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วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินชางงี     

2 

สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ยานเมืองเกาซูริค – โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร   
โบสถเซนตปเตอร – โบสถฟรอมุนสเตอร – ปอมปราการลนิเดนฮอฟ  
เขตนีเดอรดอรฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตอนเนอรกาส  
เมืองเบิรน – บอหมีสีน้ำตาล – ประตูเมืองโบราณ – หอนาิกาไซทคลอ็คเคนทรมั 
ศาลาวาการเมืองเบิรน 

   
Holiday Inn Bern Westside, 
Bern หรือเทียบเทา  

3 
หมูบานทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอรแมท – นั่งรถไฟข้ึนเขากอรเนอรแกรต  
นอนเซอรแมท 1 คืน    

Hotel Continental, Zermatt 
หรือเทียบเทา  

4 เมืองลูเซิรน – อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล – เมืองบาเซลิ    
Agora swiss night by Fassbind, 
Lausanne หรือเทียบเทา  

5 เมืองดีจอง – เมืองปารีส    
Novotel Paris Nord Expo Aulnay, 

Paris หรือเทียบเทา  

6 
ปลัสเดอลากงกอรด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถายรูปกับพิพธิภัณฑลูฟวร 
ถายรูปประตูชัยฝรั่งเศส – ชอปปงถนนช็องเซลิเซ – ชอปปงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต     

Novotel Paris Nord Expo Aulnay, 

Paris หรือเทียบเทา  

7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบินชางง ี     

8 สนามบินชางง ี– สนามบินสุวรรณภูม ิ     
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BKK       SIN SIN       ZRH 

  
SQ713 20.10 23.30 SQ346 01.40 08.15 

      

CDG       SIN SIN       BKK 

  
SQ335 12.00 06.50+1 SQ708 09.30 11.00 

      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 
ราคาทัวรเด็ก/ทาน 
(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
หองพักเดี่ยว 

30 มี.ค. – 06 เม.ย. 2566 79,990 76,990 64,990 10,000 

14 – 21 พฤษภาคม 2566 79,990 76,990 64,990 10,000 

อัตราคาบริการสำหรบั เด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 

 

อัตราน้ี ยงัไมรวมคาทปิคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท 
ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวีซาเชงเกน ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคาเงินในแตละวัน) 

นักทองเท่ียวจายตามจรงิกับศูนยยื่น โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และใหคำแนะนำแกทาน 
 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 20,000 บาท/ทาน และชำระสวนที่เหลือ 30 วัน กอนการเดินทาง 

กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 

2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทวัร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการ

บินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนำเทาน้ัน 

4. นักทองเที่ยวท่ีตองการเดินทางโปรแกรมขางตนควรทำการจอง และ สงเอกสารเพื่อขอวซีาหมูคณะกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ 60 วัน 

หากระยะเวลานอยกวาท่ีระบุไวขางตน ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซาประเภทอื่นซ่ึงอาจมีคาใชจายเพ่ิม หรอืมีผลตอการพิจารณาวซีาของทาน 

 

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 
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Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางง ี
 

 

17.00 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอมอำนวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 
20.10 ออกเดินทางสู สนามบินชางงี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 713 
              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที 
23.30 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร และรอตอเครื่อง  
 
Day2 สนามบินชางงี – สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ยานเมืองเกาซูริค – โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร – โบสถเซนต ปเตอร 
             โบสถฟรอมุนสเตอร – ปอมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอรดอรฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอรกาส 
             เมืองเบิรน – เย่ียมชมบอหมี – ถนนบาหนฮอฟพลัทซ – ประตูเมืองโบราณ –  น้ำพุปศาจกินเด็ก  

หอนาิกาไซทคล็อคเคนทรัม – ศาลาวาการเมืองเบิรน  
 

 
01.25 ออกเดินทางสู สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด  

โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 346 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที 

08.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด ผานการตรวจคนเขาเมืองรับ
สัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 
นำทานเดินทางสู เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีมีขนาดใหญที่สุดของสวิตเซอรแลนด 
เมืองซูริคข้ึนช่ือเรื่องมนตเสนหของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปตยกรรมแบบเกา 
ในขณะเดียวกันก็เปนเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหมและถูกยกใหเปน
หนึ่งในลำดับตนๆของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก  
นำทานเยี ่ยมชมบรรยากาศ ยานเมืองเกาซูริค (Zurich Old Town) ผานชม 
โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร (Grossmunster Church) โบสถหอคอยคูสูงระฟาที่
ถูกสรางข้ึนในชวงป ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปตยกรรมการตกแตงท่ีสวยงาม 

นำทานเยี่ยมชมบรรยากาศ ยานเมืองเกาซูริค (Zurich Old Town) ผานชม โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร (Grossmunster Church) 
โบสถหอคอยคูสูงระฟาที่ถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปตยกรรมการตกแตงที่สวยงาม ผานชม โบสถ
เซนต ปเตอร (St. Peter’s Chruch) หอนาิกาที่มีหนาปดนาิกาที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเสนผานศนูยกลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และ
ระฆังท้ัง 5 ใบที่ตีบอกเวลา ทำมาตั้งแตป ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถแหงนี้ยังเปนโบสถที่เกาแกที่สุดของเมือง ผานชม โบสถฟรอมุนสเตอร 
(Fraumunster Abbey) ช่ือเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหนาตางกระจกสีอันสวยงามโดดเดน นำทานเดินทางสู ปอมปราการลินเดน 
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ฮอฟ (Lindenhof) ปอมปราการโรมนัโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบรเิวณริมแมน้ำลิมมทั (Limmat River) ปจจุบันเปนท่ีพักผอนหยอนใจ  
จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองชั้นเย่ียมจุดหนึ่งของชาวเมือง  
นำทานเดินทางสู เขตนีเดอรดอรฟ (Niederdorf) เขตหมูบานโบราณอีกแหงของเมืองซูริค เปนเขตปลอดรถ เหมาะแกการเดินชมอาคาร
บานเรือนสไตลยุโรปโบราณ นอกจากนั้นยังเปนแหลงของเกาชั้นเย่ียม มีรานคาจำพวกงานฝมือและงานศิลปะอยูเปนจำนวนมาก  
นำทานเดินทางสู ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เปนยานธุรกิจการคาสำคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปน
ถนนที่เปนที่รูจักในระดับนานาชาติวาเปน ถนนชอปปงที่มีสินคาราคาแพงที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนที่ตั้งของ
หางสรรพสินคา รานคาอัญมณี รานเครื่องประดับ รานนาิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร
กาส (Augustinergasse) ถนนเกาแกสายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแตสมัยยุคกลาง ตลอดสองขางทางเปนที่ตั้งของอาคารบานเรือนที่มีหนาตางไม
แกะสลัก สรางข้ึนจากชางฝมือในยุคกลาง 

เที่ยง    อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 
นำทานเดินทางสู เมืองเบิรน (Bern) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั ่วโมง) 

เบิรนเปนเมืองหลวงของสวิตเซอรแลนด ซึ่ง Bern แปลวา  Bear หรือ หมี นั่นเอง นำทาน
เยี ่ยมชมเมืองเบิรน ซึ ่งเปนเมืองเกาแกที ่ไดรับการขึ ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโก  
ผานชม เซนทรัม พอล คลี (Zentrum paul klee) เปนพิพิธภัณฑที่ทุมเทใหกับศิลปน 

พอลคลี เปนการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ ่งงานภาพประมาณ 40% ใน
พิพิธภัณฑนี้ เปนของ พอลคลี นำทานเดินทางสู บอหมีสีน้ำตาล Bear Park) สัตวที่เปน

สัญลักษณของเมือง นำทานเดินทางสู ถนนบาหนฮอฟพลัทซ (Bahnhof Platz) จัตุรัส

หนาสถานีรถไฟ เปนถนนสายหลักที่มีรานอาหาร รานคา ตางๆมากมาย นำทานชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower), 

น้ำพุปศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen), หอนาิกาไซทคล็อคเคนทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาวา

การเมืองเบิรน(City Hall of Bern)  

ค่ำ   อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก   Holiday Inn Bern Westside, Bern ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
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Day3 หมูบานทาซ – หมูบานเซอรแมท – นั่งรถไฟข้ึนสูเขากอรเนอรแกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอรฮอรน  
 

 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู หมูบานทาซ (Tasch) (ใชเวลาในการประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เปนหมูบานที่ตั้งอยูกลางหุบเขาสูงชัน ดวยทัศนยีภาพที่สวยงาม

จึงเปนสถานที่ทองเท่ียวยอดนิยมแหงหนึ่ง หมูบานทาซเปนทางผานไปยังจุดทองเท่ียวตางๆ ในแถบเทือกเขาแอลปของประเทศสวิตเซอรแลนด 

จากน้ัน นำทานเดินทางสู เมืองเซอรแมท (Zermatt) โดยการนั่งรถไฟระหวางเมือง เซอรแมทเปนเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ลอมรอบดวย

ภูเขา ตั้งอยูบนเทือกเขาแอลปในที่นี่เปนเมืองทองเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูง  เมืองเซอรแมทก็มีการจัดการดานสิ่งแวดลอมตางๆ ไดเปนอยางดี 

ทั้งการรกัษาความสมบูรณของธรรมชาติ การไมอนุญาตใหใชรถยนตแลนในเมือง แตใหใชจักรยาน รถมา หรือรถไฟฟาคันเล็กๆ เปนพาหนะหลัก

แทน จนไดช่ือวาเปน เมืองปลอดมลพิษสามารถสูดความสดช่ืนของอากาศบริสุทธิ์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นำทานเดินไปยังสถานีรถไฟ เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู  เขากอรเนอรแกรต (Gornergrat) รถไฟกอรเนอรแกรตเปนรถไฟขึ้นภูเขาที่ตั้งอยูใน 

รัฐวาเล ที่เชื่อมกับหมูบานเซอรแมท สถานีรถไฟกอรเนอรแกรตตั้งอยูที่ระดับความสูง 3,059 เมตร ทำให กอรเนอรแกรตเปนรถไฟที่สูงเปน

อันดับสองในยุโรปรองจาก จุงเฟรา ทางรถไฟสายนี้เปดใหบริการในป พ.ศ. 2411 ใหทานถายรูปตามอัธยาศัย นำทานนั่งรถไฟกอรเนอรแกรตลง

มาสูเมืองเซอรแมท อิสระใหทานเดินชมเมืองเซอรแมทและพักผอนตามอัธยาศัย 

            * ลูกคาเตรียมกระเปาสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสําหรับคางคืนท่ีเมืองเซอรแมท 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน * 
ค่ำ   อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก   Hotel Continental, Zermatt ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
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Day4  หมูบานทาซ – เมืองลูเซิรน – อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชาเปล – อิสระชอปปง – เมืองเกาบาเซิล  
             บาเซิลมินสเตอร – ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz  
 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู หมูบานทาซ (Tasch) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที) โดยรถไฟระหวางเมือง 

นำทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) (ใชเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ  
ประเทศสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา  

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นำทานถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรำลึกถึง
การสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิตเซอรแลนดที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ. 1792  
นำทานเดินสู สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ำรอยส อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณ
ของเมืองลูเซริน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในทวีปยุโรป อิสระใหทานเดินชมเมืองและชอปปงตามอัธยาศยั 
นำทานเดินทางสู เมืองบาเซิล (Basel) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  
บาเซิลเปนเมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน ฝรั่งเศส มาบรรจบกัน บาเซิลมักถูกมองวา
เปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนด มีชื่อเสียงในดานพิพิธภัณฑหลาย
แหง นำทานผานชม พิพิธภัณฑ Kunstmuseum เปนที่รวมผลงานศิลปะที่ใหญ
ที่สุดในสวิตเซอรแลนด ซึ่งดานในมีผลงานของนักจิตรกรชื่อดังระดับโลก ไมวาจะเปน 
Van Gogh , Monet, Picasso 
นำทานชม เมืองเกาบาเซิล (Basel Old Town) หรือ Altstadt Altstadt เปน
ภาษาเยอรมันแปลวาเมืองเกา หรือหมายถึงเมืองประวัติศาสตรหรือใจกลางเมือง
ภายในเมืองเกาหรือกำแพงเมือง อาคารที่เกาแกที่สุดของเมืองเกาสรางขึ้นตั้งแต
ศตวรรษที่ 14 ถายรูปดานนอกกับ บาเซิลมินสเตอร (Basel Minster) เปนอาคาร
ทางศาสนาในเมืองบาเซิลของสวิสเดิมเปนมหาวิหารคาทอลิกและปจจุบันเปน
คริสตจักรโปรเตสแตนตที่ไดรบัการปฏิรปู มหาวิหารเดิมถูกสรางขึ้นระหวาง 1019 และ 1500 ในโรมันและโกธิครูปแบบ ปลายโรมันอาคารถูก
ทำลายโดยแผนดินไหวที่เกิดที่เมืองบาเซิล เมื่อป1356 และไดรับการสรางขึ้นมาใหม เปนอาคารที่สวยงามตระการตาดวยผนังหินทรายสีแดง
อมชมพูและหลังคาที่มีลวดลายเปนกระจก ผานชม ศาลากลางบาเซิล (City Hall of Basel) มีอายุมากกวา 500 ป ที่ตั้งอยูใจกลางจัตุรัส 
Marktplatz อิสระใหทานเดินชมเมืองและชอปปงยานจัตุรัส Marktplatz ถนนสายหลักของบาเซิลที่ขนาดไมใหญมากนักแตมีรานคามากมาย 

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
ที่พัก         Agora swiss night by Fassbind, Lausanne ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
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Day5  เมืองดีจอง – เมืองปารีส 
 

 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

   นำทานเดินทางสู เมืองดีจอง  (Dijon) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนเมืองหลวงของจังหวัดโกตดอรในแควนบูรกอญใน
ประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจองเปนอดีตเมืองของจังหวัดเบอรกันดี ประวัติศาสตรของดจีองเริ่มจากการตั้งรกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยชื่อ
เมืองวา ดีวีโอ (Divio) ตั้งอยูระหวางเสนทางไปเมืองลียง และปารีส นอกจากนั้นยังเปนที่ตั้งสำคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแหงเบอรกัน
ดีในระหวางชวงคริสตศตวรรษที่ 11 จนถึงชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 15 โดยในชวงนั้นมีความเจริญรุงเรอืงถึงขีดสุด และเปนอาณาจักรที่มั่งคั่ง
ทาง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู และวิทยาศาสตร 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น พิเศษเมนูหอยเอสคาโก 
               นำทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ปารีสเปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สดุของประเทศฝรั่งเศส

ตั้งอยูบนแมน้ำแซน ตั้งถ่ินฐานมามากกวา 2,000 ป ปจจุบันปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแหงหนึ่งของโลก 
และเปนสถานทีทองเท่ียวท่ีโดงดังแหงหนึ่งของโลก 

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารไทย 
ที่พัก         Novotel Paris Nord Expo Aulnay, Paris ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day6 เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอรต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑลูฟวร – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ   
            หางสรรพสินคาแกลลอรี่ ลาฟาแยตต 
 

 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานผานชม ปลัสเดอลากงกอรด (Place de la Concorde) เปนหนึ่งในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่สำคัญในปารีส เปนจัตุรัสที่ใหญที ่สุดใน
ปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในป 1755 เปนรูปแปดเหลี่ยมที่มีคูน้ำลอมรอบ ในชวงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในป พ.ศ. 2332 รูป
ปนของพระเจาหลุยสที่ 15 แหงฝรั่งเศสถูฏรื้อถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนชื่อเปน  Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหมไดสรางกิโยติน
ขึ้นที่จัตุรัส และที่นี่เปนที่ที่พระเจาหลุยสที่ 16 ถูกประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2336 ในป พ.ศ.2338 ภายใตไดเร็กทอรีจัตุรัสไดเปลี่ยนชื่อเปน 
Place de la Concorde  เพ่ือเปนการแสดงความปรองดองหลังจากความวุนวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในป พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลับไป
เปน Place de la Concorde ละยังคงเปนเชนนั้นตั้งแตนั้นมา  
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นำทานเดินทางสู ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั้งอยูฝงตรงขามหอไอเฟลคนละฝงของแมน้ำแซน 
ตั้งอยูบนที่ตั้งเดิมของ ปาแลดูวทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเปนที่มาของช่ือเรียกสั้นๆขอ

สถานที่นี้วา ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพ่ือจัดงานนิทรรศการ สรางใน
สถาปตยกรรมแบบ Neo Classic ตอมาไดมีการรื้อถอนอาคารเดิมและสรางอาคารแบบใหมโดย

ใชช่ือวา ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คลายคลึงกับอาหารเดิม คือ มี
ตัวอาคารย่ืนออกเปนปกทั้งสองขาง โดยลักษณะโคง โดยสรางบนรากฐานของอาคารเดิม

ทั้งหมด เวนเพียงแตวา ปกโคงท้ังสองอาคารนั้นเปนอาคารแยกกัน โดยไมมีอาคารเชื่อมตรง
กลาง แตเวนเปนลานจัตรัุส 

เปดโลงแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศนของหอไอเฟลไดจากจัตุรสัทรอกาเดโรผานจากลานวางแหงนี ้
ที่นี่จึงถือเปนแลนดมารคท่ีนักทองเท่ียวที่มาเยือนปารีสตองมาถายรปูวิวหอไอเฟล ณ ลานแหงน้ี อิสระให

ทานถายรูปคูกับหอไอเฟลอยางจุใจ 
นำทานถายรูปดานนนอกของ พิพิธภัณฑลูฟวร (Louver Museum) เปนพิพิธภัณฑทางศลิปะ

ตั้งอยูในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑลูฟวรเปนพิพิธภัณฑท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เกาแก
ที่สุด และใหญท่ีสดุแหงหนึ่งของโลก ซึ่งไดเปดใหสาธารณชนเขาชมไดเมื่อป พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 

1793) มีประวัติความเปนมายาวนานตั้งแตสมยัราชวงศกาเปเซียง ตวัอาคารเดมิเคยเปน
พระราชวังหลวง ซึ่งปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษา 

ผลงานทางศลิปะที่ทรงคุณคาระดบัโลกเปนจำนวนมากกวา 35,000 ชิ้น จากตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรจนถึงศตวรรษท่ี 19 อิสระใหทานไดถายรปูกับพีระมิดแกวของพิพิธภัณฑลูฟวร ออกแบบ

โดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน กอสรางเสรจ็สมบูรณเมือ่ปค.ศ.1988 โดยเปนหนึ่งใน
โครงการที่รเิริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใชสอยเปนทางเขาหลักของพิพิธภัณฑ 

นำทานถายรปูกับ ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) เปนอนสุรณสถานท่ีสำคัญของ
กรุงปารีส ตั้งอยูกลางจัตรุัส ชารล เดอโกล ประตูชัยแหง    นี้สรางขึน้เพ่ือเปนการสดุดีวีรชน

ทหารกลาทีไ่ดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิงในสงครามนโปเลียน  
นำทานสู ถนนช็องเซลิเซ (Champs Elysees) เปนยานการคาของฝรั่งเศส ไมวาจะเปน โรง

ละคร รานกาแฟ และรานคาหรูหรา แบรนดเนมตางๆ สองขางทางมีตนเกาลัดที่ไดรับการตกแตงอยาง
สวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคำวา ทุงเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็อง

เซลีเซไดรับการขนานนามวาเปนถนนที่สวยที่สุดในโลก  
อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย 
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เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศยัเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

นำทานเดินทางสู หางสรรพสินคาแกลลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) ตั้งอยูบน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุง

ปารีสใกลกับ Opera Garnier มีแบรนดหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆที่รานเพ่ือใหเหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแตเสื้อผาสำเร็จรูป
ไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง สถาปตยกรรมของรานเปนแบบอารตนูโว มีโดมที่โดดเดนและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทำใหเปนแหลง
ทองเท่ียวของเมืองหลวงของฝร่ังเศส อิสระใหทานชอปปงไดตามอัธยาศัย 

ค่ำ    อิสระอาหารคำ่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก Novotel Paris Nord Expo Aulnay, Paris ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
     

 
Day7 สนามบินปารีส ชารล เดอโกล – สนามบินชางงี 
 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นำทานเดินทางสู สนามบินปารีส ชารล เดอโกล ประเทศฝรั่งเศส 
12.00 นำทานเดินทางสู สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบนิที ่SQ 335 

(บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที 
 

 
Day8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
06.50 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสูกรุงเทพฯ 
09.30 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินท่ี SQ 708 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  
11.00   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอมความประทับใจ 
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