
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี     

2 
สนามบินชางง ี– สนามบินปารสี ชาร์ล เดอ โกล – มงต์มาตร์ – มหาวหิารซาเครเกอร์ – 
จตัุรสัปลสัเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลสิก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – แกลเลอรี ่ลาฟา
แยตต ์

   
Best Western Plus Paris 
หรอืเทยีบเท่า  

3 ดสินียแ์ลนด ์ปารสี    
Best Western Plus Paris 
หรอืเทยีบเท่า  

4 
พระราชวงัแวร์ซายส์ – ล่องเรอืชมแม่น ้าแซน บาโต มูช – ประตูชยัฝรัง่เศส – ถนนฌ็องเซ
ลเิซ่ 

   
Best Western Plus Paris 
หรอืเทยีบเท่า  

5 พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์– เอาทเ์ลท็ ลาวาเล่ – ดนิเนอรบ์นหอไอเฟล    
Best Western Plus Paris 
หรอืเทยีบเท่า  

6 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล – สนามบนิชางง ี     
7 สนามบนิชางง ี– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     

 



 

 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินชางงี 

15.30 นัดหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์
โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรบัพร้อมอ านวยความสะดวก
เชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

18.30 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสงิคโปร์ โดยสายการ
บิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่  SQ711 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.55 เดนิทางถงึ สนามบินชางงี ประเทศสงิคโปร ์

Day2 สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – มงต์
มาตร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์ – จตัุรสัปลสัเดอลากง
กอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่         
– แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 

00.15 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศ
ฝรัง่เศส โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ366 
(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.35 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส 
หลงัจากนัน้น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงรบัสมัภาระพรอ้มออก
เดนิทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ มงต์มาตร ์(Montmartre) เป็นย่านส าคญัอกีแห่ง
ของเมอืงปารสี อยู่สุดเขตทางเหนือของปารสี มลีกัษณะเป็นเนินเขา
สงู 130 เมตร เป็นทีพ่ านักของชุมชนชาวปารเีซยีมายาวนาน รวมถงึ
ยงัเป็นจุดก าเนิดผลงานด้านศิลปะของศลิปินมากมายแห่งของเมอืง
ปารสีในอดตี 

 น าท่านผ่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacré-Cœur) หรือมหา
วิหารแห่งพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป็นโบสถ์คาทอลิกที่
ตัง้อยู่บนเนิน Montmartre หรอืเรยีกอีกชื่อว่า ภูเขาแห่งผู้พลีชพีใน
ศาสนา ภายในโบสถ์ยงัมภีาพโมเสกที่ใหญ่ที่สุดโลก รวมถึงไปร์ออ
แกนขนาดใหญ่ของโบสถ์ที่ถูกสร้างโดย อริสทิด คาวาเย – คอลต ์
ประติมากรรมของมหาวหิารซาเครเกอร์จะเป็นการก่อสรา้งสไตล์บา
เซนไท ที่ เต็มไปด้วยมนต์ขลัง  ที่นี่ ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ มี
ทศันียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่ส าหรบัหนุ่มสาวนิยมมาเดนิเล่น
กนั ถ่ายภาพ ดา้นหน้าโบสถ์ยงัมจีุดขายของทีร่ะลกึ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูหอยเอสคาโก ้
 

 

 



 

 

 

 

 

 น าท่าน เดินทางสู่  จัตุ ร ัสปลัสเดอลากงกอร์ด  (Place De La 
Concorde) เป็นสถานทีแ่ห่งความทรงจ าทางประวตัศิาสตร์การนอง
เลอืดครัง้ใหญ่ในกรุงปารสี เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมอืงและ
การปฏิวตัิการปกครองของฝรัง่เศส รวมทัง้เป็นจุดจบของพระเจ้า
หลุยส์ที ่16 พรอ้มกบัพระนางมารอีงัตวัเนต ด้วยเครื่องประหารกโิย
ติน นับเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิง่นอกเป็นสถานที่ส าคญั
ทางประวตัศิาสตร์ของประเทศฝรัง่เศสแล้วปัจจุบนัเป็นทีต่ัง้ของ เสา
โอเบลิสก์ (L’Obélisque) ประติมากรรมอันล ้าค่าสัญลักษณ์แห่ง
มิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรัง่เศสซึ่งถูกส่งให้เป็น
ของขวญัแก่พระเจา้ชาร์ลที่ 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของ
เสาคอืการท ามาจากหนิแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่าเรื่องราวสมยัฟาร์โรห์
รามเสสที ่2 และสมยัรามเสสที ่3 ดว้ยตวัภาษาอยีปิต์โบราณทีม่อีายุ
กว่า 3,000 ปี 

 น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่  (Palais 
Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสร้างโดย 
ชาร์ล การ์นี เย่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูบาโรก ที่มีความ
สวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งทีว่จิติรงดงามภายในอาคาร 

 น าท่ านอิส ระช้อป ป้ิ งที่  แกลเลอรี่  ล าฟาแยตต์  (Galleries 
Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ งของปารีส 
ภายในอาคารที่มสีถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่แม้ว่าเราจะไม่ได้ตัง้ใจ
ไปช้อปป้ิงแบรนด์เนมก็ยงัควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยู่ดี ตัง้อยู่บน
ถนนโฮสมานน์(Boulevard Haussman)ในกรุงปารสี ใกล้กบัโรงโอเป
ร่าการ์นิเยร์(Opera Ganier) เปิดให้บริการครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 
เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชัน่ชัน้น าของโลกย่างทุก
วนันี้แต่ก่อนเป็นแค่รา้นค้าขายเสื้อผา้เลก็ๆ ที่หวัมุมถนน Lafayette 
แต่ภายหลงัไม่นานไดม้กีารขยบัขายพื้นทีเ่พื่อใหเ้พยีงพอ 

 ต่อจ านวนพนักงานและลูกคา้ทีม่าจบัจ่ายใชส้อย เพราะในแต่ละวนัมี
ลูกค้าเข้าออกที่ห้างนี้เฉลี่ยแล้ว 1 ล้านคนต่อวนัเลยทเีดยีว มเีนื้อที่
ทัง้หมดราวๆ 500,000 ตรม. ทัง้หมด 5 ชัน้ 

ค ่า อสิระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ว 
ทีพ่กั Best Western Plus Paris Velizy ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 
Day3 ดิสนียแ์ลนด ์ปารีส 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (Disneyland Paris) ศูนย์

รวมจนิตนาการที่สุดแสนจะวเิศษโลกแห่งเทพนิยาย เป็นสวนสนุก
แห่งทีส่องทีเ่ปิดนอกประเทศอมเรกิา USA และเป็นดสินีย์แลนด์แห่ง
แรกและแห่งเดยีวของยุโรป จงึไม่น่าแปลกใจที่ดสินีย์แลนด์ปารสีจะ
เป็นสวนสนุกทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากที่สุดเป็นอนัดบั 1 ของยุโรป ตัง้อยู่ห่าง
จากใจกลางเมอืงปารสีประมาณ 30 กิโลเมตร ภายในสวนสนุกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คอื รวมค่าเขา้แลว้ กรณีไม่เขา้กรุณาแจง้ก่อน
การเดนิทางไม่น้อยกว่า 7 วนั คนืค่าเขา้ท่านละ 2,000 บาท 

 1. Disney Studio หรอืโรงถ่ายภาพยนตร์ของดิสนีย์แลนด์ ภายใน
เน้นความสวยงามและน่ารกัของสถานทีด่ว้ยการประดบัตกแต่งอย่าง
อลงัการงานสร้างเมื่อคุณเข้าไปแล้วจะรู้สกึว่าก าลงัอยู่ในเทพนิยาย
ของดสินีย์ ความรื่นเรงิสนุกสนานของเหล่าตวัละครต่างๆของดสินีย์
ในโซนนี้ จะท าให้ท่านลืมโลกภายนอกไปเลย ภายในประกอบ 
attraction 12 อย่าง ให้คุณสนุกสนานไปกบักระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานของดสินีย ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Disneyland Park หรือโซนสวนสนุก ซึ่งเป็นโซนหลักของที่นี่ 
ภายในประกอบไปด้วยเครื่องเล่นต่างๆ 12 ชนิด เหมาะส าหรบัคน
เด็กเล็ก เด็กโต ไปจนถึงผู้ที่ชื่นชอบความหวาดเสียว และตื่นเต้น 
หากต้องการท่านต้องการเล่นเครื่องเล่นทีด่สินีย์แลนด์ใหห้มดภายใน
วนัเดยีวก็อาจจะต้องเร่งรบีท าเวลากนัซกันิด ภายในยงัประกอบไป
ด้วยส่วนย่อย ๆ อีก 4 ส่วน ไม่ว่าจะเป็น Fantasy Zone เช่น Alice 
เมอืงมหศัจรรย์, Discovery Land เช่น รถไฟเหาะ, Frontieland เช่น 
Big Thunder, Adventure Land เช่นเรอืโจรสลดั 

อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ว 
หมายเหตุ: รถโคช้บรกิาร โรงแรม-ดสินีย์แลนด์-โรงแรม เท่านัน้ โดย
ไกด์จะนัดหมายเวลาไปและกลับพร้อมกัน กรณีท่านต้องการกลับ
ก่อนหรอืหลงัเวลานัดหมายต้องเดนิทางและรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดว้ย
ตวัท่านเอง 

ทีพ่กั Best Western Plus Paris Velizy ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
Day4 พระราชวงัแวรซ์ายส์ – ล่องเรือชมแม่น ้าแซน บาโต มูช 

– ประตูชยัฝรัง่เศส – ถนนฌอ็งเซลิเซ่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) 

หรอืที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรัง่เศส สถานที่
อันหรูหราแห่งนี้ เป็นพระราชวังหลวงตัง้อยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ใน
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรัง่เศส ที่ส าคัญคือ
พระราชวงัแห่งนี้ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม
เมื่อปี 1979 จากองคก์ารยเูนสโก พระราชวงัแวรซ์ายสเ์ป็น 1 ใน 7  

 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระ
ประสงค์ให้สรา้งพระราชวงัขึน้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของ
พระองค์ โดยใช้เงินในการสร้างทัง้หมด 500,000,000 ฟรังก์ และ
คนงานกว่า 30,000 คน พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่
ประทับที่สมบูรณ์แบบ โดยพระราชวงัใหญ่โตสวยงามแห่งนี้สร้าง
ด้วยหินอ่อนสขีาว ภายในแบ่งออกเป็นห้อง เช่น ห้องบรรทม ห้อง
เสวย ห้องส าราญ เป็นต้น ซึ่งแต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดบัหรูหรา
ตระการตาและภาพเขยีนทีม่ชีื่อเสยีงประดบัอยู่ตามผนังหอ้ง ซึ่งทัว่
โลกยกย่องว่าพระรางวงัแวร์ซายส์ เป็นที่รวบรวมเอกลักษณ์แห่ง
ศิลปกรรมของฝรัง่เศสที่เคยกระฉ่อนโลกทัง้มวล จนมคี ากล่าวว่า ” 
คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานัน้เขาได้ เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่
แท้จรงิแล้ว ” พระราชวงัแวร์ซายส์จดัห้องเป็นสดัส่วนอย่างสมพระ
เกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความ
สอดคล้องกับเหตุการณ์และนามของห้องอย่างยิง่  ไฮไลท์ที่ไม่ควร
พลาดคอื หอ้งกระจก (The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
แวร์ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท 
ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่  14 ทรงก ากับการก่อสร้างเอง ทั ้งห้อง
ประกอบด้วยกระจกบานยกัษ์ 17 บาน เมื่อเปิดออกแล้ว สวนแวร์
ซายส์อันสวยสดงดงามดุจสวนสวรรค์จะปรากฏบนกระจกทัง้แถบ
ของก าแพงดา้นใน เป็นทีต่ระการตาแก่ผูไ้ดพ้บเหน็ โดยหอ้งกระจกนี้
ได้ใช้ต้อนรบัแขกเมอืง หรอืจดัพธิเีลี้ยงรบัรองคณะราชทูต เป็นเวลา
ถงึ 300 ปี หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 1 ห้องนี้ไดใ้ช้เซ็นสนธสิญัญาครัง้
ส าคัญถึง 2 ครัง้  คือ  สนธิสัญญาตั ้งอาณาจักรเยอรมัน และ
สนธสิญัญาแวรซ์ายส ์“สงบศกึสงครามโลกครัง้ที ่1”  



 

 

 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   
 น าท่าน ล่องเรือชมแม่น ้าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) 

เป็นหนึ่งในผูใ้หบ้รกิารเรอืน าเทีย่วในแม่น ้าแซนยอดนิยมเจา้หนึ่ง 
อีกทัง้ยงัเป็นบรษิัททวัร์ที่ด าเนินกิจการทางเรอืที่เก่าแก่ที่สุดใน
กรุงปารสีดว้ย ใชเ้วลาล่องประมาณ 1 ชัว่โมง ชมสถานทีส่ าคญัที่
แม่น ้าทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พพิธิภณัฑ์ลูฟ สะพานอเล็ก
ซานเดอร์ที่สามเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากที่จะนัง่เรือชม
เมืองปารีส เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ส าคัญถ้าหากใครได้มาเมือง
ปารสีต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน
ประเทศฝรัง่เศสอย่างแน่นอน 

 น าท่ านถ่ ายรูป  ประตู ชัย ฝรัง่ เศส  (Arc de triomphe de 
l'Étoile) เยีย่มชมสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าของเมอืงปารสี พรอ้ม
เรียนรู้ป ระวัติศาสตร์ครัง้ส าคัญของประเทศฝรัง่เศส  เป็น
สถาปัตยกรรมกลางแจง้ขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนจตัุรสัชาร์ลเดอโกล 
(Place Charles de Gaulle) ป ระตู ชัยแ ห่ งนี้ เรีย ก ได้ ว่ า เป็ น
สถาปัตยกรรมส าคญัของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส มาตัง้แต่สมัย
สงครามนโปเลียนในช่วง ค.ศ.1806-1836 โดยกษัตรยิ์นโปเลียน
ไดส้ัง่ใหส้รา้งขึ้นเพื่อเป็นการสดุดแีละประกาศความยิง่ใหญ่เหล่า
ทหารทีร่่วมรบปกป้องดนิแดนฝรัง่เศส อกีทัง้ยงัเป็นทีป่ระดบัภาพ
แกะสลกับนัทกึเรื่องราวเมื่อมกีารปฎวิตั ิ

 
 

          ประเทศฝรัง่เศสหรอืสงครามทีส่ าคญัอกีดว้ย  
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนฌอ็งเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดทีท่่าน
สามารถชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลก เป็นถนนแห่งหนึ่งทีไ่ดช้ื่อว่า
สวยทีสุ่ด ทอดยาวอยู่ ณ เขตที ่8 ของกรุงปารสี  ในอดตีพื้นทีแ่ห่งนี้เคย
เป็นทอ้งทุ่งและสวนธรรมดาทีม่ตีน้เกาลดัเรยีงรายอยู่สองขา้งทางมากถงึ 
588 ต้น ต่อมาในปี ค.ศ.1616 พระราชนิี 

 มารี เดอ เมดิชิ ทรงมีพระประสงค์ในการขยายพื้นที่ของสวนหย่อมใน
พระราชวังตุยเลอรีให้กว้างออกจนในที่สุดถนนฌ็องเซลิเซ่ก็ได้ถูกตัด
เสน้ทางใหเ้ชื่อมต่อกบัจตัุรสัชาร์ล เดอ โกล และกลายเป็นถนนชอ้ปป้ิงสาย
ส าคญัที่ได้ชื่อว่าสวยงามและมีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก นอกจากสองข้าง
ทางจะรวมรวบแหล่งรา้นค้าสุดหรูแบรนด์ดงัระดบัโลกมากมายแล้ว ยงัเต็ม
ไปทุกสิ่งที่คุณต้องการ ทัง้ร้านอาหารและขนมสุดหรู ร้านค้าส่วนใหญ่ใน
ถนนฌอ็งเซลเิซ่ เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ 10.00-20.00 โดยประมาณ 

ค ่า อสิระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ว 
ทีพ่กั Best Western Plus Paris Velizy ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
หมายเหตุ: มไีกด์ทอ้งถิน่บรรยายภาษาไทยใหท้่านไดร้บัอรรถรสในการฟังบรรยาย

และไดเ้ขา้ใจเกีย่วกบัสถานทีไ่ดอ้ย่างลกึซึ้ง 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าท่านเดนิทางสู่ เอาท์เลท็ ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เป็น
เอาทเ์ลท็จ าหน่ายสนิคา้แบรด์เนมชื่อดงัต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่า
ราคาปกตอิย่างน้อย 30 เปอรเ์ซ็นต ์และมบีางช่วงโปรโมชัน่พเิศษตาม
ฤดูกาลต่างๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซน็ต์หรอืมากกว่า ท าใหเ้ป็น



 

 

 

 

 
 Day5 พิพิธภณัฑ์ลูฟวร ์– เอาท์เลท็ ลาวาเล่ – ดินเนอรบ์น

หอไอเฟล 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้สชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) 

เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปะส าคญัแห่งหนึ่งของโลก 
ตัง้อยู่ทีเ่มอืงปารสี  พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์เกบ็รวบรวมผลงานศลิปะอนั
ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000  ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อก้องโลก
อย่าง ภาพวาดโมนาลซิ่า ของศิลปินลีโอนาโด ดาวนิซี  หรอื รูป
ปั้น Venus de Milo จึงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ยงั
เป็นหนึ่งในฉากส าคญัของภาพยนตร์ชื่อดงัระดบัโลกอย่าง รหสั
ลบัดาวนิซ ี(The Davinci Code) อกีดว้ย ความส าคญัของสถานที่
แห่งนี้ปรากฏชดัเจนขึน้ในสมยัของพระเจา้ฟิลลปิที ่2 แห่งฝรัง่เศส 
เมื่อมีการสร้างป้อมปราการขึ้น ท าให้บริเวณนี้กลายเป็นเขต
ชายแดนที่ไดร้บัความส าคญั ก่อนทีพ่ระเจา้ฟรองซวัที ่2 กษตัรยิ ์
ฝรัง่เศสในสมัยถัดๆมา จะตัดสินพระทัยสร้างพระราชวังของ
พระองค์ขึ้นที่นี่ และกลายเป็นพระราชวงัแห่งลูฟวร์ ซึ่งเป็นทัง้ที่
ประทับและที่เก็บรวบรวมศิลปวตัถุอันทรงคุณค่าของประเทศ
ฝรัง่เศส รวมถึงฉากหลงัที่ผู้มีอ านาจหลายคนใช้เป็นสญัลกัษณ์
แห่งอ านาจในการยึดครองฝรัง่เศสในช่วงสมัยปฎิวตัิ และสมัย
จกัรวรรดฝิรัง่เศส ก่อนทีจ่ะไดร้บัการบรหิารจดัการใหม่เพื่อใหอ้ยู่
ในฐานะพพิธิภณัฑ์อย่างเตม็รูปแบบเมื่อหลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 
และ 2 สิน้สุดลง ไฮไลทข์องเป็นจุดเด่นส าคญัทีน่ักท่องเทีย่วไม่ว่า
ชาวไทย หรอืต่างชาติให้ความสนใจอย่างมากและคาดหวังที่จะ
ไดม้าพบเหน็กค็อื ภาพของโมนาลซิา (Mona Lisa) คอืภาพวาดสี
น ้ามนั สูง 77 เซนติเมตร กว้าง 53 เซนติเมตร เลโอนาร์โด ดา 
วนิชีวาดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ระหว่าง ค.ศ. 1503–1507 
เป็นภาพทีม่ชีื่อเสยีงทัว่โลกภาพหนึ่ง เป็นทีรู่จ้กัในฐานะภาพของ
สุภาพสตรทีี่มรีอยยิ้มอนัเป็นปรศินา ที่ไม่รู้ว่าเธอจะยิ้ม หวัเราะ 
หรือร้องไห้กันแน่ ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของรฐับาล
ฝรัง่เศส และเกบ็รกัษาอยู่ทีพ่พิธิภณัฑล์ูฟวร ์ 

 

สถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเทีย่วทีช่ื่นชอบการชอ็ป
ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ 58 Tour Eiffel พเิศษ ดนิเนอรบ์นหอไอเฟล 
เป็นร้านอาหารหรูหราที่อยู่ภายในหอไอเฟลบรเิวณชัน้หนึ่งและส่วนหนึ่ง
ของโครงสรา้งโลหะในหอไอเฟล ถูกออกแบบโดย Patrick Jouin ตัง้อยู่ใน
ระดบัความสงูกว่า 58 เมตรเหนือจากพื้นดนิซึ่งอยู่ในจุดทีต่รงกบับรเิวณชม
ทวิทศัน์กรุงปารสีมุมสูงที่สามารถเหน็สถาปัตยกรรมคลาสสกิร่วมสมยัของ
เมืองได้อย่างใกล้ชิด ในระดับสายตาที่ไม่สูงมากจนเกินไป โดยเฉพาะ
บรเิวณจตัุรสักลางเมอืง ซึ่ง 58 Tour Eiffel จะอยู่ในชัน้เดียวกับจุดที่ผู้คน
นิยมมาชมหอไอเฟลกนัเยอะเมื่อออกจากร้านอาหารไปแล้วก็สามารถเดนิ
ชมภายในหอไอเฟลและถ่ายรูปคู่กบัคนที่คุณรกั หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิ ์
เปลี่ยนแปลงรา้นอาหารในกรณีทีม่กีารจดังานต่างหรอืปิดรา้น หรอืกรณีใด
ทีท่างรา้นไม่สามารถใหบ้รกิารได ้

ทีพ่กั Best Western Plus Paris Velizy ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

 



 

 

 

 

 

Day6 สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สนามบินชางงี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัรบัประทานอาหารเชา้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล เพื่อเดนิทางกลบัประเทศไทย 
12.00 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสงิคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ355 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 
 
Day7 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

 
06.50 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร์ 
09.30 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ708 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 
11.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 2-11 ปี) 

ไม่มีเตียงพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

13 – 19 พฤษภาคม 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

03 – 09 มถิุนายน 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

13 – 19 กรกฎาคม 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

12 – 18 สงิหาคม 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

16 – 22 กนัยายน 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

12 – 18 ตุลาคม 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

22 – 28 ตุลาคม 2565 69,990 66,990 49,990 8,900 

 
อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าวซี่าเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 

นักท่องเทีย่วจ่ายตามจรงิกบัศูนยย์ื่น โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง 
กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสาย
การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 
6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย

ส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 
7. เงื่อนไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษิทัประกนัเป็นผูพ้จิรณา 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


