
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 25991 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย     

2 
สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – เมืองรูอ็อง  
มองซ์แซงต์มิเชล    

Ibis Pontorson Baie Du, Mont 
Saint Michel 
หรือเทียบเท่า  

3 มองซ์แซงต์มิเชล – กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์  – เอาท์เล็ท ลาวาเล่    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 
 หรือเทียบเท่า  

4 
หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเคร
เกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์  
โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช 

   
Ibis Paris CDG Airport, Paris 
 หรือเทียบเท่า  

5 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 
 หรือเทียบเท่า  

6 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินโหน่ยบ่าย     

7 สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



 

 
 

BKK       HAN HAN       CDG 

  
VN618 19.05 21.05 VN19 22.55 06.30+1 

      

CDG       HAN HAN       BKK 

  
VN18 14.00 06.35+1 VN611 08.40 10.50 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

31 พ.ค. – 06 ม.ิย. 2566 59,990 59,990 51,990 10,000 

14 – 20 มิถุนายน 2566 59,990 59,990 51,990 10,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

นักท่องเท่ียวจ่ายตามจริงกับศูนยย์ื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน 

สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 
4. นักท่องเที่ยวท่ีต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยนืยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเตมิ (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
7. เงื่อนไขประกันโควิดเป็นไปตามกรมธรรม์และบริษัทประกันเป็นผู้พิจรณา 

โปรแกรมเดินทาง 7 วัน 4 คืน : โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย 
 

16.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

19.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines เที่ยวบินที่ VN618 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.05 เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม และรอต่อเครื่อง 

22.55 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Vietnam Airlines เที่ยวบินท่ี VN19 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 
Day2 สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – เมืองรูอ็อง – มองซ์แซงต์มิเชล

 
06.30 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงรับสัมภาระพร้อมออกเดินทาง

ตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  
 

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองรูอ็อง (Rouen) เป็นเมืองที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของ
แคว้นนอร์มังดีเหนือ นําท่านชมด้านนอกของ มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง 
(Cathedral Notre-Dame de Rouen) เป็นมหาวิหารในนิยายโรมันคาทอลิก ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค หลังจากนั้นนํา
ท่านเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Gros Horloge) ที่มีความเก่าแก่สมัยศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ดีท่ีสุดของเมืองรูอ็อง 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  



 
 

นำท่านเดินทางสู่ มองซ์แซงต์มิเชล (Mont Sant-Michel) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส ความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมที่นี่สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียว และ ‘มงต์แซงต์มิเชล’ ยังถูกยกให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก 
(Wonder of the Western World) วิหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดหนึ่งในสามของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟล
และพระราชวังแวร์ซายน์ นำท่านชมด้านนอกของ มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล (Mont Saint Michel Abbey) (ไม่รวมค่าเข้าชม
ภายในโบสถ์ ประมาณท่านละ 11 ยูโร) เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเด่นเป็นสง่ากลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี สูง
จากระดับนํ้าทะเลความสูงรวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร นำท่านชมบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลาง 
ปัจจุบันดัดแปลงเป็นร้านรวงขายของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน  

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก Ibis Pontorson Baie Du, Mont Saint Michel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 มองซ์แซงต์มิเชล – กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่

อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวัง

แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

ของโลกยุคปัจจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ โดยใช้

เงินในการสร้างทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์และคนงานกว่า30,000 คนพระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่ประทับที่สมบูรณ์แบบ 

 

 



 

 

โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งน้ีสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป็นห้อง เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็นต้น ซึ่ง

แต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงประดับอยู่ตามผนังห้อง ซึ่งทั่วโลกยกย่องว่าพระรางวังแวร์

ซายส์ เป็นที่รวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศสที่เคยกระฉ่อนโลกท้ังมวล จนมีคำกล่าวว่า ” คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครา

นั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว ” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็นสัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่าง

วิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และนามของห้องอย่างยิ่ง ไฮไลท์ท่ีไม่ควรพลาดคือ ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) เป็น

ห้องที่ใหญ่ที่สุดของแวร์ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงกำกับการก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายใน
ราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือ
มากกว่า ทำให้เป็นสถานท่ีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 

 
ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวอิสระอาหารค่ำ 
ที่พัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  



 

 
Day4 หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – 

เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำ
แซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นท่ีรู้จักกันทั่วโลก  
นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล 
(Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส นำท่านถ่ายรูปคู่ พิพิธภัณฑ์
ลูฟวร์ (Louvre Museum) ) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ ์ประมาณท่านละ 80 ยูโร) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีช่ือเสียงท่ีสุดใหญท่ีส่ดุ
และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40 ,000  ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อก้องโลกอย่าง 
“ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ รูปปั้น Venus de Milo และเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ช่ือดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The 
Davinci Code)  
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ 
  

นำท่านเดินทางสู่ มงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นรวมถึงยัง
เป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีต  
นำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacré-Cœur) หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ตั้งอยู่บนเนิน 
Montmartre หรือเรียกอีกช่ือว่า ภูเขาแห่งผู้พลีชีพในศาสนา ภายในโบสถ์ยังมีภาพโมเสกท่ีใหญ่ที่สุดโลก รวมถึงไปร์ออแกนขนาดใหญ่ของ
โบสถ์ท่ีถูกสร้างโดย อริสทิด คาวาเย – คอลต์ ประติมากรรมของมหาวิหารซาเครเกอร์จะเป็นการก่อสร้างสไตล์บาเซนไท ที่เต็มไปด้วยมนต์
ขลัง ที่น่ียังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม เป็นสถานท่ีสำหรับหนุ่มสาวนิยมมาเดนิเล่นกัน ถ่ายภาพ ด้านหน้าโบสถ์ยังมีจุดขาย
ของที่ระลึก  

 

  



 
 

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด (Place De La Concorde) เป็นสถานท่ีแห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์การนองเลือด
ครั้งใหญ่ในกรงุปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งเป็นจุดจบของพระเจ้าหลุยส์ที่ 
16 พร้อมกับพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยเครื่องประหารกิโยติน  นับเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็นสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสแล้วปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ เสาโอเบลิสก์ (L’Obélisque) ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่ง
มิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรัง่เศสซึง่ถูกส่งให้เป็นของขวัญแก่พระเจา้ชาร์ลที่ 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคอื
การทำมาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่าเรื่องราวสมัยฟาร์โรห์รามเสสที่ 2 และสมัยรามเสสที่ 3 ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณที่มีอายุกว่า 
3,000 ปี นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสร้าง
โดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งท่ีวิจิตรงดงามภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีก
ทั้งยังเป็นบริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สำคัญที่แม่น้ ำทอด
ผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากท่ีจะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่า
เป็นไฮไลท์สำคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน  

ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวอิสระอาหารค่ำ 
ที่พัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

  



 

 

Day5 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มวัน ทั้งนี้มีหัวหน้าทัวร์พร้อมให้บริการแนะนำการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
- ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (Disneyland Paris) ศูนย์รวมจินตนาการที่สุดแสนจะวิเศษโลกแห่งเทพนิยาย เป็นสวนสนุก

แห่งที่สองที่เปิดนอกประเทศอมเริกา USA และเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกและแห่งเดียวของยุโรป จึงไม่น่าแปลกใจ
ที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสจะเป็นสวนสนุกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของยุโรป ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองปารีส
ประมาณ 30 กิโลเมตร ภายในสวนสนุกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ Disney Studio หรือโรงถ่ายภาพยนตร์
ของดิสนีย์แลนด์ และ Disneyland Park หรือโซนสวนสนุก 

- โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสรา้งโดย ชาร์ล การ์นี
เย่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งท่ีวิจิตรงดงามภายในอาคาร 

- แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่แม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมก็ยังควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยู่ดี ตั้งอยู่บนถนนโฮส
มานน์(Boulevard Haussman) ในกรุงปารีส ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์(Opera Ganier) เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.
1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นนำของโลกย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านค้าขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุม
ถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอ ต่อจำนวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย 
เพราะในแต่ละวันมีลูกค้าเข้าออกท่ีห้างน้ีเฉลี่ยแล้ว 1 ล้านคนต่อวันเลยทีเดียว มีเนื้อที่ท้ังหมดราวๆ 500,000 ตรม. ท้ังหมด 5 

ช้ัน 
- ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดที่ท่านสามารถช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เป็นถนนแห่งหนึ่งที่ได้ช่ือ

ว่าสวยที่สุด ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส  กลายเป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก นอกจากสองข้างทาง
จะรวมรวบแหล่งร้านค้าสุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปทุกสิ่งท่ีคุณต้องการ ท้ังร้านอาหารและขนมสุดหรู 

- มงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นเนินเขาสูง 130 เมตร 
เป็นที่พำนักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีต 
 

ที่พัก Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

  



 

 

Day6 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินโหน่ยบ่าย 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

14.00 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines เที่ยวบินท่ี VN18 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

Day7 สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

06.35 เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม 

08.40 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Vietnam Airlines เที่ยวบินที่ VN611 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

10.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 
 
 
 
 

   
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

 



 
 

 

 



 

 

 
 



 
 
 
 

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