
  
 
 
 
 
 
 

                                        รหัสโปรแกรม : 25110 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี     

2 
สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา – เมอืงมลิาน – แกลลอร ีวคิเตอร ์เอม็มานูเอล 
– มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน – เมอืงโคโม – ทะเลสาบโคโม    

Hotel Cruise, Como 
หรอืเทยีบเท่า  

3 
เมอืงลเูซริน์ – อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – เมอืงอเิซล์
ทวาลด ์– ทะเลสาบเบรยีนซ ์– เมอืงอนิเทอรล์าเกน้    

Hotel Crystal, Interlaken 
หรอืเทยีบเท่า  

4 
เมอืงกรนิเดลวลัด์ – สถานีรถไฟกรนิเดลวลัด์ เทอร์มนิอล – สถานีเคเบิ้ล
คาร ์Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอรเ์กลท็เซอร ์– ธารน ้าแขง็ยอดเขา
จุงเฟรา – ถ ้าน ้าแขง็พนัปี – ลานสฟิงซ ์– เมอืงดจีอง 

   

Hotel Holiday Inn Express 
Dijon, Paris 
หรอืเทยีบเท่า  

5 

เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น ้าแซนด์ – ปลสั
เดอลากงกอร์ด –  ปาแลเดอชาโย –  ทรอกาเดโร – 
พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ – พีระมิดแก้วของพิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ 
ประตูชยัฝร ั่งเศส – ถนนช็องเซลเิซ ่

   
Ibis Paris CDG Airport, Paris 
หรอืเทยีบเท่า  

6 เอาท์เล็ท ลาวาเล ่– ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต์    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 
หรอืเทยีบเท่า  

6 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบนิชางง ี     

7 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 

 

 

 
 

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 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

17 – 24 มีนาคม 
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 มถิุนายน 
2566 

69,990 66,990 54,990 10,000 

17 – 24 มถิุนายน 
2566 

69,990 66,990 54,990 10,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 
15,000 บาท 

 

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ 

ทา่นละ 2,500 บาท 
ราคาทวัร์ขา้งตน้ไมร่วมคา่วีซา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการ

เปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 

นกัทอ่งเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศนูย์ยืน่ โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการ

ยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

 

 
 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินชางงี 
 

15.30 นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

18.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร์ โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่
SQ711 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.55 เดนิทางถงึ สนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ และรอตอ่เครือ่ง 

23.30 น าทา่นออกเดนิทางสู่ สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา ประเทศฝร ั่งเศส โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เทีย่วบนิที ่SQ378 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

Day2 สนามบินมิลาโน มลัเปนซา – เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร ์เอม็มานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 
เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม

 
06.05 เดนิทางถงึ สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา ประเทศฝร ั่งเศส หลงัจากนัน้น าทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้

เมอืงรบัสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ั่วโมง)  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมลิาน (Milan) เมอืงหลวงของประเทศอติาลี เป็นเมอืงหลกัของแควน้ลอม
บาร์เดีย และป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ต ั้งอยู่บริเวณที่ราบลอม บาร์ดี 
(Lombardy) ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต์ ค าวา่ “Mid-lan” ซึง่หมายถงึ อยูก่ลางทีร่าบ เมอืง
มลิานมชืีอ่เสยีงในดา้นแฟชั่นและศลิปะ ซึง่ มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชั่นในลกัษณะเดียวกบันิว
ยร์ิก ปารีส ลอนดอน และโรม  



น าท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario 
Emanuele II) ที่นบัเป็นศูนย์การค้าที่สวยงามหรูหราและเก่าแก่
ทีสุ่ดใน เมืองมลิาน อนุเสาวรีย์ของกษตัย์ิวคิเตอร์ เอ็มมานูเอลที ่2 
(Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหวั
เมืองต่างๆ ในอติาลี และอนุเสาวรีย์ของศิลปินชื่อดงัในยุคเรอ
เนสซองซ์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์ โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่บริเวณ
ดา้นหน้าของโรงละครสกาลา่   
น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 
(Duomo de Milan) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร 

ต ั้งอยู่ที่จตัุรสักลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองมลิานเป็นมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองใน ประเทศอติาลีรอง

จากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ทีต่ ัง้อยู่ทีเ่มืองวาตกินั **คา่บตัรเข้าชมดา้นใน
ของมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน ทา่นละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรือ ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่น
ละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 

 
 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
               น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช ั่วโมง) ต ัง้อยู่บริเวณ

พรมแดนกบัประเทศสวติเซอร์แลนด์ เป็นเมืองทีอ่ยูต่ดิกบัทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ท า
ใหโ้คโมเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วอกีเมอืงนึงทีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมเดนิทางมาทอ่งเทีย่วกนั  

               ถา่ยรูปกบั ทะเลสาบโคโม (Como Lake) 
ค ่า       บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั  HOTEL CRUISE COMO ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day3 เมืองลูเซิรน์ – อนุสาวรียสิ์งโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซลท์วาลด ์– ทะเลสาบเบรียนซ์ 
เมืองอินเทอรล์าเก้น

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
              น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 

ชั่วโมง) เมืองทอ่งเทีย่วยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ทีถู่กหอ้มลอ้มไป
ดว้ยทะเลสาบและขุนเขา น าทา่นถา่ยรูปกบั อนุสาวรีย์สงิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument 
of Lucerne) แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้
หาญของทหารสวติเซอร์แลนด์ทีเ่กดิจากการปฏวิตัใินประเทศฝร ั่งเศสเมือ่ปีค.ศ. 1792  น า
ทา่นเดนิสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่น



แมน่ ้ารอยส์ อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซร์ิน เป็นสะพานไมท้ีม่ีหลงัคาที่
เกา่แกท่ีส่ดุในทวีปยุโรป อสิระใหท้า่นเดนิชอมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
น าท่านสู ่เมืองอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พา
ทา่นถ่ายรูปกบั ทะเลสาบเบรียนซ์ Lake Brienz เป็นทะเลสาบสีมรกตทีเ่งียบสงบ อยู่ทาง
ทศิเหนือของเทอืกเขาแอลป์ หน่ึงในฉากซีรีย์เกาหลีใตเ้รือ่ง Crash Landing on You น า
ทา่นสู ่เมืองอนิเทอลาเกน้ (Interlaken) ความหมายตรงตวัทีแ่ปลวา่ 
 “เมอืงระหวา่งสองทะเลสาบ”เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน (Tune Lake)  
และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสฟ้ีาสดใสแสนสวยงาม  
ถูกขนาบดา้นหน้าหลงัดว้ยเทอืกเขาเขียวชะอุม่  

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
ทีพ่กั HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

 

 
 

Day4 เมืองกรินเดลวลัด์ – สถานีรถไฟกรินเดลวลัด์ เทอรมิ์นอล – สถานีเคเบ้ิลคาร ์Eiger Express – สถานี
รถไฟไอเกอรเ์กลท็เซอร ์– ธารน ้าแขง็ยอดเขาจงุเฟรา – ถ า้น ้าแขง็พนัปี – ลานสฟิงซ ์– เมืองดีจอง

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวลัด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ต ั้งของ สถานีรถไฟกรินเดลวลัด์ เทอร์มินอล (Grindelwald 
Terminal Station) น าทา่น ขึน้เคเบิล้คาร์ Eiger Express  พชิติยอดเขาจุงเฟรา เปลีย่นขบวน
รถไฟที ่สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  มีความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 3,454 
เมตร ระหว่างทางขึ้นสูย่อดเขา ทา่นจะได้ผ่านชมความสวยงามทีธ่รรมชาติสรรค์สรา้ง คือ ธาร
น ้าแข็งขนาดใหญ ่บรเิวณเชิงเขากอ่นถงึสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟที่
สูงที่สุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หน่ึงในยอด
เขาทีส่งูทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก น าทา่นเขา้ชม 
ถ ้าน ้าแข็งพนัปี (Ice Palace) เป็นถ ้าน ้าแข็งพนัปีที่ไม่มีวนัละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธาร
น ้าแข็ง Glacier ลกึลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศลิปะเป็นน ้าแข็งแกะสลกัอยูต่ามจุดตา่งๆ 
และ ลานสฟิงซ์ จุดชมววิทีสู่งทีสุ่ดในยุโรปทีร่ะดบัความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้
กว้างไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สมัผสักบัภาพของ ธารน ้าแข็ง (Aletsch 
Glacier) ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ มคีวามยาวถงึ 22 ก.ม. และความหนาถงึ 700 เมตร โดย
ไมเ่คยละลาย อสิระให้ทา่นไดเ้พลดิเพลินกบัการถา่ยรูปและกจิกรรมบนยอดเขา ทีไ่มค่วรพลาด
กบัการสง่โปสการ์ดโดย ทีท่ าการไปรษณีย์ทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป ไปหาบุคคลทีท่า่นนึกถงึในชว่งเวลา
ทีด่ีทีส่ดุ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 



** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั
ขอสงวนสิทธิน์ าท่านรบัประทานอาหารที่ภตัตาคารในเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน และไม่
สามารถคืนคา่ใช้จ่ายใหท้า่นได้ไมว่่าสว่นใดสว่นหน่ึง ท ัง้น้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้ เป็นส าคญั  
นั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลี่ยนจากขบวน
รถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express เพื่อมายนั สถานีรถไฟกรินเดลวลัด์ เทอร์มินอล 
(Grindelwald Terminal Station) ** การเดนิทางขึน้ชมยอดเขาจุงเฟรา ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ 
และ สภาพภูมอิากาศเป็นส าคญั กรณีคณะไมส่ามารถขึ้นชมยอดเขาจุงเฟราได ้ไมว่่ากรณีใดก็
ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี 
เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วท ั้งหมด ท ั้งน้ีทางบริษัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้ เป็นส าคญั  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองดีจอง  (Dijon) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมอืงดีจอง
เป็นอดีตเมืองของจงัหวดัเบอร์กนัดี ประวตัศิาสตร์ของดีจองเริม่จากการต ัง้รกรากของชาวโรมนั
ยุคโบราณโดยชื่อเมืองว่า ดีวีโอ  (Divio) ต ั้งอยู่ระหว่างเส้นทางไปเมืองลียง และปารีส 
นอกจากนั้นยงัเป็นที่ต ั้งส าคญัของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กนัดีในระหว่างช่วง
ครสิต์ศตวรรษที ่11 จนถงึช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที ่15 โดยในช่วงนั้นมีความเจรญิรุง่เรืองถึง
ขีดสดุ และเป็นอาณาจกัรทีม่ ั่งค ั่งทาง เศรษฐกจิ ศลิปวฒันธรรม การเรียนรู ้และวทิยาศาสตร์ 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั     HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่                 

 

 

Day5 เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น ้าแซนด์ – ปลสัเดอลากงกอรด์ – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร 
พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์– พีระมิดแก้วของพิพิธภณัฑล์ฟูวร ์ประตชูยัฝรัง่เศส – ถนนชอ็งเซลิเซ่ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
              น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารีส (Paris) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ั่วโมง) ปารีสเป็น

เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศฝร ั่งเศสต ัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ต ัง้ถิน่ฐานมา
มากกวา่ 2,000 ปี ปจัจบุนัปารีสเป็นหน่ึงในศนูย์กลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมที่
ล า้สมยัแหง่หน่ึงของโลก และเป็นสถานททีอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงัแหง่หน่ึงของโลก 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! หอยเอสคาโก ้
น าทา่น ล่องเรือชมแมน่ ้าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหน่ึงใน

ผูใ้หบ้รกิารเรือน าเทีย่วในแมน่ ้าแซนยอดนิยมเจ้าหน่ึง อีกท ัง้ยงัเป็นบริษทั
ทวัร์ที่ด าเนินกิจการทางเรือทีเ่ก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่อง

ประมาณ 1 ช ั่วโมง ชมสถานทีส่ าคญัทีแ่มน่ ้าทอดผ่านอย่างเช่น หอ
ไอเฟล พิพิธภณัฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ทีส่ามเป็นกจิกรรมที่
นิยมกนัอยา่งมากทีจ่ะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกไดว้า่เป็นไฮไลท์

ส าคญัถ้าหากใครไดม้าเมืองปารีสต้องไมพ่ลาดกิจกรรมลอ่งเรือชม
เมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในประเทศฝร ั่งเศสอยา่งแน่นอน 

น าทา่นผา่นชม ปลสัเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหน่ึง
ในสีเ่หลีย่มสาธารณะทีส่ าคญัในปารสี เป็นจตัุรสัทีใ่หญท่ีส่ดุในปารีส ออกแบบ

โดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูปแปดเหลีย่มทีม่คีนู ้าลอ้มรอบ ในชว่งการปฏวิตัิ
ฝร ั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของพระเจ้าหลุยส์ที ่15 แหง่ฝร ั่งเศสถูกรื้อถอนและบริเวณนั้น
เปลี่ยนชื่อเป็น Place de la Revolution รฐับาลปฏิวตัิใหม่ได้สรา้งกิโยตินขึ้นที่จตัุรสั และที่น่ี
เป็นทีท่ีพ่ระเจา้หลุยส์ที ่16 ถูกประหารชีวติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรี
จตัุรสัไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Place de la Concorde  เพือ่เป็นการแสดงความปรองดองหลงัจากความ
วุน่วายของปฏวิตั ิหลงัจากการปฏวิตัใินปี พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลบัไปเป็น Place de la Concorde 
และยงัคงเป็นเชน่นัน้ต ัง้แตน่ ัน้มา 
น าทา่นเดนิทางสู ่ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ต ัง้อยูฝ่ั่ งตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝั่งของ
แมน่ ้าแซน ต ัง้อยูบ่นทีต่ ัง้เดมิของ ปาแลดูว์ทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึง่เป็นทีม่าของ
ชื่อเรียกส ั้นๆขอสถานที่น้ีว่า ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นเพื่อจดังาน
นิทรรศการ สรา้งในสถาปตัยกรรมแบบ Neo Classic ตอ่มาไดม้กีารรื้อถอนอาคารเดมิและสรา้ง
อาคารแบบใหมโ่ดยใช้ชือ่วา่ ปาแลเดอชาโย  (Palais de Chaillot) โดยมีลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั
อาหารเดิม คือ มีตวัอาคารยื่นออกเป็นปีกท ัง้สองข้าง โดยลกัษณะโคง้ โดยสรา้งบนรากฐานของ
อาคารเดิมท ัง้หมด เว้นเพียงแต่ว่า ปีกโค้งท ัง้สองอาคารนั้นเป็นอาคารแยกกนั โดยไม่มีอาคาร
เชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลานจตัุรสัเปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทวิทศัน์ของหอไอเฟลได้
จากจตัุรสัทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งน้ี ที่น่ีจึงถือเป็นแลนด์มาร์คที่นกัท่องเที่ยวที่มาเยือน
ปารีสตอ้งมาถา่ยรูปววิหอไอเฟล ณ ลานแหง่น้ี อสิระใหท้า่นถา่ยรูปคูก่บัหอไอเฟลอยา่งจุใจ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day6 เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น ้าแซนด์ – ปลสัเดอลากงกอรด์ – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร 

พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์– พีระมิดแก้วของพิพิธภณัฑล์ฟูวร ์ประตชูยัฝรัง่เศส – ถนนชอ็งเซลิเซ่ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ทางศิลปะ
ต ัง้อยูใ่นกรุงปารีส ประเทศฝร ั่งเศส  
พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์เป็นพพิธิภณัฑ์ทีม่ีชื่อเสียงทีสุ่ด เกา่แกท่ีสุ่ด และใหญท่ีสุ่ดแหง่หน่ึงของโลก ซึง่ได้
เปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวตัคิวามเป็นมายาวนานต ัง้แต่
สมยัราชวงศ์กาเปเซียง ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึ่งปจัจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดง



และเก็บรกัษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 35,000  ชิ้น จากต ัง้แต่
สมยักอ่นประวตัศิาสตร์จนถงึศตวรรษที ่19 อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบัพีระมดิแกว้ของพพิธิภณัฑ์
ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมรกินั กอ่สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมือ่ปีค.ศ.1988 
โดยเป็นหน่ึงในโครงการทีร่เิริม่ของประธานาธบิดีฟร็องซวั มีแตร็อง เพือ่ใช้สอยเป็นทางเขา้หลกั
ของพพิธิภณัฑ์ 
น าท่านถ่ายรูปกบั ประตูชยัฝร ั่งเศส (Arc de Triomphe) 
เป็นอนุสรณ์สถานที่ส าคญัของกรุงปารีส ต ัง้อยู่กลาง
จตัุรสั ชาร์ล เดอโกล ประตูชยัแหง่ น้ีสรา้งขึน้เพือ่
เป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อ
ประเทศฝร ั่ ง เศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สงครามนโปเลียน  
น าท่ านสู่  ถนน ช็อง เซลิ เ ซ่  (Champs 
Elysees) เป็นย่านการคา้ของฝร ั่งเศส ไม่
ว่าจะเป็น โรงละคร รา้นกาแฟ และรา้นคา้
หรูหรา แบรนด์เนมตา่งๆ สองขา้งทางมีตน้
เกาลดัทีไ่ด้รบัการตกแต่งอยา่งสวยงามปลูก
เรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากค าว่า ทุ่งเอลิ
เซียม จากเทพปกรฌมั 
กรีกในภาษาฝร ั่งเศส ช็องเซลีเซได้รบัการขนาน
นามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก 

ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่                  

 

 

 

Day6 เอาทเ์ลท็ ลาวาเล่ – ช้อปป้ิงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เอาท์เล็ท ลาวาเล ่(La Valley Village Outlet) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 
1.15 ช ั่วโมง) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรด์เนมชื่อดงัตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกวา่ราคา
ปกตอิยา่งน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพเิศษตามฤดูกาลตา่งๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 
70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ด้รบัความนิยมเป็นอยา่งมากจากนกัทอ่งเทีย่วที่
ชืน่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม 

เทีย่ง        อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 



น าท่านเดินทางสู่  ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ต ั้งอยู่บน Boulevard 

Haussmann ในเขตที ่9 ของกรุงปารีสใกลก้บั Opera Garnier มแีบรนด์หลากหลายใหท้า่นได้
เลือกซื้อสนิคา้ต่างๆ ทีร่า้นเพื่อใหเ้หมาะกบัทุกงบประมาณ ต ัง้แต่เสื้อผ้าส าเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่น
ช ัน้สงู สถาปตัยกรรมของรา้นเป็นแบบอาร์ตนูโว มโีดมทีโ่ดดเดน่และทศันียภาพอนังดงามของกรงุ
ปารีส ท าใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วของเมอืงหลวงของฝร ั่งเศส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั  HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่                

 

 

 

Day7 สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สนามบินชางงี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัรบัประทานอาหารเช้าน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลบั

ประเทศไทย 

12.00 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ355 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 



Day8 สนามบินชางงี – สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย 

06.50 เดนิทางถงึ สนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ 

09.30 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ708 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 

30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และการแนะน าจาก
เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ้่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนกัท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ  (ไม่
รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ -19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. เงื่อนไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษิทัประกนัเป็นผูพ้จิรณา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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