
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี     

2 
สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา – เมอืงมลิาน – แกลลอร ีวคิเตอร์ เอม็มานูเอล 

– มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน – เมอืงโคโม – ทะเลสาบโคโม    
Hotel Cruise, Como 

หรอืเทยีบเท่า  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BKK       SIN SIN       MXP 

  
SQ711 18.30 21.55 SQ378 23.30 06.05+1 

      

CDG       SIN SIN       BKK 

  
SQ335 12.00 06.50+1 SQ708 09.30 11.00 

      

3 
เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรยี์สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิ

เซลท์วาลด ์– ทะเลสาบเบรยีนซ์ – เมอืงอนิเทอรล์าเกน้    
Hotel Crystal, Interlaken 

หรอืเทยีบเท่า  

4 

เมอืงกรนิเดลวลัด์ – สถานีรถไฟกรนิเดลวลัด์ เทอร์มนิอล – สถานีเคเบิ้ล

คาร ์Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอรเ์กลท็เซอร ์– ธารน้ําแขง็ยอดเขา

จุงเฟรา – ถํ้าน้ําแขง็พนัปี – ลานสฟิงซ์ – เมอืงดจีอง 
   

Hotel Holiday Inn Express 

Dijon, Paris 

หรอืเทยีบเท่า  

5 

เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซนด์ – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแล

เดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 

ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ ่
   

Ibis Paris CDG Airport, Paris 

หรอืเทยีบเท่า  

6 เอาท์เล็ท ลาวาเล่ – ช้อปป��งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 

หรอืเทยีบเท่า  

7 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบนิชางง ี     

8 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 



 

 

 

 

วันเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัร์เดก็/ทา่น 

(อายไุมเ่กิน 12 ป�) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครื่องบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

17 – 24 มนีาคม 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

12 – 19 เมษายน 2566 79,990 76,990 64,990 12,000 

29 เม.ย. – 06 พ.ค. 2566 71,990 68,990 56,990 10,000 

20 – 27 พฤษภาคม 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

24 – 31 พฤษภาคม 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

31 พ.ค. – 07 ม.ิย. 2566 71,990 68,990 56,990 10,000 

10 – 17 มถินุายน 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

17 – 24 มถินุายน 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

อตัราค่าบริการสำหรบั เดก็อายไุม่เกนิ 2 ป� ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามคา่เงินในแตล่ะวนั) 

นักทอ่งเทีย่วจา่ยตามจรงิกับศนูยย์ื่น โดยเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ อำนวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ำแนะนำแก่ทา่น 

 

 

อัตราคา่บรกิาร 



 

 

 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินชางง ี

 

15.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ

สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

18.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ711 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง) 

21.55 เดินทางถึง สนามบินชางง ีประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง 

23.30 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ378 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 

Day2 สนามบินมิลาโน มลัเปนซา – เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร ์เอม็มานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 

เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม

 

06.05 เดินทางถึง สนามบนิมลิาโน มัลเปนซา ประเทศฝรั่งเศส หลังจากน้ันนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตาม

รายการ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป�นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดีย และป�นเมืองสำคัญใน

ภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอม บาร์ดี (Lombardy) ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ คำว่า “Mid-lan” ซึ่ง



 

 

 

หมายถึง อยู่กลางท่ีราบ เมืองมิลานมีช่ือเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ ซึ่ง มิลานถูกจัดให้เป�นเมืองแฟช่ันในลักษณะเดียวกับนิวยิร์ก ปารีส 

ลอนดอน และโรม  

นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานู เอล (Galleria Vittario Emanuele II) ท่ีนับเป�น

ศูนย์การค้าท่ีสวยงามหรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดใน เมืองมิลาน อนุเสาวรีย์ของกษัติย์วิคเตอร์ เอ็ม

มานูเอลท่ี 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ใน

อิตาลี และอนุเสาวรีย์ของศิลป�นช่ือดังในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์ โด ดาร์

วินซี่ ท่ีอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า   

นำท่านถ่ายรูปเป�นท่ีระลึก กับ มหาวหิารแหง่เมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป�นมหา

วิหารท่ีมีสถาป�ตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 

เมตร ตั้งอยู่ท่ีจัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป�นสัญลักษณ์ของเมืองมิลานเป�นมหา

วิหารท่ีใหญ่เป�นอันดับสองใน ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ป�เตอร์ท่ีตั้งอยู่ท่ีเมือง

วาติกัน **ค่าบัตรเข้าชมด้านในของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) 

หรือ คำนวณ เป�นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 

 
 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

               นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป�น

เมืองท่ีอยู่ติดกับทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ทำให้โคโมเป�นเมืองท่องเท่ียวอีกเมืองนึงท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวกัน  



 

 

 

               ถ่ายรูปกับ ทะเลสาบโคโม (Como Lake) 

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก  HOTEL CRUISE COMO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day3 เมืองลูเซิรน์ – อนุสาวรียสิ์งโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซลท์วาลด ์– ทะเลสาบเบรียนซ์ 

เมืองอินเทอรล์าเก้น

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

              นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion 

Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป�นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหาร

สวิตเซอร์แลนด์ท่ีเกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อป�ค.ศ. 1792  นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมี

ความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป�นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป�นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชอมเมืองและช้อปป��งตามอัธยาศัย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

นำท่านสู่ เมืองอเิซลท์วาลด ์(Iseltwald) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) พาท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเบรียนซ ์Lake 

Brienz เป�นทะเลสาบสีมรกตท่ีเงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ หน่ึงในฉากซีรีย์เกาหลีใต้เรื่อง Crash Landing on 

You นำท่านสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) ความหมายตรงตัวท่ีแปลว่า 

 “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ”เป�นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune Lake)  

และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม  

ถูกขนาบด้านหน้าหลังด้วยเทือกเขาเขียวชะอุ่ม  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน  

ท่ีพัก HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 



 

 

 

 
 

Day4 เมืองกรินเดลวลัด์ – สถานีรถไฟกรินเดลวลัด์ เทอรมิ์นอล – สถานีเคเบ้ิลคาร ์Eiger Express – สถานี

รถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน้ําแข็งยอดเขาจุงเฟรา – ถํ้าน้ําแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองดีจอง
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรนิเดลวัลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป�นท่ีตั้งของ สถานี

รถไฟกรนิเดลวลัด ์เทอรม์นิอล (Grindelwald Terminal Station) นำท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เปลี่ยน

ขบวนรถไฟท่ี สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทางข้ึนสู่ยอดเขา 

ท่านจะได้ผ่านชมความสวยงามท่ีธรรมชาตสิรรค์สร้าง คือ ธารนำ้แข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรา

ยอร์ค สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หน่ึงในยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเทือกเขา

แอลป์ ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดยยูเนสโก นำท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็งพันป� (Ice Palace) เป�นถ้ำน้ำแข็งพันป�ท่ีไม่มีวัน

ละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป�นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ และ 

ลานสฟ�งซ์ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลท่ีถึงชายแดนของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของ ธารนำ้แขง็ (Aletsch Glacier) ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 

700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ท่ีไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย ที่

ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป ไปหาบุคคลท่ีท่านนึกถึงในช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุด  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 



 

 

 

** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ินำท่านรับประทานอาหารท่ี

ภัตตาคารในเมืองใกล้เคียงเป�นการทดแทน และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ท้ังน้ีทางบริษัทจะคำนึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้า เป�นสำคัญ  

น่ังรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร ์Eiger Express เพ่ือ

มายัน สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) ** การเดินทางข้ึนชมยอดเขาจุงเฟรา ข้ึนอยู่กับ

สถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป�นสำคัญ กรณีคณะไม่สามารถข้ึนชมยอดเขาจุงเฟราได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป�นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วท้ังหมด ท้ังน้ี

ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป�นสำคัญ  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง  (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) เมืองดีจองเป�นอดีตเมืองของจังหวัดเบอร์กันดี 

ประวัติศาสตร์ของดีจองเริ่มจากการตั้งรกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยช่ือเมืองว่า ดีวีโอ (Divio) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางไปเมืองลียง 

และปารีส นอกจากน้ันยังเป�นท่ีตั้งสำคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดีในระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 11 จนถึงช่วง

ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 15 โดยในช่วงน้ันมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด และเป�นอาณาจักรท่ีมั่งคั่งทาง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การ

เรียนรู้ และวิทยาศาสตร์ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพัก     HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON ระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า                 

 

 



 

 

 

Day5 เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ําแซนด์ – ปลสัเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร 

พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์– พีระมิดแก้วของพิพิธภณัฑล์ูฟวร ์ประตูชยัฝรัง่เศส – ถนนชอ็งเซลิเซ่ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

              นำท่านเดินทางสู่ เมอืงปารสี (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ปารีสเป�นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุของประเทศ

ฝรั่งเศสตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน ตั้งถ่ินฐานมามากกว่า 2,000 ป� ป�จจุบันปารีสเป�นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมท่ีล้ำสมยัแห่งหน่ึงของโลก และเป�นสถานทีท่องเท่ียวท่ีโดง่ดังแห่งหน่ึงของโลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ 

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

นำเท่ียวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหน่ึง อีกท้ังยังเป�นบริษัททัวร์ท่ีดำเนินกิจการทางเรือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

กรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ช่ัวโมง ชมสถานท่ีสำคัญท่ีแม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล 

พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ีสามเป�นกิจกรรมท่ีนิยมกันอย่างมากท่ีจะน่ังเรือชมเมือง

ปารีส เรียกได้ว่าเป�นไฮไลท์สำคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชม

เมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน 

นำท่านผ่านชม ปลัสเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป�นหน่ึงในสี่เหลี่ยมสาธารณะท่ี

สำคัญในปารีส เป�นจัตุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในป� 1755 เป�นรูป

แปดเหลี่ยมท่ีมีคูน้ำล้อมรอบ ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในป� พ.ศ. 2332 รูปป��นของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 15 แห่ง

ฝรั่งเศสถูกรื้อถอนและบริเวณน้ันเปลีย่นช่ือเป�น Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหม่ได้สร้างกิโยตินข้ึนท่ีจัตุรสั และท่ีน่ีเป�นท่ีท่ีพระ

เจ้าหลุยส์ท่ี 16 ถูกประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2336 ในป� พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจัตุรัสได้เปลี่ยนช่ือเป�น Place de la Concorde  เพ่ือ

เป�นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุ่นวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในป� พ.ศ. 2373 ช่ือก็กลับไปเป�น Place de la 

Concorde และยังคงเป�นเช่นน้ันตั้งแต่น้ันมา 

นำท่านเดินทางสู่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั้งอยู่ฝ��งตรงข้ามหอไอเฟลคนละฝ��งของแม่น้ำแซน ตั้งอยู่บนท่ีตั้งเดิมของ ปาแลดูว์

ทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเป�นท่ีมาของช่ือเรียกสั้นๆขอสถานท่ีน้ีว่า ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือ

จัดงานนิทรรศการ สร้างในสถาป�ตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใช้ช่ือว่า ปาแล

เดอชาโย  (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเป�นป�กท้ังสองข้าง โดยลักษณะโค้ง โดย

สร้างบนรากฐานของอาคารเดิมท้ังหมด เว้นเพียงแต่ว่า ป�กโค้งท้ังสองอาคารน้ันเป�นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเช่ือมตรงกลาง แต่เว้น

เป�นลานจัตุรัสเป�ดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรัสทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งน้ี ท่ีน่ีจงึถือเป�นแลนด์

มาร์คท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนปารีสต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งน้ี อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟลอย่างจุใจ 



 

 

 

 
 

Day6 เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ําแซนด์ – ปลสัเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร 

พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์– พีระมิดแก้วของพิพิธภณัฑล์ูฟวร ์ประตูชยัฝรัง่เศส – ถนนชอ็งเซลิเซ่ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์(Louver Museum) 

เป�นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป�นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เก่าแก่ท่ีสุด 

และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซึ่งได้เป�ดให้สาธารณชนเข้า

ชมได้เมื่อป� พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป�นมา

ยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป�น

พระราชวังหลวง ซึ่งป�จจุบันเป�นสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บ

รักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดับโลกเป�นจำนวน

มากกว่า 35,000  ช้ิน จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง

ศตวรรษท่ี 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์

ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จ



 

 

 

สมบูรณ์เมื่อป�ค.ศ.1988 โดยเป�นหน่ึงในโครงการท่ีริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพ่ือใช้สอยเป�นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ 

นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) เป�นอนุสรณ์สถานท่ีสำคัญของกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัส ชาร์ล เดอโกล 

ประตูชัยแห่ง น้ีสร้างข้ึนเพ่ือเป�นการสดุดีวีรชนทหารกล้าท่ีได้ร่วมรบเพ่ือประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน  

นำท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป�นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป�น โรงละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์

เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดท่ีได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ช่ือ ช็องเซลีเซ มาจากคำว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัม 

กรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป�นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

ท่ีพัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า                  

 

 

 

Day6 เอาท์เลท็ ลาวาเล่ – ช้อปป้ิงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ช่ัวโมง) เป�นเอาท์เล็ทจำหน่าย

สินค้าแบรด์เนมช่ือดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลต่างๆ



 

 

 

ท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป�นสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมเป�นอย่างมากจากนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการช็อปป��ง

สินค้าแบรนด์เนม 

เที่ยง        อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ตั้งอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตท่ี 9 

ของกรุงปารีสใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ท่ีร้านเพ่ือให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแต่

เสื้อผ้าสำเร็จรูปไปจนถึงแฟช่ันช้ันสูง สถาป�ตยกรรมของร้านเป�นแบบอาร์ตนูโว มีโดมท่ีโดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทำ

ให้เป�นแหล่งท่องเท่ียวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปป��งได้ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

ท่ีพัก  HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า                

 



 

 

 

 

 

Day7 สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สนามบินชางง ี

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

12.00 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ355 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

Day8 สนามบินชางง ี– สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

06.50 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

09.30 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ708 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 



 

 

 

 

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 หรือ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 


