
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BKK       SIN SIN       CDG 

  

SQ711 18.30 21.55 SQ336 00.15 07.35 

      

CDG       SIN SIN       BKK 

  

SQ335 12.00 06.50+1 SQ708 09.30 11.00 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี     

2 
สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – 

เมืองรูอ็อง – มองซ์แซงต์มิเชล 
   

Ibis Pontorson Baie 

Du, Mont Saint 

Michel 

หรือเทียบเท่า  

3 
มองซ์แซงต์มิเชล – กรุงปารีส – พระราชวังแวร์

ซายส์  – เอาท์เล็ท ลาวาเล่ 
   

Ibis Paris CDG 

Airport, Paris 

 หรือเทียบเท่า  

4 

หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – 

มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัส

เดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์  

โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช 

   

Ibis Paris CDG 

Airport, Paris 

 หรือเทียบเท่า  

5 อิสระเลือกท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงตามอัธยาศัย    

Ibis Paris CDG 

Airport, Paris 

 หรือเทียบเท่า  

6 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินชางงี     

7 
สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศ

ไทย 
    

โปรแกรมเดนิทาง 7 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 



 

 

      

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัร์เดก็/

ท่าน 

(อายไุม่เกนิ 

12 ป)ี 

ราคาทวัร์ไม่

รวม 

ตัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพัก

เดีย่ว 

29 ม.ีค. - 04 

เ.ม.ย. 2566 
59,990 56,990 44,990 10,000 

11 – 17 เมษายน 

2566 
69,990 66,990 46,990 12,000 

09 – 15 

พฤษภาคม 2566 
59,990 56,990 44,990 10,000 

16 – 22 

พฤษภาคม 2566 
59,990 56,990 44,990 10,000 

30 พ.ค. – 05 ม.ิย. 

2566 
61,990 58,990 44,990 10,000 

06 – 12 มถินุายน 

2566 
59,990 56,990 44,990 10,000 

13 – 19 มถินุายน 

2566 
59,990 56,990 44,990 10,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เดก็อายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 

15,000 บาท 

 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้

ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

อตัราคา่บรกิาร 



 

 

ราคาทวัร์ขา้งตน้ไมร่วมค่าวซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีาร

เปลี่ยนแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 

นกัท่องเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศนูยย์ืน่ โดยเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ อ านวยความสะดวก

ในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี 

 

15.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ

เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

18.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines 

เท่ียวบินที่ SQ711 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

 

Day2 สนามบนิชางง ี– สนามบนิปารีส ชารล์ เดอ โกล – เมอืงรอู็อง – มองซ์

แซงตม์ิเชล



 

 

 

00.15 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน 

Singapore Airlines เท่ียวบินที่ SQ366  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.35 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นน าท่านผ่านด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ

ไทย 6 ชั่วโมง)  

 

น าท่านเดินทางไปยัง เมืองรูอ็อง (Rouen) เป็นเมืองท่ีอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ

ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นนอร์มังดีเหนือ น าท่านชมด้านนอกของ 

มหาวหิารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedral 

Notre-Dame de Rouen) เป็นมหาวิหารในนิยายโรมันคาทอลิก ที่สร้างขึ้นอย่าง

สวยงามในสไตล์โกธิค หลังจากนั้นน าท่านเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Gros 

Horloge) ที่มีความเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถาน

ทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของเมืองรูอ็อง 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ มองซ์แซงต์มิเชล (Mont Sant-Michel) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว

ห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่นี่สวยงามเหมือน

ปราสาทในฝันเลยทีเดียว และ ‘มงต์แซงต์มิเชล’ ยังถูกยกให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ตะวันตก (Wonder of the Western World) วิหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอด

นิยมติดหนึ่งในสามของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ น า

ท่านชมด้านนอกของ มหาวหิารมองซแ์ซงต์มิเชล (Mont Saint Michel Abbey) (ไม่รวม

ค่าเข้าชมภายในโบสถ์ ประมาณท่านละ 11 ยูโร) เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเด่นเป็น

สง่ากลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี สูงจากระดับน ้าทะเลความสูงรวม

ฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร น าท่านชมบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ยังคงสภาพ

เหมือนยุโรปยุคกลาง ปัจจุบันดัดแปลงเป็นร้านรวงขายของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อสินค้า

ได้อย่างเพลิดเพลิน  

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

ที่พัก Ibis Pontorson Baie Du, Mont Saint Michel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3มองซแ์ซงต์มเิชล – กรงุปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายส์ – เอาท์เลท็ ลาวาเล่

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเยี่ยมชม พระราชวงัแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือที่เรียกว่า “Château 

de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่

เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่ส าคัญคือ

พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  เมื่อปี 1979 จาก

องค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน โดย

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ

ปกครองของพระองค์ โดยใช้เงินในการสร้างทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์และคนงาน

กว่า30,000 คนพระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่ประทับที่สมบูรณ์แบบ 

 

 



 

 

 

 

โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป็นห้อง 

เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องส าราญ เป็นต้น ซึ่งแต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหรา

ตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงประดับอยู่ตามผนังห้อง ซึ่งทั่วโลกยกย่องว่าพระราง

วังแวร์ซายส์ เป็นที่รวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศสที่เคยกระฉ่อนโลกทั้ง

มวล จนมีค ากล่าวว่า ” คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่

แท้จริงแล้ว ” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็นสัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละ

ห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และนามของห้องอย่างยิ่ง 

ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือ ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) เป็นห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดของแวร์

ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท ห้องน้ีพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 

ทรงก ากับการก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่าย

สินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 

เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 

เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ท าให้เป็นสถานที่ที่ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจาก

นักท่องเท่ียวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 

 

ค่ า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเท่ียวอิสระอาหารค่ า 

ที่พัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



 

 

Day4 หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเคร

เกอร์ – จัตุรัสปลสัเดอลากงกอรด์ – เสาโอเบลสิก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – 

ล่องเรือบาโตมูช 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอย

โครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ าแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของ

ประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก  

น าท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรม

กลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัย

แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมส าคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส น าท่านถ่ายรูปคู่ 

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ประมาณท่าน

ละ 80 ยู โร) พิพิ ธภัณฑ์ ทางศิลปะที่ มี ชื่อเสียงที่สุดใหญ่ที่สุดและ

เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เก็บรวบรวม ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า

ไว้มากกว่า 40,000  ชิ้น รวมไปถึงผลงาน ชื่อก้องโลกอย่าง “ภาพวาด

โมนาลิซ่ า ” หรือ รูปปั้น  Venus de Milo และเป็นหนึ่งในฉากส าคัญ

ของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ 

  

น าท่านเดินทางสู่ มงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านส าคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุด

เขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นรวมถึงยังเป็นจุดก าเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปิน

มากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีต  

น าท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacré-Cœur) หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทัย ความสูง 

83 เมตร ซึ่งเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ตั้งอยู่บนเนิน Montmartre หรือเรียกอีกชื่อว่า ภูเขาแห่งผู้

พลีชีพในศาสนา ภายในโบสถ์ยังมีภาพโมเสกที่ใหญ่ที่สุดโลก รวมถึงไปร์ออแกนขนาด

ใหญ่ของโบสถ์ที่ถูกสร้างโดย อริสทิด คาวาเย – คอลต์ ประติมากรรมของมหาวิหารซาเคร

เกอร์จะเป็นการก่อสร้างสไตล์บาเซนไท ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ 

มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่ส าหรับหนุ่มสาวนิยมมาเดินเล่นกัน ถ่ายภาพ ด้านหน้า

โบสถ์ยังมีจุดขายของท่ีระลึก  

 

 



 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด (Place De La Concorde) เป็นสถานที่แห่ง
ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์การนองเลือดครั้งใหญ่ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของ
สงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งเป็นจุดจบของพระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 พร้อมกับพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยเครื่องประหารกิโยติน นับเป็นสถานที่
เท่ียวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสแล้ว
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ เสาโอเบลิสก์ (L’Obélisque) ประติมากรรมอันล้ าค่าสัญลักษณ์แห่ง
มิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูกส่งให้เป็นของขวัญแก่พระเจ้าชาร์ล
ท่ี 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการท ามาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่า
เรื่องราวสมัยฟาร์โรห์รามเสสที่ 2 และสมัยรามเสสที่ 3 ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณที่มีอายุ
กว่า 3,000 ปี น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) 
หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสร้างโดย ชาร์ล การ์นี เย่  ตามแบบ
สถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งที่วิจิตรงดงาม
ภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่าน ล่องเรือชมแม่น้ าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ

เรือน าเที่ยวในแม่น้ าแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นบริษัททัวร์ที่ด าเนินกิจการทาง

เรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่ส าคัญที่

แม่น้ าทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามเป็น

กิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ส าคัญถ้าหาก

ใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศ

ฝรั่งเศสอย่างแน่นอน  

ค่ า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเท่ียวอิสระอาหารค่ า 

ที่พัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

Day5 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มวัน ทั้งนี้มีหัวหน้าทัวร์พร้อมให้บริการแนะน าการ

เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

- ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (Disneyland Paris) ศูนย์รวมจินตนาการที่สุดแสนจะ

วิเศษโลกแห่งเทพนิยาย เป็นสวนสนุกแห่งที่สองที่เปิดนอกประเทศอมเริกา 

USA และเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกและแห่งเดียวของยุโรป จึงไม่น่าแปลก

ใจที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสจะเป็นสวนสนุกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของ



 

 

ยุโรป ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร ภายในสวนสนุกแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ Disney Studio หรือโรงถ่ายภาพยนตร์ของดิสนีย์แลนด์ และ 

Disneyland Park หรือโซนสวนสนุก 

- โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมือง

ปารีสสร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มี

ความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งที่วิจิตรงดงามภายในอาคาร 

- แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียง

มากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 

ที่แม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมก็ยังควรค่าแก่การไป

เดนเล่นอยู่ดี ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน์(Boulevard Haussman) ในกรุง

ปารีส ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์(Opera Ganier) เปิดให้บริการครั้ง

แรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน าของ

โลกย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านค้าขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่

ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขายพื้นที่เพ่ือให้เพียงพอ ต่อจ านวนพนักงานและลูกค้าที่มา

จับจ่ายใช้สอย เพราะในแต่ละวันมีลูกค้าเข้าออกที่ห้างนี้เฉลี่ยแล้ว 1 ล้านคนต่อวันเลย

ทีเดียว มีเน้ือที่ทั้งหมดราวๆ 500,000 ตรม. ทั้งหมด 5 ชั้น 

- ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดที่ท่านสามารถช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์ดัง

ระดับโลก เป็นถนนแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส  

กลายเป็นถนนช้อปปิ้งสายส าคัญที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก นอกจากสองข้างทางจะ

รวมรวบแหล่งร้านค้าสุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปทุกสิ่งที่คุณ

ต้องการ ทั้งร้านอาหารและขนมสุดหรู 

- มงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านส าคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของ

ปารีส มีลักษณะเป็นเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นที่พ านักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน 

รวมถึงยังเป็นจุดก าเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีต 

 

ที่พัก Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 

 

Day6 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินชางงี 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเช้าน าท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพื่อ

เดินทางกลับประเทศไทย 

12.00 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore 

Airlines เท่ียวบินที่ SQ355 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

Day7 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

06.50 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

09.30 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore 

Airlines เท่ียวบินที่ SQ708 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

 

 



 

 

ส าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 

20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อย

กว่า 30 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้

เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง 

หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตาม

ความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณา

สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจาก

เจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะน าเท่าน้ัน 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวี

ซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อย

กว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม หรือมี

ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมี

ค่าท าความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การ

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่าน

เอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. เง่ือนไขประกันโควิดเป็นไปตามกรมธรรม์และบริษัทประกันเป็นผู้พิจรณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


