
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินชางงี     

2 

สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์   
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ  
เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตอนเนอร์กาส  
เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน ้าตาล – ประตูเมืองโบราณ – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม 
ศาลาว่าการเมืองเบิร์น 

   

Hotel Best Western 
Bern 

หรือเทียบเท่า  

    



 

 

 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางง ี
 

 

17.00 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอ้านวยความสะดวก
เช็คอินให้แก่ท่าน 

20.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางง ีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินท่ี SQ 713 
              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที 
23.30 เดินทางถึง สนามบินชางง ีประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง  

3 
หมู่บ้านทาซ – เท่ียวชมเมืองเซอร์แมท – น่ังรถไฟขึ นเขากอร์เนอร์แกรต  
นอนเซอร์แมท 1 คืน    

Hotel Astoria Zermatt 
หรือเทียบเท่า  

4 เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองบาเซิล    
Hotel Ibis Styles Basel  

หรือเทียบเท่า  

5 เมืองดีจอง – เมืองปารีส    

Hotel Mercure Paris 
Le Bourget 

หรือเทียบเท่า  

6 
ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 
ถ่ายรูปประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์     

Hotel Mercure Paris 
Le Bourget 

หรือเทียบเท่า  

7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางงี     

8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ     



 

 

 
Day2 สนามบินชางง ี– สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ 
             โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส 
             เมืองเบิร์น – เยี่ยมชมบ่อหมี – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ –  น ้าพุปีศาจกินเด็ก  

หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น  
 

 
01.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 346 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 40 นาที 

08.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระ
ผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ 
เมืองซูริคขึ นช่ือเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็นหนึ่งใน
ล้าดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก  
น้าท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์
หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้างขึ นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมงีานประตมิากรรมและ
สถาปัตยกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม 
 

 
 



 

 

น้าท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์
หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้างขึ นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่ สวยงาม ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปี
เตอร์ (St. Peter’s Chruch) หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั ง 5 
ใบที่ตีบอกเวลา ท้ามาตั งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั นโบสถ์แห่งนี ยังเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
(Fraumunster Abbey) ช่ือเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น น้าท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการลินเดน
ฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแม่น ้าลิมมัท (Limmat River) ปัจจุบันเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองชั นเยี่ยมจุดหนึ่งของชาวเมือง  
น้าท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคาร
บ้านเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนั นยังเป็นแหล่งของเก่าชั นเยี่ยม มีร้านค้าจ้าพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่เป็นจ้านวนมาก  
น้าท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าส้าคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็น
ถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ ตั งของ
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส 
(Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็น
ที่ตั งของอาคารบ้านเรือนที่มีหน้าต่างไม้แกะสลัก สร้างขึ นจากช่างฝีมือในยุคกลาง 

เท่ียง    อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน์ (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เบิร์นเป็น
เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง น้าท่านเยี่ยมชมเมือง
เบิร์น ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีได้รับการขึ นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  
ผ่านชม เซนทรมั พอล คลี (Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุ่มเทให้กับศิลปิน พอล
คลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑ์นี  
เป็นของ พอลคลี น้าท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน ้ำตำล Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
เมือง น้าท่านเดินทางสู่ ถนนบำหน์ฮอฟพลทัซ ์(Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็น
ถนนสายหลักที่มีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย น้าท่านชม ประตูเมืองโบรำณ (Kafigturm OR Prison Tower), น ้ำพุปีศำจกินเดก็ 
(Kindlifressen Brunnen), หอนำฬิกำไซ้ท์คลอ็คเค่นทรมั (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศำลำว่ำกำรเมืองเบิรน์(City 
Hall of Bern)  

ค่้า   อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก   HOTEL BEST WESTERN BERN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

 

 
Day3 หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ นสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้ำนทำซ (Tasch) (ใช้เวลาในการประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นหมู่บ้านที่ตัง้อยู่กลางหุบเขาสูงชนั ด้วยทศันียภาพที่
สวยงามจงึเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บา้นทาซเป็นทางผ่านไปยงัจุดท่องเทีย่วต่างๆ ในแถบเทอืกเขาแอลป์ของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) โดยการนัง่รถไฟระหว่างเมอืง เซอรแ์มทเป็นเมอืงชนบทเลก็ๆ ทีส่วยงาม ลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขา ตัง้อยู่บนเทอืกเขาแอลป์ในทีน่ี่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวามปลอดภยัสงู  เมอืงเซอรแ์มทกม็กีารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มต่า งๆ ได้
เป็นอย่างด ีทัง้การรกัษาความสมบรูณ์ของธรรมชาต ิการไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถยนต์แล่นในเมอืง แต่ใหใ้ชจ้กัรยาน รถมา้ หรอืรถไฟฟ้าคนัเลก็ๆ 
เป็นพาหนะหลกัแทน จนไดช้ื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษสามารถสดูความสดชื่นของอากาศบรสิทุธิ ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าท่านเดนิไปยงัสถานีรถไฟ เพื่อนัง่รถไฟขึน้สู่  เขำกอรเ์นอรแ์กรต (Gornergrat) รถไฟกอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟขึน้ภูเขาทีต่ัง้อยู่ใน 
รฐัวาเล ทีเ่ชื่อมกบัหมู่บา้นเซอรแ์มท สถานีรถไฟกอรเ์นอรแ์กรตตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสงู 3,059 เมตร ท าให ้กอรเ์นอรแ์กรตเป็นรถไฟทีสู่งเป็น
อนัดบัสองในยุโรปรองจาก จุงเฟรา ทางรถไฟสายนี้เปิดใหบ้รกิารในปี พ.ศ. 2411 ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั น าท่านนัง่รถไฟกอร์เนอร์
แกรตลงมาสูเ่มอืงเซอรแ์มท อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืงเซอรแ์มทและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

            * ลูกค้าเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส้าหรับค้างคืนที่เมืองเซอร์แมท 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน * 



 

 

ค่้า   อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก   HOTEL ASTORIA ZERMATT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Day4  หมู่บ้านทาซ – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้อปปิ้ง – เมืองเก่าบาเซิล  
             บาเซิลมินสเตอร์ – ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz  
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บำ้นทำซ (Tasch) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที) โดยรถไฟระหวา่งเมือง 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ  
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น้าท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร้าลึกถึงการ
สละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792  
น้าท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น ้ารอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ
เมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 



 

 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
บาเซิลเป็นเมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน ฝรั่งเศส มาบรรจบกัน บาเซิลมักถูกมองว่าเป็นเมือง
หลวงทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ มีช่ือเสียงในด้านพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง น้าท่านผ่าน
ชม พิพิธภัณฑ์ Kunstmuseum เป็นที่รวมผลงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง
ด้านในมีผลงานของนักจิตรกรช่ือดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Van Gogh , Monet, Picasso 
น้ าท่ 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 อาคารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าสร้างขึ นตั งแต่ศตวรรษที่ 14 
ถ่ายรูปด้านนอกกับ บาเซิลมินสเตอร์ (Basel Minster) เป็นอาคารทางศาสนาในเมืองบา
เซิลของสวิสเดิมเป็นมหาวิหารคาทอลิกและปัจจุบันเป็นคริสตจักรโปรเตสแตนต์ที่ได้รับการปฏิรูป  มหาวิหารเดิมถูกสร้างขึ นระหว่าง 1019 และ 
1500 ในโรมันและโกธิครูปแบบ ปลายโรมันอาคารถูกท้าลายโดยแผ่นดินไหวที่ เกิดที่เมืองบาเซิล เมื่อปี1356 และได้รับการสร้างขึ นมาใหม่ เป็น
อาคารที่สวยงามตระการตาด้วยผนังหินทรายสีแดงอมชมพูและหลังคาที่มีลวดลายเป็นกระจก ผ่านชม ศาลากลางบาเซิล (City Hall of Basel) 
มีอายุมากกว่า 500 ปี ที่ตั งอยู่ใจกลางจัตุรัส Marktplatz อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งย่านจัตุรสั Marktplatz ถนนสายหลักของบาเซิลท่ี
ขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่มีร้านค้ามากมาย 

ค่้า    บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก         HOTEL IBIS STYLES CIYT BASEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day5  เมืองดีจอง – เมืองปารีส 
 

 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

   น้าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง  (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโกตดอร์ในแคว้นบูร์กอญในประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองดีจองเป็นอดีตเมืองของจังหวัดเบอร์กันดี ประวัติศาสตร์ของดีจองเริ่มจากการตั งรกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยชื่อเมืองว่า ดีวีโอ 
(Divio) ตั งอยู่ระหว่างเส้นทางไปเมืองลียง และปารีส นอกจากนั นยังเป็นที่ตั งส้าคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดีในระหว่างช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยในช่วงนั นมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด และเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งทาง เ ศรษฐกิจ 
ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ และวิทยาศาสตร์ 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษเมนูหอยเอสคาโก้ 
               น้าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของประเทศฝรั่งเศส

ตั งอยู่บนแม่น ้าแซน ตั งถ่ินฐานมามากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก 
และเป็นสถานทีท่องเที่ยวท่ีโด่งดังแห่งหนึ่งของโลก 

ค่้า    บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารไทย 
ที่พัก         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) เป็นหนึ่งในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่ส้าคัญในปารีส เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในปารีส 
ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูปแปดเหลี่ยมที่มีคูน ้าล้อมรอบ ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศสถูฏรื อถอนและบริเวณนั นเปลี่ยนช่ือเป็น  Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหม่ได้สร้างกิโยตินขึ นที่จัตุรัส และ
ที่นี่เป็นที่ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ถูกประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจัตุรัสได้เปลี่ยนช่ือเป็น  Place de la 
Concorde  เพื่อเป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุ่นวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2373 ช่ือก็กลับไปเป็น Place de la 
Concorde ละยังคงเป็นเช่นนั นตั งแต่นั นมา  

 



 

 

 
 

น้าท่านเดินทางสู่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั งอยู่ฝั่งตรงข้ามหอไอเฟลคนละฝั่งของแม่น า้แซน 
ตั งอยู่บนท่ีตั งเดิมของ ปาแลดูว์ทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเป็นท่ีมาของช่ือเรียกสั นๆขอสถาน

ที่นี ว่า ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งนี ถูกสร้างขึ นเพื่อจัดงานนิทรรศการ สร้างใน
สถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาไดม้ีการรื อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดย
ใช้ช่ือว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คลา้ยคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัว

อาคารยื่นออกเป็นปีกทั งสองข้าง โดยลักษณะโค้ง โดยสร้างบนรากฐานของอาคารเดิมทั งหมด เว้น
เพียงแต่ว่า ปีกโค้งทั งสองอาคารนั นเป็นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลาน

จัตุรสั 
เปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรสัทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งนี  ท่ีนี่จึงถือ

เป็นแลนดม์าร์คที่นัก่ทองเที่ยวท่ีมาเยือนปารสีต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งนี  อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่
กับหอไอเฟลอย่างจุใจ 

น้าท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศลิปะ
ตั งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑล์ูฟวร์เป็นพิพิธภณัฑท์ี่มีช่ือเสียงท่ีสุด เก่าแก่ท่ีสุด 

และใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปดิให้สาธารณชนเข้าชมไดเ้มื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มี
ประวัติความเป็นมายาวนานตั งแตส่มัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่ง

ปัจจุบันเป็นสถานท่ีที่จดัแสดงและเก็บรักษา 



 

 

ผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจา้นวนมากกว่า 35,000 ชิ น จากตั งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตรจ์นถึง
ศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป 

สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบรูณเ์มื่อปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มของ
ประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ 

น้าท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีส้าคัญของกรุง
ปารีส ตั งอยู่กลางจัตุรสั ชารล์ เดอโกล ประตูชัยแห่ง    นี สร้างขึ นเพือ่เป็นการสดุดีวีรชนทหาร

กล้าที่ไดร้่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน  
น้าท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร ร้าน

กาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียง
ราย ช่ือ ช็องเซลีเซ มาจากค้าว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก  
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 
 

 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

น้าท่านเดินทางสู่ ห้ำงสรรพสินค้ำแกลลอร่ี ลำฟำแยตต ์(Galleries Lafayette) ตั งอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุง
ปารีสใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื อสินค้าต่างๆที่ร้านเพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั งแต่เสื อผ้าส้าเร็จรูปไป
จนถึงแฟช่ันชั นสูง สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนโูว มีโดมที่โดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ท้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
เมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย 

ค่้า    อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก HOTEL MERCURE PARIS LE BOURGET ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
     



 

 

 
Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางงี 
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล ประเทศฝรั่งเศส 
12.00 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางง ีประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบนิท่ี SQ 335 

(บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ช่ัวโมง 30 นาที 
 

 
Day8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
06.50 เดินทางถึง สนามบินชางง ีประเทศสิงค์โปร์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ 
09.30 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินท่ี SQ 708 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  
11.00   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 

 
Flight Detail 

ราคาทัวร์/ท่าน 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 
ไม่มีเตียง/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

 
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 

 
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 กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ 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 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


