
 
 
 
 
 

 
                                                     

  รหัสโปรแกรม : 25288 (กรุณาแจ้งรหัส(
โปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม 

 
 

 
 
 

    



 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี     

2 
เมืองมลิาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหาร
แหง่เมอืงมลิาน  
เมอืงโคโม – ทะเลสาบโคโม 

   

BEST WESTERN 
COMO 

หรือเทยีบเทา่  

3 
เมืองลูเซร์ิน – อนุสาวรีย์สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้า
เปล – ถนนชอ้ปป้ิงยา่น schwanenplatz    

HOLIDAY INN 
EXPRESS 

LUZERN หรือ
เทยีบเทา่  

4 

เมอืงกรนิเดลิวลัท์ – สถานีรถไฟกรนิเดลิวลัด์ เทอร์มนิอล  
สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์
เกล็ทเซอร์ – ธารน ้าแข็ง 
ยอดเขาจุงเฟรา – ถ ้าน ้าแข็งพนัปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองอนิ
เทอร์ลาเก้น – ทะเลสาบเบรียนซ์ – ถนนช้อปป้ิงย่าน  
Höheweg – เมอืงเบร์ิน 

   

SORELL HOTEL 
ARABELLE  

BERN หรือเทยีบเทา่ 

 

5 

เมืองเบิร์น – ย่านเมืองเก่า – ประตูเมืองโบราญ – บ่อหมี
กรุงเบร์ิน – ถนนมาร์ค 
กาสเซ – เมอืงดีจอง – ตามรอย The owl’s Trail – Darcy 
Garden  

   

HOLIDAY INN 
EXPRESS DIJON 
หรือเทยีบเทา่  

6 

เมืองปารีส – ปลสัเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอ
กาเดโร – พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ – พีระมิดแก้วของพิพิธภณัฑ์
ลูฟวร์ – หอไอเฟล – ประตูชยัฝร ั่งเศส  
ถนนช็องเซลเิซ ่

   

HOTEL IBIS 
PARIS  

หรือเทยีบเทา่  

    



 
 

 
 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี
 

 

15.30 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุป๊ พบเจา้หน้าทีค่อย
ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก  

18.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิ
ที ่SQ 711 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง 

21.55  เดนิทางถงึ สนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ และรอตอ่เครือ่ง 
23.30  ออกเดินทางสู ่สนามบนินานาชาติมลิาน ประเทศอติาลี โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES 

เทีย่วบนิ SQ 356 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ช ั่วโมง 20 นาท ี

 

Day2 สนามบนิชางงี – สนามบนิมลิาน – แกลลอรี วคิเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวหิารแหง่มลิาน – โคโม – 
ทะเลสาบโคโม 

 

 
06.10 เดินทางถึง สนามบินมลิาน ประเทศอติาลี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตาม

ระเบยีบการของสนามบนิ 
      น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองมลิาน (Milan) เมืองหลวงของประเทศ

อติาลี เป็นเมืองหลกัของแควน้ลอมบาร์เดีย และป็นเมืองส าคญั
ในภาคเหนือของประเทศอติาลี ต ัง้อยู่บริเวณทีร่าบลอม บาร์ดี 
(Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ ค าว่า “Mid-
lan” ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้าน
แฟชั่นและศลิปะ ซึง่ มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชั่นในลกัษณะ
เดียวกบันิวยร์ิก ปารีส ลอนดอน และโรม  

      น าท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria 
Vittario Emanuele II) ทีน่บัเป็นศูนย์การคา้ทีส่วยงามหรหูรา
และเกา่แกท่ีส่ดุใน เมอืงมลิาน อนุเสาวรีย์ 

7 สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบนิชางงี     

8 สนามบนิชางงี – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     



      ของกษตัิย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหวั
เมืองตา่งๆ ในอติาลี และอนุเสาวรีย์ของศลิปินชือ่ดงัในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ทา่น คือ ลโิอนาร์ โด ดาร์
วนิซี ่ทีอ่ยูบ่รเิวณดา้นหน้าของโรงละครสกาลา่   

      น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวิหารที่มี
สถาปตัยกรรมแบบโกธิคทีย่ิ่งใหญด่้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ต ัง้อยู่ทีจ่ตัุรสักลาง
เมืองมลิานเปรียบเหมือนเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมลิานเป็นมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองใน ประเทศ
อติาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ทีต่ ัง้อยูท่ีเ่มืองวาติกนั **คา่บตัรเข้าชมด้านในของมหาวิหารแหง่
เมืองมลิาน ทา่นละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรือ ค านวณ เป็นเงินไทย ทา่นละ ประมาณ 400 บาท 
(THB)** 

 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
               น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโคโม (Como) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช ั่วโมง) ต ัง้อยู่บริเวณพรมแดน

กบัประเทศสวติเซอร์แลนด์ เป็นเมืองทีอ่ยูต่ดิกบัทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ท าใหโ้คโมเป็นเมอืง
ทอ่งเทีย่วอกีเมอืงนึงทีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมเดนิทางมาทอ่งเทีย่วกนั  

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

Day3 เมือง ลู เซิ ร์น  –  อนุสาว รีย์ สิง โตหินแกะสล ัก  –  สะพานไม้ชา เปล –  ถนนช้อปป้ิงย่าน 
Schwanenplatz 

 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
              น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองลูเซร์ิน (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา  

               น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั (Lion Monument of 
Lucerne) แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชีพ
อย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวตัิในประเทศ
ฝร ั่งเศสเมือ่ปีค.ศ. 1792  

               น าทา่นเดินสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 
เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ ้ารอยส์ อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมอืงลู
เซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลงัคาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในทวีปยุโรป อิสระให้ทา่นเดิน
ชอมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
 



น าทา่นอสิระ ถนนช้อปป้ิงยา่น Schwanenplatz ใหท้า่นไดเ้ลือกช้อปป้ิงแบรนด์ตา่งๆ มากมาย อาท ิ
Boucheron, Audemars Piguet, Messika, Roger Dubuis, Oris, IWC Schaffhausen, 
Ulysse Nardin, Tissot, Tudor, Longines, Cartier, Schaffrath, Certified Pre-Owned, 
Rolex, Jaeger-LeCoultre, Piaget, Tag Heuer, B Swiss, Vacheron Constantin, 
Damiani, Emile Chouriet, L'Epée 1839 , Mido, Baume & Mercier, Gucci, Panerai, 
Chopard, Glashütte Original, Montblanc, Bucherer Fine Jewellery, Norqain, Breguet, 
Moser & Cie., Tamara Comolli, Swatch/ Flik Flak, Carl F. Bucherer, Rado, Girard-
Perregaux, Blancpain 

 
ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS LUZERN ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

Day4 เมืองกรนิเดิลวลัท์ – สถานีรถไฟกรนิเดลิวลัด์ เทอร์มนิอล - สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – 
สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน ้าแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา – ถ ้าน ้าแข็งพนัปี – ลานสฟิงซ์ – 
เมืองอนิเทอร์ลาเกน้ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – ถนนช้อปป้ิงยา่น  Höheweg – เมืองเบร์ิน 

 
เช้า       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดิลวลัท์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ เป็นทีต่ ัง้ของ สถานีรถไฟกรนิเดลิวลัด์ เทอร์มนิอล (Grindelwald Terminal Station) 
น าทา่น ขึ้นเคเบิล้คาร์ Eiger Express  พชิิตยอดเขาจุงเฟรา เปลีย่นขบวนรถไฟที ่สถานีรถไฟไอเกอร์
เกล็ทเชอร์  มีความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวา่งทางขึน้สูย่อดเขา ทา่น
จะไดผ้า่นชมความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรรค์สรา้ง คือ ธารน ้าแข็งขนาดใหญ ่บรเิวณเชงิเขากอ่นถงึสถานี
ปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา 
(Jungfrau / Top of Europe) หน่ึงในยอดเขาทีสู่งทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยยูเนสโก น าทา่นเขา้ชม ถ ้าน ้าแข็งพนัปี (Ice Palace) เป็นถ า้น ้าแข็งพนัปีทีไ่มม่วีนัละลาย 
เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน ้าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน ้าแข็ง
แกะสลกัอยู่ตามจุดต่างๆ และ ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดบัความสูงถึง 3,571 เมตร 
สามารถมองเห็นได้กว้างไกลทีถ่ึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สมัผสักบัภาพของ ธารน ้าแข็ง 
(Aletsch Glacier) ทีย่าวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร 
โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นได้เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ทีไ่มค่วรพลาดกบั
การสง่โปสการ์ดโดย ทีท่ าการไปรษณีย์ทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป ไปหาบคุคลทีท่า่นนึกถงึในชว่งเวลาทีด่ีทีสุ่ด  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไม่สามารถรองรบัคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิน์ าท่าน
รบัประทานอาหารที่ภตัตาคารในเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน และไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านไดไ้ม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ่ง ท ัง้น้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้ เป็นส าคญั  



นั่งรถไฟไตเ่ขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู ่สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลีย่นจากขบวนรถไฟมา ลง
เคเบิล้คาร์ Eiger Express เพือ่มายนั สถานีรถไฟกรนิเดลิวลัด์ เทอร์มนิอล (Grindelwald Terminal 
Station) ** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป็นส าคญั กรณีคณะไม่
สามารถขึน้ชมยอดเขาจุงเฟราได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ่งให้กบัท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วท ั้งหมด ท ัง้น้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้ เป็นส าคญั  
น าทา่นสู ่เมืองอเิซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พาทา่นถ่ายรูปกบั 
ทะเลสาบเบรียนซ์ Lake Brienz เป็นทะเลสาบสีมรกตที่เงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ 
หน่ึงในฉากซีรีย์เกาหลีใตเ้รือ่ง Crash Landing on You  
น าท่านสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) ความหมายตรงตวัที่
แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ต ั้งอยู่ระหว่าง 
ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) 
ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบดา้นหน้าหลงัดว้ยเทือกเขา
เขียวชะอุม่ หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมืองเบร์ิน (Bern)  

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั     SORELL HOTEL ARABELLE BERN ระดบั 3 ดาว หรือ

ระดบัเทยีบเทา่                  

 

Day5 เมืองเบร์ิน – ยา่นเมืองเกา่ – ประตูเมืองโบราญ – บอ่หมีกรุงเบร์ิน – ถนนมาร์คกาสเซ – เมืองดีจอง 
– ตามรอย The owl’s Trail – Darcy Garden 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ยงัคงรูปลกัษณ์ด ัง้เดิมต ัง้แต่เมื่อ 800 ปีที่แล้ว ที่ยงัคงได้

เห็นสภาพบา้นเมืองแบบยุคกลางทีย่งัคงความสมบูรณ์มากทีสุ่ดแหง่หน่ึงของโลก แถมยงัไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรกดโลกทางวฒันธรรมโดยองค์การ UNESCO ในปี 1983  

น าทา่นไปตอ่ยงัจุดชม ประตูเมืองโบราญ (Kafigturm) สุดถนน Spitalgrasse เป็นซุม้ประตูเมืองเกา่
ต ัง้ขวางถนนอยู ่มีหอนาฬกิาขนาดใหญป่ลายแหลมต ัง้โดดเดน่อยูเ่หนือขึน้ไป เดมิเคยเป็นสว่นหน่ึงของ
ก าแพงเมืองในส่วนที่เป็นที่คุมขงันกัโทษ บางคร ั้งจึงเรียกว่า Prison Tower ถดัไปจะเป็นจตัุรสั 
Waisen-hous Platz ในวนัองัคาร พฤหสัและเสาร์ ต ัง้แต่ 8.00 – 18.00 น. เป็นที่ต ัง้ตลาดนดัขาย
สินค้าพื้นเมือง สารพดัอย่าง เช่น เนยแข็งหลากชนิด ไส้กรอก ผกัดอก ผลไม้ งานหตักรรมท ามือ
ตลอดไปจนถงึของฝากของทีร่ะลกึใหซ้ื้อมากมาย สว่นวนัองัคารและเสาร์ เชา้ถงึเทีย่ง มตีลาดนดัดอกไม้
ประดบัและพืชผกัผลไม ้ที ่Baren Platz 



 น าทา่นเยี่ยมชม บ่อหมีกรุงเบิร์น หรือเรียกกนัว่า แบเรนกราเบนิ (Barengraben) สรา้งขึ้นเพื่อเป็น
สญัลกัษณ์ใหท้ราบวา่เบร์ินแหง่น้ีคอืเมอืงหม ีตน้ก าเนิดมาจากหมสีนี ้าตาล 4-5ตวั อาศยัอยูภ่ายในรมิบอ่
ฝั่งแมน่ ้าอาเรอ ในอดีตสรา้งบอ่หมีให้อยูคู่เ่มืองเบร์ินมาต ัง้แตศ่ตวรรษที ่15 ยา้ยทีต่ ัง้ไปหลายแหง่ จน
คร ัง้สดุทา้ยยา้ยมาต ัง้ทีต่รงน้ีในปจัจุบนัเมือ่ปี 1996 

 อสิระใหทุ้กทา่นช้อปป้ิง ถนนมาร์คกาสเซ ความหมายจากชื่อคือถนนตลาด เพราะในอดีตเคยเป็นทีต่ ัง้
ตลาดเมอืง ปจัจุบนัสองขา้งทางเป็นตกึแถวและอาคารรา้นคา้ทีค่กึคกัใหเ้ดนิชมไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ กลาง
ถนนมีบอ่น ้าพุโบราญต ัง้อยูห่ลายแหง่ น่าสนใจตรงทีม่ีรูปปั้นประดบัเหนือน ้าพุทีส่วยงามน่าเดนิไลดู่ให้

ครบทุกแหง่ กลางถนนเห็นเป็นหอนาฬกิายกัษ์ใหญต่ ัง้อยุ ่น่ีคือ ไซท์ล็อค 
หอนาฬกิาน้ีเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของกรุงเบร์ิน มีนาฬกิาโบราญต ัง้อยู ่

2 ดา้น ดา้นตะวนัตกเป็นนาฬกิาเข็ม อกีฝั่งเป็นนาฬกิาดาราศาสตร์
โบราญสร้างขึ้นต ั้งแต่ปี ค.ศ.1530 โดย 4 นาทีก่อนนาฬิกาตี
บอกชั่งโมง จะมีตุ๊กตากล มีท ั้งรูปหมี สิงโต ไก่ อศัวินตลกๆ
ออกมาเคลื่อนไหวท าท่าต่างๆ ประกอบเสียงแปลกๆเป็นจุดที่
นกัทอ่งเทีย่วตอ้งหยุดดูในทุกช ั่วโมง ถนนเสน้น้ีเต็มไปดว้ยรา้น
ดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่ง
ผา่น จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี 
 

เทีย่ง    อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่
การชอ้ปป้ิง 

 



 
 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองดีจอง  (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองดีจองเป็นอดีต
เมืองของจงัหวดัเบอร์กนัดี ประวตัศิาสตร์ของดีจองเริม่จากการต ัง้รกรากของชาวโรมนัยุคโบราณโดยชือ่
เมืองว่า ดีวีโอ (Divio) ต ัง้อยู่ระหว่างเสน้ทางไปเมืองลียง และปารีส นอกจากนั้นยงัเป็นทีต่ ัง้ส าคญัของ
อาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กนัดีในระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึงช่วงปลาย
ครสิต์ศตวรรษที ่15 โดยในชว่งนัน้มคีวามเจรญิรุง่เรอืงถงึขีดสดุ และเป็นอาณาจกัรทีม่ ั่งค ั่งทาง เศรษฐกจิ 
ศลิปวฒันธรรม การเรียนรู ้และวทิยาศาสตร์ อสิระทกุทา่นเทีย่วชมภายในเมอืง 

จากนั้นน าทุกท่าน ตามรอย The owl’s Trail โดยหน่ึงในสถานที่ที่ตามรอย โดยจะพาทุกท่านไปชม
ความสวยงามไดแ้ก ่Darcy Garden ถือวา่เป็นสวนสาธารณะทีส่วย และมีน ้าพุอยูห่ลากแหง่ ใหท้า่นได้
เก็บภาพความประทบัใจมากมาย 

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



 

 

Day6 เมืองปารีส – ปลสัเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ – พีระมดิแกว้
ของพพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ – ประตูชยัฝร ั่งเศส – ถนนช็องเซลเิซ่ 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
               น าท่านผ่านชม ปลสัเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหน่ึงในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่

ส าคญัในปารีส เป็นจตัุรสัที่ใหญ่ที่สุดในปารีส ออกแบบโดย  Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 
เป็นรูปแปดเหลีย่มทีม่คีนู ้าลอ้มรอบ ในชว่งการปฏวิตัฝิร ั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของพระเจา้หลยุส์
ที่ 15 แห่งฝร ั่งเศสถูกรื้อถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น Place de la Revolution รฐับาลปฏวิตัิ
ใหมไ่ดส้รา้งกโิยตนิขึน้ทีจ่ตัุรสั และทีน่ี่เป็นทีท่ีพ่ระเจา้หลุยส์ที ่16 ถูกประหารชีวติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ใน
ปี พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจตัุรสัได้เปลีย่นชื่อเป็น Place de la Concorde  เพื่อเป็นการแสดง
ความปรองดองหลงัจากความวุ่นวายของปฏวิตัิ หลงัจากการปฏวิตัิในปี พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลบัไปเป็น  
Place de la Concorde และยงัคงเป็นเชน่นัน้ต ัง้แตน่ ัน้มา 
น าทา่นเดนิทางสู ่ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ต ัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝั่งของแมน่ ้า

แซน ต ัง้อยูบ่นทีต่ ัง้เดมิของ ปาแลดว์ูทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึง่
เป็นทีม่าของชือ่เรยีกส ัน้ๆขอสถานทีน้ี่วา่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคาร

แหง่น้ีถกูสรา้งขึน้เพือ่จดังานนิทรรศการ สรา้งในสถาปตัยกรรมแบบ 
Neo Classic ตอ่มาไดม้กีารรื้อถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบ
ใหมโ่ดยใชชื้อ่วา่ ปาแลเดอชาโย  (Palais de Chaillot) โดยมี
ลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัอาหารเดมิ คอื มตีวัอาคารยืน่ออกเป็นปีกท ัง้

สองขา้ง โดยลกัษณะโคง้ โดยสรา้งบนรากฐานของอาคารเดมิท ัง้หมด 
เวน้เพียงแตว่า่ ปีกโคง้ท ัง้สองอาคารนัน้เป็นอาคารแยกกนั โดยไมม่อีาคาร

เชือ่มตรงกลาง แตเ่วน้เป็นลานจตัุรสัเปิดโลง่แทน เราสามารถมองเห็นทวิทศัน์
ของหอไอเฟลไดจ้ากจตัรุสัทรอกาเดโรผา่นจากลาน

วา่งแหง่น้ี ทีน่ี่จงึถือเป็นแลนด์มาร์คทีน่กัทอ่งเทีย่วทีม่าเยือนปารีสตอ้งมา
ถา่ยรูปววิหอไอเฟล ณ ลานแหง่น้ี อสิระใหท้า่นถา่ยรูปคูก่บัหอไอเฟลอยา่งจุ
ใจ 
 

เทีย่ง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พิเศษเมนู Escargot & 
Duck Confit 



 
น าทา่นถา่ยรูปดา้นนนอกของ พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพพิธิภณัฑ์ทางศลิปะต ัง้อยูใ่น
กรุงปารีส ประเทศฝร ั่งเศส  
พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์เป็นพิพธิภณัฑ์ทีม่ีชื่อเสียงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ด และใหญท่ีสุ่ดแหง่หน่ึงของโลก ซึ่งไดเ้ปิด
ให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวตัิความเป็นมายาวนานต ัง้แต่สมยั
ราชวงศ์กาเปเซียง ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึ่งปจัจุบนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บ
รกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมากกว่า 35,000  ชิ้น จากต ัง้แต่สมยัก่อน
ประวตัิศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัพีระมิดแก้วของพิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ 
ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกนั ก่อสรา้งเสร็จสมบูรณ์เมือ่ปีค.ศ.1988 โดยเป็น
หน่ึงในโครงการทีร่เิริม่ของประธานาธบิดีฟร็องซวั มแีตร็อง เพือ่ใชส้อยเป็นทางเขา้หลกัของพพิธิภณัฑ์ 

 
 

      น าท่านถ่ายรูปกบั ประตูชยัฝร ั่งเศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์
สถานทีส่ าคญัของกรุงปารีส ต ัง้อยูก่ลางจตัุรสั ชาร์ล เดอโกล ประตูชยัแหง่ น้ี

สรา้งขึน้เพือ่เป็นการสดุดีวีรชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่มรบเพือ่ประเทศฝร ั่งเศส 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลียน  
   น าท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้า
ของฝร ั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร รา้นกาแฟ และรา้นค้าหรูหรา 

แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลดัที่ได้รบัการตกแต่งอย่าง
สวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากค าว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพ

ปกรฌมั 
   กรีกในภาษาฝร ั่งเศส ช็องเซลีเซไดร้บัการขนานนามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุใน

โลก 
ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 



ทีพ่กั HOTEL IBIS PARIS ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่                

 
Day7 สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบนิชางงี 
 

 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารีส ชาร์ล เดอโกล ประเทศฝร ั่งเศส 
12.00 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่SQ 335 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ช ั่วโมง 36 นาท ี
 

Day8 สนามบนิชางงี – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

 
06.50 เดนิทางถงึ สนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลบัสูก่รุงเทพฯ 
09.30 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่SQ 708 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

11.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่เีตียง/

ทา่น 
(อายุไมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

30 ธนัวาคม 2565 – 06 
มกราคม 2566 

SQ 711 / BKK – SIN / 18.05 – 
21.35 

SQ 356 / SIN – MXP / 23.45 – 
05.55 

SQ 335 / CDG – SIN / 10.40 – 
06.15 

SQ 708 / SIN – BKK / 09.45 – 
11.10 

79,990 76,990 59,990 15,900 

 
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 พร้อมช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลอื 30 วนั ก่อนการ
เดนิทาง กรณวีนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เนื่องจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพือ่ขอวซ่ีาหมูค่ณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 
60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                                      หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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