โดยมลีกัษณะที่

คลา้ยคลงึกบัอาหารเดมิ คอื มตีวัอาคารยืน่ออกเป็นปีกทัง้สองขา้ง 
โดยลกัษณะโคง้ โดยสรา้งบนรากฐานของอาคารเดมิทัง้หมด เวน้

เพยีงแตว่า่ ปีกโคง้ทัง้สองอาคารนัน้เป็นอาคารแยกกนั โดยไมม่อีาคาร
เชือ่มตรงกลาง แตเ่วน้เป็นลานจัตรัุสเปิดโลง่แทน เราสามารถมองเห็นทวิทัศนข์องหอไอเฟล
ไดจ้ากจัตรุัสทรอกาเดโรผา่นจากลานวา่งแหง่นี ้ทีน่ีจ่งึถอืเป็นแลนดม์ารค์ทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่า
เยอืนปารสีตอ้งมาถา่ยรปูววิหอไอเฟล ณ ลานแหง่นี ้อสิระใหท้า่นถา่ยรปูคูก่บัหอไอเฟลอยา่งจุ
ใจ 

 
 

น าท่านถ่ายรูปดา้นนนอกของ พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Louver Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์าง
ศลิปะตัง้อยูใ่นกรงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส  
พพิธิภัณฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เก่าแก่ทีส่ดุ และใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 
ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน
ตัง้แต่สมัยราชวงศก์าเปเซยีง ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึง่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ี่



 

 

จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมากกว่า 35,000  
ชิน้ จากตัง้แต่สมัยก่อนประวัตศิาสตรจ์นถงึศตวรรษที ่19 อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปกับพรีะมดิ
แกว้ของพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนกิชาวจนี-อเมรกินั กอ่สรา้งเสร็จ
สมบูรณ์เมือ่ปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึ่งในโครงการทีร่เิร ิม่ของประธานาธบิดฟีร็องซัว มแีตร็อง 
เพือ่ใชส้อยเป็นทางเขา้หลกัของพพิธิภัณฑ ์

      น าท่านถ่ายรูปกับ ประตูชยัฝร ัง่เศส (Arc de Triomphe) เป็น
อนุสรณ์สถานทีส่ าคัญของกรุงปารสี ตัง้อยู่กลางจัตรัุส ชารล์ เดอโกล 

ประตชูยัแหง่ นีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นการสดดุวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่มรบ
เพือ่ประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลยีน  
   น าท่านสู ่ถนนช็องเซลเิซ่ (Champs Elysees) เป็นย่าน
การคา้ของฝรั่งเศส ไมว่า่จะเป็น โรงละคร รา้นกาแฟ และรา้นคา้

หรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองขา้งทางมีตน้เกาลัดที่ไดร้ับการ
ตกแตง่อยา่งสวยงามปลกูเรยีงราย ชือ่ ชอ็งเซลเีซ มาจากค าวา่ ทุง่เอ

ลเิซยีม จากเทพปกรฌัม 
   กรีกในภาษาฝร่ังเศส ช็องเซลเีซไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนทีส่วย

ทีส่ดุในโลก 
ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่ัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่                  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Day6 ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ทเ์ล็ท – หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่(La Valley Village Outlet) (ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นม ชื่ อ
ดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกตอิย่างนอ้ย 
30 เปอรเ์ซน็ต ์และม ี
บางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลด
ราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ท าใหเ้ป็น
สถานที่ที่ ไ ด ร้ั บ ค ว ามนิย ม เ ป็ นอย่ า ง ม ากจาก
นักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

เทีย่ง         อสิระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพือ่สะดวกแก่
การชอ้ปป้ิง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟา แยตต ์

(Galleries Lafayette) ตัง้อยูบ่น Boulevard Haussmann ในเขตที ่9 ของ

กรงุปารสีใกลก้บั Opera Garnier มแีบรนดห์ลากหลายใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 
ทีร่า้นเพือ่ใหเ้หมาะกบัทกุงบประมาณ ตัง้แตเ่สือ้ผา้ส าเร็จรปูไป

จนถงึแฟชัน่ชัน้สงู สถาปัตยกรรมของรา้นเป็นแบบอารต์นูโว มี
โดมทีโ่ดดเดน่และทัศนยีภาพอนังดงามของกรงุปารสี ท าใหเ้ป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วของเมอืงหลวงของฝรัง่เศส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงได ้
ตามอธัยาศยั 

 



 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่ัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่                

 
Day7 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบนิชางง ี
  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล ประเทศฝรั่งเศส 
12.00 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ SINGAPORE 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ 335 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง 36 นาท ี
 

Day8 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 
06.50 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลบัสูก่รงุเทพฯ 
09.30 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ SINGAPORE 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ 708 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

11.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์
ทา่น 

พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาทวัร ์
เด็ก 

ไมม่เีตยีง/
ทา่น 

(อายไุม่
เกนิ 12 ปี) 

ราคาทวัร ์
ไมร่วม 
ต ัว๋

เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

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 

59,990 56,990 39,990 9,800 



 

 

SQ 335 / CDG – SIN / 12.00 – 
06.50 

SQ 708 / SIN – BKK / 09.30 – 
11.00 

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 

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
อตัรานี้ ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมค่าวซ่ีาเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
 
 

ส าคญัโปรดอ่าน 



 

 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนั
เดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจ
มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพือ่ขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 



 

 

 


