วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี
สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ
เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตอนเนอร์กาส
เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้าตาล – ประตูเมืองโบราณ – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
ศาลาว่าการเมืองเบิร์น

2

เช้า

อาหาร
เที่ยง

เย็น

โรงแรม

Hotel Best Western
Bern
หรือเทียบเท่า

3

หมู่บ้านทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึนเขากอร์เนอร์แกรต
นอนเซอร์แมท 1 คืน

4

เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองบาเซิล

5

เมืองดีจอง – เมืองปารีส

6

ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ถ่ายรูปประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

7
8

สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางงี
สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ

Hotel Astoria Zermatt
หรือเทียบเท่า
Hotel Ibis Styles Basel
หรือเทียบเท่า
Hotel Mercure Paris
Le Bourget
หรือเทียบเท่า
Hotel Mercure Paris
Le Bourget
หรือเทียบเท่า

Day1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี

17.00

นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอ้านวยความสะดวก
เช็คอินให้แก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 713
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง

20.10
23.30

Day2

สนามบินชางงี – สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์

โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส
เมืองเบิร์น – เยี่ยมชมบ่อหมี – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – น้าพุปีศาจกินเด็ก
หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น

01.25

08.15

ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โดยสายการบิ น SINGAPORE AIRLINES เที่ ย วบิ น ที่ SQ 346 (บริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที
เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระ
ผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน
น้ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งซู ริค (Zurich) เมื อ งที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุดของสวิต เซอร์แลนด์
เมืองซูริคขึนชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็นหนึ่งใน
ล้าดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
น้าท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์
หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้างขึนในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและ
สถาปั ตยกรรมการตกแต่งทีส่ วยงาม

เที่ยง

ค่้า
ที่พัก

น้าท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์
หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้างขึนในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่ สวยงาม ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปี
เตอร์ (St. Peter’s Chruch) หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทัง 5
ใบที่ ตี บ อกเวลา ท้ า มาตั งแต่ ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั นโบสถ์ แ ห่ ง นี ยั ง เป็ น โบสถ์ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของเมื อ ง ผ่ า นชม โบสถ์ ฟ รอมุ น สเตอร์
(Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น น้าท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการลินเดน
ฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแม่น้าลิมมัท (Limmat River) ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองชันเยี่ยมจุดหนึ่งของชาวเมือง
น้าท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคาร
บ้านเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนันยังเป็นแหล่งของเก่าชันเยี่ยม มีร้านค้าจ้าพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่เป็นจ้านวนมาก
น้าท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าส้าคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็น
ถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ ตังของ
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส
(Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตังแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็น
ที่ตังของอาคารบ้านเรือนที่มีหน้าต่างไม้แกะสลัก สร้างขึนจากช่างฝีมือในยุคกลาง
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิ รน์ (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เบิร์นเป็น
เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า Bear หรือ หมี นั่นเอง น้าท่านเยี่ยมชมเมือง
เบิร์น ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้รับการขึนทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี (Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุ่มเทให้กับศิลปิน พอล
คลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑ์นี
เป็นของ พอลคลี น้าท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน้ ำตำล Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
เมือง น้าท่านเดินทางสู่ ถนนบำห์นฮอฟพลัทซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็น
ถนนสายหลักที่มีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย น้าท่านชม ประตูเมืองโบรำณ (Kafigturm OR Prison Tower), น้ ำพุปีศำจกิ นเด็ก
(Kindlifressen Brunnen), หอนำฬิ กำไซ้ ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศำลำว่ำกำรเมืองเบิ รน์ (City
Hall of Bern)
อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
HOTEL BEST WESTERN BERN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3

เช้า

เที่ยง

หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึนสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนทำซ (Tasch) (ใช้เวลาในการประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
เป็ นหมู่บ้านที่ตงั ้ อยู่กลางหุบเขาสูงชัน ด้วยทัศนียภาพที่
สวยงามจึงเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บา้ นทาซเป็ นทางผ่านไปยังจุดท่องเทีย่ วต่างๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยการนัง่ รถไฟระหว่างเมือง เซอร์แมทเป็ นเมืองชนบทเล็กๆ ทีส่ วยงาม ล้อมรอบ
ด้วยภูเขา ตัง้ อยู่บนเทือกเขาแอลป์ ในทีน่ ่ีเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ คี วามปลอดภัยสูง เมืองเซอร์แมทก็มกี ารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมต่า งๆ ได้
เป็ นอย่างดี ทัง้ การรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้จกั รยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้ าคันเล็กๆ
เป็ นพาหนะหลักแทน จนได้ช่อื ว่าเป็ น เมืองปลอดมลพิ ษสามารถสูดความสดชื่นของอากาศบริสทุ ธิ ์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินไปยังสถานีรถไฟ เพื่อนังรถไฟขึ
่
น้ สู่ เขำกอร์เนอร์แกรต (Gornergrat) รถไฟกอร์เนอร์แกรตเป็ นรถไฟขึน้ ภูเขาทีต่ งั ้ อยู่ใน
รัฐวาเล ทีเ่ ชื่อมกับหมู่บา้ นเซอร์แมท สถานีรถไฟกอร์เนอร์แกรตตัง้ อยู่ทร่ี ะดับความสูง 3,059 เมตร ทาให้ กอร์เนอร์แกรตเป็ นรถไฟทีส่ ูงเป็ น
อันดับสองในยุโรปรองจาก จุงเฟรา ทางรถไฟสายนี้เปิ ดให้บริการในปี พ.ศ. 2411 ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นาท่านนัง่ รถไฟกอร์เนอร์
แกรตลงมาสูเ่ มืองเซอร์แมท อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเซอร์แมทและพักผ่อนตามอัธยาศัย
* ลูกค้าเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส้าหรับค้างคืนที่เมืองเซอร์แมท 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน *

ค่้า
ที่พัก

อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
HOTEL ASTORIA ZERMATT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4

หมู่บ้านทาซ – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้อปปิ้ง – เมืองเก่าบาเซิล
บาเซิลมินสเตอร์ – ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้ นทำซ (Tasch) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที) โดยรถไฟระหว่างเมือง
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
น้าท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร้าลึกถึงการ
สละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792
น้าท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ารอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ
เมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง

ค่้า
ที่พัก

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
บาเซิลเป็นเมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน ฝรั่งเศส มาบรรจบกัน บาเซิลมักถูกมองว่าเป็นเมือง
หลวงทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงในด้านพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง น้าท่านผ่าน
ชม พิพิธภัณฑ์ Kunstmuseum เป็นที่รวมผลงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง
ด้านในมีผลงานของนักจิตรกรชื่อดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Van Gogh , Monet, Picasso
น้ า ท่ า นชม เ มื อ ง เ ก่ า บ า เ ซิ ล (Basel Old Town) ห รื อ Altstadt Altstadt เ ป็ น
ภาษาเยอรมันแปลว่าเมืองเก่า หรือหมายถึงเมืองประวัติศาสตร์หรือใจกลางเมืองภายใน
เมืองเก่าหรือก้าแพงเมือง อาคารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าสร้างขึนตังแต่ศตวรรษที่ 14
ถ่ายรูปด้านนอกกับ บาเซิลมินสเตอร์ (Basel Minster) เป็นอาคารทางศาสนาในเมืองบา
เซิลของสวิสเดิมเป็นมหาวิหารคาทอลิกและปัจจุบันเป็นคริสตจักรโปรเตสแตนต์ที่ได้รับการปฏิรูป มหาวิหารเดิมถูกสร้างขึนระหว่าง 1019 และ
1500 ในโรมันและโกธิครูปแบบ ปลายโรมันอาคารถูกท้าลายโดยแผ่นดินไหวที่ เกิดที่เมืองบาเซิล เมื่อปี1356 และได้รับการสร้างขึนมาใหม่ เป็น
อาคารที่สวยงามตระการตาด้วยผนังหินทรายสีแดงอมชมพูและหลังคาที่มีลวดลายเป็นกระจก ผ่านชม ศาลากลางบาเซิล (City Hall of Basel)
มีอายุมากกว่า 500 ปี ที่ตังอยู่ใจกลางจัตุรัส Marktplatz อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งย่านจัตุรสั Marktplatz ถนนสายหลักของบาเซิลที่
ขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่มีร้านค้ามากมาย
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
HOTEL IBIS STYLES CIYT BASEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5

เมืองดีจอง – เมืองปารีส

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

ค่้า
ที่พัก

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโกตดอร์ในแคว้นบูร์กอญในประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองดีจองเป็นอดีตเมืองของจังหวัดเบอร์กันดี ประวัติศาสตร์ของดีจองเริ่มจากการตังรกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยชื่อเมืองว่า ดีวีโอ
(Divio) ตังอยู่ระหว่างเส้นทางไปเมืองลียง และปารีส นอกจากนันยังเป็ นที่ตังส้าคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดีในระหว่างช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยในช่วงนันมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด และเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งทาง เ ศรษฐกิจ
ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ และวิทยาศาสตร์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษเมนูหอยเอสคาโก้
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุ ของประเทศฝรั่งเศส
ตังอยู่บนแม่น้าแซน ตังถิ่นฐานมามากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก
และเป็นสถานทีท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่งของโลก
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารไทย
HOTEL MERCURE PARIS LE BOURGET ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day6

เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่
ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านผ่านชม ปลัสเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหนึ่งในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่ส้าคัญ ในปารีส เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในปารีส
ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูปแปดเหลี่ยมที่มีคูน้าล้อมรอบ ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศสถูฏรือถอนและบริเวณนันเปลี่ยนชื่อเป็น Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหม่ได้สร้างกิโยตินขึนที่จัตุรัส และ
ที่ นี่ เ ป็ น ที่ ที่ พ ระเจ้า หลุยส์ ที่ 16 ถู ก ประหารชี วิ ต เมื่ อ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใต้ ไ ดเร็ก ทอรีจั ตุรัส ได้เ ปลี่ยนชื่ อ เป็น Place de la
Concorde เพื่อเป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุ่นวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลับไปเป็น Place de la
Concorde ละยังคงเป็นเช่นนันตังแต่นันมา

น้าท่านเดินทางสู่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตังอยู่ฝั่งตรงข้ามหอไอเฟลคนละฝั่งของแม่นา้ แซน
ตังอยู่บนที่ตังเดิมของ ปาแลดูว์ทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกสันๆขอสถาน
ที่นีว่า ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งนีถูกสร้างขึนเพื่อจัดงานนิทรรศการ สร้างใน
สถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรือถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดย
ใช้ชื่อว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัว
อาคารยื่นออกเป็นปีกทังสองข้าง โดยลักษณะโค้ง โดยสร้างบนรากฐานของอาคารเดิมทังหมด เว้น
เพียงแต่ว่า ปีกโค้งทังสองอาคารนันเป็นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลาน
จัตุรสั
เปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรสั ทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งนี ที่นี่จึงถือ
เป็นแลนด์มาร์คที่นัก่ทองเที่ยวที่มาเยือนปารีสต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งนี อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่
กับหอไอเฟลอย่างจุใจ
น้าท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ
ตังอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ทสี่ ุด
และใหญ่ทสี่ ุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มี
ประวัติความเป็นมายาวนานตังแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จดั แสดงและเก็บรักษา

ผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ้านวนมากกว่า 35,000 ชิน จากตังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
ศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป
สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มของ
ประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์
น้าท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ ้าคัญของกรุง
ปารีส ตังอยู่กลางจัตุรสั ชาร์ล เดอโกล ประตูชัยแห่ง นีสร้างขึนเพือ่ เป็นการสดุดีวีรชนทหาร
กล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน
น้าท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร ร้าน
กาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียง
ราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากค้าว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง

ค่้า
ที่พัก

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
น้าท่านเดินทางสู่ ห้ำงสรรพสิ นค้ำแกลลอรี่ ลำฟำแยตต์ (Galleries Lafayette) ตังอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุง
ปารีสใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซือสินค้าต่างๆที่ร้านเพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตังแต่เสือผ้าส้าเร็จรูปไป
จนถึงแฟชั่นชันสูง สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ท้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
เมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
HOTEL MERCURE PARIS LE BOURGET ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางงี

เช้า
12.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล ประเทศฝรั่งเศส
น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 335
(บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที

Day8

สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ

06.50
09.30

เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ
น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 708
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

11.00

อัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์เด็ก
ไม่มีเตียง/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

วันเดินทาง

Flight Detail

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

07 – 14 กันยายน 2565

SQ713 / BKK – SIN / 20.10 – 23.30
SQ346 / SIN – ZRH / 01.25 – 08.15
SQ335 / CDG – SIN / 12.00 – 06.50
SQ708 / SIN – BKK / 09.30 – 11.00

69,990

66,990

49,990

10,000

07 – 14 ธันวาคม 2565

SQ713 / BKK – SIN / 20.00 – 23.30
SQ346 / SIN – ZRH / 01.30 – 07.50
SQ335 / CDG – SIN / 10.40 – 06.15
SQ708 / SIN – BKK / 09.45 – 11.10

73,990

70,990

48,990

13,000

อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ขา้ งต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)

โดยเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ อานวยความสะดวกในการยืน่ และให้คาแนะนาแก่ท่าน
สาคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนทีเ่ หลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวนั
เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผเู้ ดินทาง จานวน 10 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก่ าหนด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อน
การเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านทีต่ อ้ งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั ๋วเครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนาจากเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นเพียงการแนะนาเท่านัน้
4. นักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทาการจอง และ ส่งเอกสารเพือ่ ขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ขอสงวนสิทธิในการขอวี
ซ่าประเภทอื่นซึง่ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
์

