
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

วนัที่ โปรแกรมทวัร  ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี     

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

Hotel Cruise, Como 
หรอืเทยีบเท่า  

3 
เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรยี์สงิโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล – เมอืงอิ
เซลท์วาลด ์– ทะเลสาบเบรยีนซ ์– เมอืงอนิเทอรล์าเกน้    

Hotel Crystal, Interlaken 
หรอืเทยีบเท่า  

4 
เมอืงกรนิเดลวลัด์ – สถานีรถไฟกรนิเดลวลัด์ เทอรม์นิอล – สถานีเคเบิ้ล
คาร ์Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอรเ์กลท็เซอร ์– ธารน้ําแขง็ยอดเขา
จุงเฟรา – ถํ้าน้ําแขง็พนัปี – ลานสฟิงซ ์– เมอืงดจีอง 

   

Hotel Holiday Inn Express 
Dijon, Paris 
หรอืเทยีบเท่า  

5 

เมืองปารีส – ลองเรือบาโตมูช ชมแมนํ้าแซนด – 
ปลัสเดอลากงกอรด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเด
โร – พิพิธภัณฑลูฟวร – พีระมิดแกวของพิพิธภัณฑ
ลูฟวร ประตูชัยฝร่ังเศส – ถนนช็องเซลิเซ 

   

Ibis Paris CDG Airport, Paris 
หรอืเทยีบเท่า  

6 เอาทเล็ท ลาวาเล – ชอปปงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 
หรอืเทยีบเท่า  

7 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบนิชางง ี     



 

 

 

 

 

 

 

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 
      

วันเดนิทาง 
ราคาทัวร/ทาน
พักหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/
ทาน 

(อายุไมเกิน 
12 ป) 

ราคาทัวรไม
รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

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

8 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภูม ิ– ประเทศไทย     

โปรแกรมเดนิทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน 

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก                 เที่ยวบนิที่ เวลาออก            

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก                 เที่ยวบนิที่ เวลาออก            

อัตราคาบรกิาร



พฤษภาคม 2566 

31 พ.ค. – 07 มิ.ย. 
2566 

71,990 68,990 56,990 10,000 

10 – 17 มิถุนายน 
2566 

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

17 – 24 มิถุนายน 
2566 

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

อัตราคาบริการสาํหรับ เด็กอายไุมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
15,000 บาท 

 

อตัราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคเุทศกทองถิ่น และ หัวหนา
ทัวร ทานละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวซีาเชงเกน ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการ
เปลีย่นแปลงตามคาเงนิในแตละวัน) 

นกัทองเทีย่วจายตามจริงกับศนูยยืน่ โดยเจาหนาทีข่องบรษิัทฯ อํานวยความสะดวก
ในการยืน่ และใหคําแนะนาํแกทาน 

 

 

 

Day1 สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินชางงี 

 



15.30 นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบ
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

18.30 ออกเดินทางสู สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines 
เท่ียวบินท่ี SQ711 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

21.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร และรอตอเคร่ือง 

23.30 นําทานออกเดินทางสู สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบิน 
Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ378 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

Day2 สนามบินมิลาโน มลัเปนซา – เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร  ์เอม็มานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 
เม ืองโคโม – ทะเลสาบโคโม

 
06.05 เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศฝร่ังเศส หลังจากน้ันนําทานผานดาน

ตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระพรอมออกเดินทางตามรายการ (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ
ไทย 6 ช่ัวโมง)  
นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เปนเมืองหลักของ
แควนลอมบารเดีย และปนเมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ต้ังอยูบริเวณท่ีราบ
ลอม บารดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต คําวา “Mid-lan” ซึ่งหมายถึง 
อยูกลางท่ีราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึง มิลานถูกจัดใหเปนเมือง
แฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยิรก ปารีส ลอนดอน และโรม  

นําทานเดินทางสู  แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานู เอล (Galleria 
Vittario Emanuele II) ท่ี นั บ เปน ศูน ย การค า ท่ี สวยงาม

หรูหราและเกาแกท่ีสุดใน เมืองมิลาน อนุเสาวรียของกษัติย
วิ ค เต อ ร  เ อ็ ม ม า นู เอ ล ท่ี  2  (Vittorio Emanuele II 
Monument) ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆ ในอิตาลี 
และอนุเสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรอเนสซองซอีก 1 

ทาน คือ ลิโอนาร โด ดารวินซ่ี ท่ีอยูบริเวณดานหนาของ
โรงละครสกาลา   

นําทานถายรูปเปน ท่ีระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน 
(Duomo de Milan) เปนมหาวิหารท่ีมีสถาปตยกรรมแบบโกธิคท่ี

ย่ิงใหญดวยความสูง 157 เมตร และกวางถึง 92 เมตร ตั้งอยูท่ีจัตุรัสกลางเมืองมิลาน
เปรียบเหมือนเปนสัญลักษณของเมืองมิลานเปนมหาวิหารท่ีใหญเปนอันดับสองใน 
ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนตปเตอรท่ีตั้งอยูท่ีเมืองวาติกัน **คาบัตรเขาชมดาน
ในของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน ทานละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เปนเงิน
ไทย ทานละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 



 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
               นําทานเดินทางสู เมืองโคโม (Como) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ต้ังอยู

บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอรแลนด เปนเมืองท่ีอยูติดกับทะเลสาบโคโมและ
เทือกเขาแอลปทําใหโคโมเปนเมืองทองเท่ียวอีกเมืองนึงท่ีนักทองเท่ียวนิยมเดินทางมา
ทองเท่ียวกัน  

               ถายรูปกับ ทะเลสาบโคโม (Como Lake) 
คํ่า       บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
ท่ีพัก  HOTEL CRUISE COMO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day3 เม ืองลเูซิรน์ – อนุสาวรียส์ิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซลท์วาลด  ์– ทะเลสาบเบรียนซ์ 
เม ืองอินเทอรล์าเก้น

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
              นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 

ช่ัวโมง) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ ประเทศสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอม
ลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา นําทานถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก 
(Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึก
ถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิตเซอรแลนดท่ีเกิดจากการปฏิวัติใน
ประเทศฝร่ังเศสเม่ือปค.ศ. 1792  นําทานเดินสู สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) 
ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส อันงดงามซ่ึงเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในทวีปยุโรป อิสระ
ใหทานเดินชอมเมืองและชอปปงตามอัธยาศัย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
นําทานสู เมืองอิเซลทวาลด (Iseltwald) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
พาทานถายรูปกับ ทะเลสาบเบรียนซ Lake Brienz เปนทะเลสาบสีมรกตท่ีเงียบสงบ 



อยูทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป หน่ึงในฉากซีรียเกาหลีใตเรื่อง Crash Landing 
Landing on You นําทานสู เมืองอินเทอลาเกน (Interlaken) ความหมายตรงตัวท่ี
แปลวา 

 “เมืองระหวางสองทะเลสาบ”เปนเมืองท่ีตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Tune Lake)  
และ ทะเลสาบเบรียนซ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟาสดใสแสนสวยงาม  
ถูกขนาบดานหนาหลังดวยเทือกเขาเขียวชะอุม  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน  
ท่ีพัก HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

 

Day4 เมืองกรินเดลวลัด ์ – สถานีรถไฟกรินเดลวลัด ์ เทอรม์ินอล  – สถานีเคเบิ้ลคาร  ์Eiger Express – สถานี
รถไฟไอ เกอร ์เกล ็ทเซอร ์ – ธารนํ้าแขง็ยอดเขาจุงเฟรา – ถํ้านํ้าแข ็งพนั ปี – ลานสฟิงซ์ – เม ือ งดีจอง

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู เมืองกรินเดลวัลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงาม
ของประเทศสวิตเซอรแลนด  เปนท่ีตั้ งของ สถานีรถไฟกรินเดลวัลด  เทอรมินอล 
(Grindelwald Terminal Station) นําทาน ข้ึนเคเบ้ิลคาร Eiger Express  พิชิตยอดเขา
จุงเฟรา เปล่ียนขบวนรถไฟท่ี สถานีรถไฟไอเกอรเกล็ทเชอร  มีความสูงกวาระดับนํ้าทะเล
ถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางทางข้ึนสูยอดเขา ทานจะไดผานชมความ
สวยงามท่ีธรรมชาติสรรคสราง คือ ธารน้ําแข็งขนาดใหญ บริเวณเชิงเขากอนถึงสถานี
ปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอรค สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอด
เขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเทือกเขาแอลป 
ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยยูเนสโก นําทานเขาชม ถํ้าน้ําแข็งพันป (Ice 
Palace) เปนถํ้าน้ําแข็งพันปท่ีไมมีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใตธารนํ้าแข็ง Glacier 
ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเปนนํ้าแข็งแกะสลักอยูตามจุดตางๆ และ 



ลานสฟงซ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได
กวางไกลท่ีถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอรแลนด สัมผัสกับภาพของ ธารน้ําแข็ง 
(Aletsch Glacier) ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 
700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและกิจกรรมบน
ยอดเขา ท่ีไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดย ท่ีทําการไปรษณียท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ไป
หาบุคคลท่ีทานนึกถึงในชวงเวลาท่ีดีท่ีสุด  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
** กรณีรานอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไมสามารถรองรับคณะได ไมวากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์นําทานรับประทานอาหารท่ีภัตตาคารในเมืองใกลเคียงเปนการ
ทดแทน และไมสามารถคืนคาใชจายใหทานไดไมวาสวนใดสวนหน่ึง ท้ังน้ีทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ  
น่ังรถไฟไตเขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู สถานีรถไฟไอเกอรเกล็ทเชอร  โดยเปลี่ยนจาก
ขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร Eiger Express เพ่ือมายัน สถานีรถไฟกรินเดลวัลด 
เทอรมินอล (Grindelwald Terminal Station) ** การเดินทางข้ึนชมยอดเขาจุงเฟรา 
ข้ึนอยูกับสถานการณ และ สภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ กรณีคณะไมสามารถข้ึนชมยอด
เขาจุงเฟราได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวา
สวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอย
แลวท้ังหมด ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ  
นําทานเดินทางสู เมืองดีจอง  (Dijon) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) 
เมืองดีจองเปนอดีตเมืองของจังหวัดเบอรกันดี ประวัติศาสตรของดีจองเริ่มจากการตั้ง
รกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยช่ือเมืองวา ดีวีโอ (Divio) ตั้งอยูระหวางเสนทางไป
เมืองลียง และปารีส นอกจากน้ันยังเปนท่ีต้ังสําคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแหง
เบอรกันดีในระหวางชวงคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึงชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 15 โดย
ในชวงน้ันมีความเจริญรุงเรืองถึงขีดสุด และเปนอาณาจักรท่ีม่ังค่ังทาง เศรษฐกิจ 
ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู และวิทยาศาสตร 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก     HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา                 

 



Day5 เมืองปารีส  – ล่องเร ือบาโตม ูช ชมแม่นํ้าแซนด์ – ปลสัเดอลากงกอรด์  – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร 
พิพิธภณัฑล์ฟูวร  ์– พีระมิดแก้วของพิพิธภณัฑล์ ูฟวร  ์ประตชูยัฝร ัง่เศส – ถนนชอ็งเซลิเซ่ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
              นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 

ชั่วโมง) ปารีสเปนเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศสตั้งอยูบน
แมนํ้าแซน ตั้งถ่ินฐานมามากกวา 2,000 ป ปจจุบันปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และเปนสถานที
ทองเท่ียวท่ีโดงดังแหงหน่ึงของโลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก 
นําทาน ลองเรือชมแมน้ําแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เปน

หน่ึงในผูใหบริการเรือนําเท่ียวในแมนํ้าแซนยอดนิยมเจาหน่ึง อีก
ท้ังยังเปนบริษัททัวรท่ีดําเนินกิจการทางเรือท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุง

ปารีสดวย ใชเวลาลองประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานท่ีสําคัญ
ท่ีแม นํ้ าทอดผ านอย างเชน  หอไอเฟล พิ พิธภัณ ฑ ลูฟ 

สะพานอเล็กซานเดอรท่ีสามเปนกิจกรรมท่ีนิยมกันอยางมากท่ีจะ
น่ังเรือชมเมืองปารีส เรียกไดวาเปนไฮไลทสําคัญถาหากใครไดมา

เมืองปารีสตองไมพลาดกิจกรรมลองเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน
ประเทศฝร่ังเศสอยางแนนอน 
นําทานผานชม ปลัสเดอลากงกอรด (Place de la Concorde) เปนหน่ึงในส่ีเหล่ียม
สาธารณะท่ีสําคัญในปารีส เปนจัตุรัสท่ีใหญท่ีสุดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques 
Gabriel ในป 1755 เปนรูปแปดเหล่ียมท่ีมีคูนํ้าลอมรอบ ในชวงการปฏิวัติฝร่ังเศส ในป 
พ.ศ. 2332 รูปปนของพระเจาหลุยสท่ี 15 แหงฝร่ังเศสถูกร้ือถอนและบริเวณน้ันเปลี่ยนชื่อ
เปน Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหมไดสรางกิโยตินข้ึนท่ีจัตุรัส และท่ีน่ีเปนท่ีท่ี
พระเจาหลุยสท่ี 16 ถูกประหารชีวิต เม่ือ พ.ศ. 2336 ในป พ.ศ.2338 ภายใตไดเร็กทอรี
จัตุ รัสได เปล่ียนชื่อเปน Place de la Concorde  เพ่ือเปนการแสดงความปรองดอง
หลังจากความวุนวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในป พ.ศ. 2373 ช่ือก็กลับไปเปน 
Place de la Concorde และยังคงเปนเชนน้ันตั้งแตน้ันมา 
นําทานเดินทางสู ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ต้ังอยูฝงตรงขามหอไอเฟลคนละ
ฝงของแมนํ้าแซน ตั้งอยูบนท่ีตั้งเดิมของ ปาแลดูวทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซ่ึง
เปนท่ีมาของชื่อเรียกส้ันๆขอสถานท่ีน้ีวา ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหงน้ีถูกสราง
ข้ึนเพ่ือจัดงานนิทรรศการ สรางในสถาปตยกรรมแบบ Neo Classic ตอมาไดมีการร้ือถอน
อาคารเดิมและสรางอาคารแบบใหมโดยใชช่ือวา ปาแลเดอชาโย  (Palais de Chaillot) 
โดยมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเปนปกท้ังสองขาง โดย
ลักษณะโคง โดยสรางบนรากฐานของอาคารเดิมท้ังหมด เวนเพียงแตวา ปกโคงท้ังสอง
อาคารน้ันเปนอาคารแยกกัน โดยไมมีอาคารเชื่อมตรงกลาง แตเวนเปนลานจัตุรัสเปดโลง
แทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศนของหอไอเฟลไดจากจัตุรัสทรอกาเดโรผานจากลานวาง
แหงน้ี ท่ีน่ีจึงถือเปนแลนดมารคท่ีนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนปารีสตองมาถายรูปวิวหอไอเฟล 
ณ ลานแหงน้ี อิสระใหทานถายรูปคูกับหอไอเฟลอยางจุใจ 



 
 นําทานถายรูปดานนนอกของ พิพิธภัณฑลูฟวร (Louver Museum) เปนพิพิธภัณฑทาง
ศิลปะต้ังอยูในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส  
พิพิธภัณฑลูฟวรเปนพิพิธภัณฑท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของ
โลก ซ่ึงไดเปดใหสาธารณชนเขาชมไดเม่ือป พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความ
เปนมายาวนานต้ังแตสมัยราชวงศกาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง ซ่ึง
ปจจุบันเปนสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณคาระดับโลกเปน
จํานวนมากกวา 35,000  ชิ้น จากตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงศตวรรษท่ี 19 อิสระ
ใหทานไดถายรูปกับพีระมิดแกวของพิพิธภัณฑลูฟวร ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิก
ชาวจีน-อเมริกัน กอสรางเสร็จสมบูรณเม่ือปค.ศ.1988 โดยเปนหน่ึงในโครงการท่ีริเร่ิมของ
ประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพ่ือใชสอยเปนทางเขาหลักของพิพิธภัณฑ 
นํ าท าน ถ ายรูป กับ  ป ระตู ชั ย ฝ รั่ ง เศ ส  (Arc de 
Triomphe) เปนอนุสรณสถานท่ีสําคัญของ
กรุงปารีส ตั้งอยูกลางจัตุรัส ชารล เดอโกล 
ประตูชัยแหง น้ีสรางข้ึนเพ่ือเปนการสดุดี
วีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝ ร่ั ง เศ ส  โ ด ย เฉ พ า ะ อ ย า ง ยิ่ ง ใ น
สงครามนโปเลียน  
นําทานสู  ถนนช็องเซลิเซ  (Champs 
Elysees) เปนยานการคาของฝรั่งเศส ไม
ไมวาจะเปน  โรงละคร รานกาแฟ และ
รานคาหรูหรา แบรนดเนมตางๆ สองขางทางมี
ตนเกาลัดท่ีไดรับการตกแตงอยางสวยงามปลูกเรียง ร า ย 
ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคําวา ทุงเอลิเซียม จากเทพปกรฌัม 
กรีกในภาษาฝร่ังเศส ช็องเซลีเซไดรับการขนานนามวาเปนถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ท่ีพัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา                  



 

Day6 เอาทเ์ลท็ ลาวาเล่ – ช้อปป้ิงแกลลอรี่ ลาฟาแยตต  ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เอาทเล็ท ลาวาเล (La Valley Village Outlet) (ใชเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เปนเอาทเล็ทจําหนายสินคาแบรดเนมชื่อดังตางๆ โดยจําหนายใน
ราคาถูกกวาราคาปกติอยางนอย 30 เปอรเซ็นต และมีบางชวงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาล
ตางๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอรเซ็นตหรือมากกวา ทําใหเปนสถานท่ีท่ีไดรับความนิยม
เปนอยางมากจากนักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบการช็อปปงสินคาแบรนดเนม 

เท่ียง        อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
นําทานเดินทางสู  ห้างสรรพสิ นค้าแกลลอ รี่ ลาฟาแยตต ์ (Galleries Lafayette) ตั้งอยูบน Boulevard 
Haussmann ในเขตท่ี 9 ของกรุงปารีสใกลกับ Opera Garnier มีแบรนดหลากหลายให
ทานไดเลือกซ้ือสินคาตางๆ ท่ีรานเพ่ือใหเหมาะกับทุกงบประมาณ ต้ังแตเส้ือผาสําเร็จรูปไป
จนถึงแฟชั่นชั้นสูง สถาปตยกรรมของรานเปนแบบอารตนูโว มีโดมท่ีโดดเดนและ
ทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทําใหเปนแหลงทองเท่ียวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส 
อิสระใหทานชอปปงไดตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ค่ํา อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ท่ีพัก  HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา                

 

 

 
Day7 สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สนามบินชางงี 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเชานําทานเดินทางเขาสู สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล เพ่ือ
เดินทางกลับประเทศไทย 

12.00 นําทานออกเดินทางสู สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน Singapore 

Airlines เท่ียวบินท่ี SQ355 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

Day8 สนามบินชางงี – สนามบินสวุรรณภมูิ – ประเทศไทย 

06.50 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร 

09.30 นําทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore 

Airlines เท่ียวบินท่ี SQ708 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 

 



 

 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

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

30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เทา่นัน้ 
2. อตัราคา่บรกิารน้ี จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่าํหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกบตัร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจาก
เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วที่ตอ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใชจ้่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่
รวมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

7. เงือ่นไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษิทัประกนัเป็นผูพ้จิรณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 


