
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

วนัท่ี 
โปรแกรมทวัร ์ อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบ ี     

2 

สนามบินอาบูดาบี – สนามบินปารสี ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารสี – มงต์

มาตร ์– มหาวหิารซาเครเกอร ์– จตัุรสัปลสัเดอลากงกอรด์ – เสาโอเบลสิก ์ 

โรงอุปรากรปาแลการนี์เย่ – ล่องเรอืบาโตมชู 
   

Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรอืเทยีบเท่า  

3 มองซ์แซงตม์เิชล – เมอืงรอูอ็ง – กรุงปารสี    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรอืเทยีบเท่า  

4 อสิระเลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรอืเทยีบเท่า  

5 
หอไอเฟล – ประตูชยัฝรัง่เศส – พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ – พระราชวงัแวร์ซายส ์ 

เอาทเ์ลท็ ลาวาเล่    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรอืเทยีบเท่า  

6 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบนิอาบูดาบ ี     

7 สนามบนิอาบูดาบ ี– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินอาบูดาบี 

 

15.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย

ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

21.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY407 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – กรุงปารีส – มงต์มาตร ์– มหาวิหารซาเครเกอร ์

จัตุ รัสปลัสเด อลากงกอร์ด  – เส าโอเบลิสก์  – โรงอุปรากรปาแลการ์นี เย่  – ล่องเรือบ าโตมู ช

 

00.30 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

02.45 นำท่านออกเดินทางสู ่สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY31 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 



 

 

 

06.45 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากน้ันนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทาง

ตามรายการ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  

นำท่านเดินทางสู่ มงต์มาตร์ (Montmartre) เป�นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป�นรวมถึงยัง

เป�นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลป�นมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีต  

นำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacré-Cœur) หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป�นโบสถ์คาทอลิกท่ีตั้งอยู่บนเนิน 

Montmartre หรือเรียกอีกช่ือว่า ภูเขาแห่งผู้พลีชีพในศาสนา ภายในโบสถ์ยังมีภาพโมเสกท่ีใหญ่ท่ีสุดโลก รวมถึงไปร์ออแกนขนาดใหญ่

ของโบสถ์ท่ีถูกสร้างโดย อริสทิด คาวาเย – คอลต์ ประติมากรรมของมหาวิหารซาเครเกอร์จะเป�นการก่อสร้างสไตล์บาเซนไท ท่ีเต็มไปด้วย

มนต์ขลัง ท่ีน่ียังเป�นจุดชมวิวทิวทัศน์ มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม เป�นสถานท่ีสำหรับหนุ่มสาวนิยมมาเดินเล่นกัน ถ่ายภาพ ด้านหน้าโบสถ์ยังมี

จุดขายของท่ีระลึก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 
 

 นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด (Place De La Concorde) เป�นสถานท่ีแห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์การนองเลือด
ครั้งใหญ่ในกรุงปารีส เป�นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส รวมท้ังเป�นจุดจบของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 
16 พร้อมกับพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยเครื่องประหารกิโยติน นับเป�นสถานท่ีเท่ียวท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป�นสถานท่ีสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสแล้วป�จจุบันเป�นท่ีตั้งของ เสาโอเบลิสก์ (L’Obélisque) ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่ง



 

 

 

มิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูกส่งให้เป�นของขวัญแก่พระเจ้าชาร์ลท่ี 10 ในป�ค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือ
การทำมาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่าเรื่องราวสมัยฟาร์โรห์รามเสสท่ี 2 และสมัยรามเสสท่ี 3 ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณท่ีมีอายุกว่า 
3,000 ป� นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสร้าง
โดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบสถาป�ตยกรรมฟ��นฟูบาโรก ท่ีมีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งท่ีวิจิตรงดงามภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป�นหน่ึงในผู้ให้บริการเรือนำเท่ียวในแม่น้ำ

แซนยอดนิยมเจ้าหน่ึง อีกท้ังยังเป�นบริษัททัวร์ท่ีดำเนินกิจการทางเรือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่อง

ประมาณ 1 ช่ัวโมง ชมสถานท่ีสำคัญท่ีแม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี

สามเป�นกิจกรรมท่ีนิยมกันอย่างมากท่ีจะน่ังเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่าเป�นไฮไลท์สำคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีส

ต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ 

ท่ีพัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

 

 

 
 

Day3 มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรอูอ็ง – กรงุปารีส

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ มองซ์แซงต์มิเชล (Mont Sant-Michel) เป�นหน่ึงใน

สถานท่ีท่องเท่ียวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส ความงดงามของ

สถาป�ตยกรรมท่ีน่ีสวยงามเหมือนปราสาทในฝ�นเลยทีเดียว และ ‘มงต์

แซงต์มิ เชล’ ยั งถูกยกให้ เป�น  สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก 

(Wonder of the Western World) วิหารแห่ งน้ียั งเป�นสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมติดหน่ึงในสามของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟล

และพระราชวังแวร์ซายน์ นำท่านชมด้านนอกของ มหาวิหารมองซ์

แซงต์มิเชล (Mont Saint Michel Abbey) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน

โบสถ์ ประมาณท่านละ 11 ยูโร) เป�นวิหารท่ีตั้งอยู่บนเกาะโดดเด่นเป�นสง่า

กลางทะเลชายฝ��งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี สูงจากระดับน้ําทะเลความสูง



 

 

 

รวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร นำท่านชมบ้านเรือนท่ีได้รับการอนุรักษ์ยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลาง ป�จจุบันดัดแปลงเป�นร้าน

รวงขายของท่ีระลึกให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน  

 

เท่ียง เพ่ือไม่เป�นการรบกวนเวลาท่องเท่ียวอิสระอาหารกลางวัน 

 

บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง เมืองรูอ็อง (Rouen) เป�นเมืองท่ีอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ป�จจุบันเป�นเมืองหลวงของ

แคว้นนอร์มังดีเหนือ นําท่านชมด้านนอกของ มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง 

(Cathedral Notre-Dame de Rouen) เป�นมหาวิหารในนิยายโรมันคาทอลิก ท่ีสรา้งข้ึนอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค หลังจากน้ันนํา

ท่านเดินชม หอนา�ิกาดาราศาสตร์(Gros Horloge) ท่ีมีความเก่าแก่สมัยศตวรรษท่ี 16 ป�จจุบันน้ันถือว่าเป�นหน่ึงในอนุสรณ์สถานทาง

ประวัติศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของเมืองรูอ็อง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก  Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

Day4 อิสระเลือกท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

 



 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มวนั ทัง้น้ีมีหัวหน้าทัวร์พร้อมให้บริการแนะนําการเดินทางไปยังแหล่ง

ท่องเทีย่วต่างๆ 

- ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (Disneyland Paris) ศูนย์รวมจินตนาการที่สุดแสนจะวเิศษโลกแห่งเทพ

นิยาย เป็นสวนสนุกแห่งทีส่องทีเ่ปิดนอกประเทศอมเรกิา USA และเป็นดสินีย์แลนด์แห่งแรกและแห่งเดยีว

ของยุโรป จงึไม่น่าแปลกใจทีด่สินีย์แลนดป์ารสีจะเป็นสวนสนุกทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 1 ของยุโรป 

ตัง้อยู่ห่างจากใจกลางเมืองปารสีประมาณ 30 กิโลเมตร ภายในสวนสนุกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ 

Disney Studio หรอืโรงถ่ายภาพยนตรข์องดสินียแ์ลนด ์และ Disneyland Park หรอืโซนสวนสนุก 

- โรงอปุรากรปาแลการนี์เย่ (Palais Garnier) หรอื Paris Opera อยูต่รงใจกลางเมอืงปารสีสรา้งโดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบ

สถาปัตยกรรมฟ้ืนฟบูาโรก ทีม่คีวามสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งทีว่จิติรงดงามภายในอาคาร 

- แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรทูีม่ชี ื่อเสยีงมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของปารสี ภายใน

อาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีแ่มว้่าเราจะไม่ไดต้ัง้ใจไปชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมกย็งัควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยู่ด ี

ตัง้อยู่บนถนนโฮสมานน์(Boulevard Haussman) ในกรุงปารสี ใกล้กบัโรงโอเปร่าการ์นิเยร์(Opera Ganier) เปิด

ให้บรกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทก่ีอนทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้นําของโลกย่างทุกวนัน้ีแต่ก่อน

เป็นแค่รา้นคา้ขายเสือ้ผา้เลก็ๆ ทีห่วัมุมถนน Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานไดม้กีารขยบัขายพืน้ทีเ่พื่อใหเ้พยีงพอ 

ตอ่จํานวนพนักงานและลูกคา้ทีม่าจบัจ่ายใชส้อย เพราะในแต่ละวนัมลูีกคา้เขา้ออกทีห่า้งน้ีเฉลีย่แล้ว 1 ล้านคนต่อ

วนัเลยทเีดยีว มเีน้ือทีท่ ัง้หมดราวๆ 500,000 ตรม. ทัง้หมด 5 ชัน้ 

- ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดทีท่่านสามารถช้อปป้ิงรา้นค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก เป็นถนน

แห่งหน่ึงที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารสี  กลายเป็นถนนช้อปป้ิงสายสําคญัที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก 

นอกจากสองขา้งทางจะรวมรวบแหล่งรา้นคา้สุดหรูแบรนดด์งัระดบัโลกมากมายแล้ว ยงัเตม็ไปทุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ทัง้รา้นอาหารและขนม

สุดหร ู

- มงต์มาตร ์(Montmartre) เป็นย่านสําคญัอกีแห่งของเมอืงปารสี อยู่สุดเขตทางเหนือของปารสี มลีกัษณะเป็นเนินเขาสูง 130 

เมตร เป็นทีพ่ํานักของชุมชนชาวปารเีซยีมายาวนาน รวมถงึยงัเป็นจุดกําเนิดผลงานดา้นศลิปะของศลิปินมากมายแห่งของเมอืงปารสีใน

อดตี 

ทีพ่กั Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

 

 

 

Day5 หอไอเฟล – ประตูชยัฝรัง่เศส – พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์– พระราชวงัแวรซ์ายส ์– เอาท์เลท็ ลาวาเล่ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป�นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำ

แซน ในกรุงปารีส เป�นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสท่ีเป�นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก  

นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป�นสถาป�ตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ 

ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งน้ีเรียกได้ว่าเป�นสถาป�ตยกรรม

สำคัญของเมืองท่ีอยู่คู่เมืองปารีส นำท่านถ่ายรูปคู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ) (ไม่รวมค่า

เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ประมาณท่านละ 80 ยูโร) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใหญ่ท่ีสุดและ

เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000  ช้ิน รวมไปถึง

ผลงานช่ือก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ รูปป��น Venus de Milo และเป�นหน่ึงในฉากสำคัญ

ของภาพยนตร์ช่ือดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  

นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือท่ีเรียกว่า “Château de 

Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานท่ีอันหรูหราแห่งน้ีเป�นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ท่ีเมืองแวร์ซายส์ ใน



 

 

 

ป�จจุบันเป�นส่วนหน่ึงของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ท่ีสำคัญคือพระราชวังแห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป�นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อป� 

1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป�น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคป�จจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 มีพระประสงค์ให้

สร้างพระราชวังข้ึนเพ่ือเป�นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ โดยใช้เงินในการสร้างท้ังหมด 500,000,000 ฟรังก์และคนงานกว่า

30,000 คนพระราชวังแวร์ซายส์ เป�นพระราชวังท่ีประทับท่ีสมบูรณ์แบบ โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งน้ีสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว 

ภายในแบ่งออกเป�นห้อง เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป�นต้น ซึ่งแต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและ

ภาพเขียนท่ีมีช่ือเสียงประดับอยู่ตามผนังห้อง ซึ่งท่ัวโลกยกย่องว่าพระรางวังแวร์ซายส์ เป�นท่ีรวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของ

ฝรั่งเศสท่ีเคยกระฉ่อนโลกท้ังมวล จนมีคำกล่าวว่า ” คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ คราน้ันเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ท่ีแท้จริงแล้ว ” 

พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป�นสัดส่วนอย่างสมพระเกียรติท่ีสุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์

และนามของห้องอย่างยิ่ง ไฮไลท์ท่ีไม่ควรพลาดคือ ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) เป�นห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดของแวร์ซายส์ในรอบ 4 

ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท ห้องน้ีพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ทรงกำกับการก่อสร้างเอง  

 

 
 

ท้ังห้องประกอบด้วยกระจกบานยักษ์ 17 บาน เมื่อเป�ดออกแล้ว สวนแวร์ซายส์อันสวยสดงดงามดุจสวนสวรรค์จะปรากฏบนกระจกท้ัง

แถบของกำแพงด้านใน เป�นท่ีตระการตาแก่ผู้ได้พบเห็น โดยห้องกระจกน้ีได้ใช้ต้อนรับแขกเมือง หรือจัดพิธีเลี้ยงรับรองคณะราชทูต เป�น



 

 

 

เวลาถึง 300 ป� หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ห้องน้ีได้ใช้เซ็นสนธิสัญญาครั้งสำคัญถึง 2 ครั้ง คือ สนธิสัญญาตั้งอาณาจักรเยอรมัน และ

สนธิสัญญาแวร์ซายส์ “สงบศึกสงครามโลกครั้งท่ี 1  
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 

 นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เป�นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมช่ือดังต่างๆ โดยจำหน่ายใน

ราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลต่างๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือ

มากกว่า ทำให้เป�นสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมเป�นอย่างมากจากนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการช็อปป��งสินค้าแบรนด์เนม 

 

ค่ำ เพ่ือไม่เป�นการรบกวนเวลาท่องเท่ียวอิสระอาหารค่ำ 

ท่ีพัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day6 สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สนามบินอาบูดาบี 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

09.30 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY32 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

21.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY402 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

Day7 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

07.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 2-11 ปี) 

ไม่มีเตียงพกักบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพกั

เด่ียว 

17 – 23 พฤศจกิายน 2565 49,990 46,990 29,990 8,900 

24 – 30 พฤศจกิายน 2565 49,990 46,990 29,990 8,900 

03 – 09 ธนัวาคม 2565 51,990 49,990 29,990 8,900 

08 – 14 ธนัวาคม 2565 51,990 49,990 29,990 8,900 

 

อตัราค่าบรกิารสาํหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 

นักท่องเทีย่วจ่ายตามจรงิกบัศูนยย์ื่น โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อํานวยความสะดวกในการยื่น และใหค้าํแนะนําแก่ท่าน 

 

สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลอื 

30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทีกํ่าหนด ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกบตัร

โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจาก

เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 

วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใชจ้่าย

เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาทําความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่

รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 



 

 

 

7. เงือ่นไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษิทัประกนัเป็นผูพ้จิรณา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


