
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี     

2 

สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – 

โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์   

โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อม

ปราการลินเดนฮอฟ  

เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนน

ออกัสตอนเนอร์กาส  

เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน ้าตาล – ประตูเมืองโบราณ – 

หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม 

ศาลาว่าการเมืองเบิร์น 

   

Hotel Best 

Western Bern 

หรือเทียบเท่า 

 

    



 
 

 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมูิ – สนามบนิชางง ี

 

 

17.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอ้านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

20.10 ออกเดินทางสู่  สนามบินชางงี  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบิน SINGAPORE 

AIRLINES เท่ียวบินที่ SQ 713 

              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที 

23.30 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง  

 

 

 

 

3 

หมู่บ้านทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ นเขา

กอร์เนอร์แกรต  

นอนเซอร์แมท 1 คืน 
   

Hotel Astoria 

Zermatt 

หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพาน

ไมช้าเปล – เมืองบาเซิล    

Hotel Ibis 

Styles Basel  

หรือเทียบเท่า  

5 เมืองดีจอง – เมืองปารีส    

Hotel Mercure 

Paris Le 

Bourget 

หรือเทียบเท่า 

 

6 

ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร 

– ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  ถ่ายรูปประตูชัย

ฝรั่งเศส – ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ 

ลาฟาแยตต์  

   

Hotel Mercure 

Paris Le 

Bourget 

หรือเทียบเท่า 

 

7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางงี    
 

8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ     



 
 

Day2 สนามบินชางงี – สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุน

เตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์

ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส - เมืองเบิร์น – เยี่ยมชมบ่อ

หมี – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ –  น ้าพุปีศาจกินเด็ก  

          หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น  

 

 

01.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 

โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ 

SQ 346 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที 

08.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่าน

การตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตาม

ระเบียบการของสนามบิน 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองซูริคขึ นชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงาน

สถาปัตยกรรมแบบเก่า ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และ

ถูกยกให้เป็นหนึ่งในล้าดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก  

น้าท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอ

สมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้างขึ นในช่วงปี ค.ศ. 1100 

ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม 

 

 



 
 

 

น้าท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอ

สมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้างขึ นในช่วงปี ค.ศ. 1100 

ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ 

(St. Peter’s Chruch) หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั ง 5 ใบที่ตีบอกเวลา ท้ามาตั งแต่ปี ค.ศ. 1880 

นอกจากนั นโบสถ์แห่งนี ยังเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 

(Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงาม

โดดเด่น น้าท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมันโบราณบน

เนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแม่น ้าลิมมัท (Limmat River) ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  

จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองชั นเยี่ยมจุดหนึ่งของชาวเมือง  

น้าท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป็น

เขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนั นยังเป็นแหล่ง

ของเก่าชั นเยี่ยม มีร้านค้าจ้าพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่เป็นจ้านวนมาก  

น้าท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าส้าคัญของ

เมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้

อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั งของ

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกา

และโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนน

ออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ 

ที่มีมาตั งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั งของ

อาคารบ้านเรือนที่มีหน้าต่างไม้แกะสลัก สร้างขึ นจากช่างฝีมือ

ในยุคกลาง 

เที่ยง    อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทาง

ป ร ะ ม าณ  1.30 ชั่ ว โ ม ง )  เ บิ ร์ น เ ป็ น เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง

สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง น้าท่านเยี่ยมชมเมืองเบิร์น ซึ่งเป็น

เมืองเก่าแก่ที่ได้รับการขึ นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  

ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี (Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุ่มเทให้กับศิลปิน พอลคลี 

เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑ์นี  เป็น

ของ พอลคลี น้าท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน ้าตาล Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง น้า

ท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสาย

หลักที่มีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย น้าท่านชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR 

Prison Tower), น ้าพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen), หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม 

(Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิร์น(City Hall of Bern)  



 
 

ค่้า   อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ที่พัก   HOTEL BEST WESTERN BERN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ นสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมท

เทอร์ฮอร์น  

 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทาซ (Tasch) (ใช้เวลาในการประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นหมู่บ้านที่

ตั งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง 

หมู่บ้านทาซเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยการนั่งรถไฟระหว่างเมือง เซอร์แมท

เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ในที่นี่เป็นเมือง

ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูง  เมืองเซอร์แมทก็มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

ทั งการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้

จักรยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้าคันเล็กๆ เป็นพาหนะหลักแทน จนได้ชื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ

สามารถสูดความสดชื่นของอากาศบริสุทธิ์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น้าท่านเดินไปยังสถานีรถไฟ เพื่อนั่งรถไฟขึ นสู่  เขากอร์เนอร์แกรต (Gornergrat) รถไฟกอร์

เนอร์แกรตเป็นรถไฟขึ นภูเขาที่ตั งอยู่ใน 

รัฐวาเล ที่เชื่อมกับหมู่บ้านเซอร์แมท สถานีรถไฟกอร์เนอร์แกรตตั งอยู่ที่ระดับความสูง 3 ,059 

เมตร ท้าให้ กอร์เนอร์แกรตเป็นรถไฟที่สูงเป็นอันดับสองในยุโรปรองจาก จุงเฟรา ทางรถไฟสาย 

 



 
 

 

นี เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2411 ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย น้าท่านนั่งรถไฟกอร์เนอร์แกรตลง

มาสู่เมืองเซอร์แมท อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเซอร์แมทและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

            * ลูกค้าเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส้าหรับค้างคืนที่เมืองเซอร์แมท 1 คืน 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน * 

ค่้า   อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ที่พัก   HOTEL ASTORIA ZERMATT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



 
 

Day4  หมู่บ้านทาซ – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้

อปปิ้ง – เมืองเก่าบาเซิล - บาเซิลมินสเตอร์ – ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz  

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นทาซ (Tasch) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที) โดยรถไฟ

ระหว่างเมือง 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมือง

ท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ  

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา  

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น้าท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผา

หินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร้าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่

เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ. 1792  

น้าท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน

แม่น ้ารอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่

เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

บาเซิลเป็นเมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน ฝรั่งเศส มาบรรจบ

กัน บาเซิลมักถูกมองว่าเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของ

สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงในด้านพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง น้า

ท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์ Kunstmuseum เป็นที่รวมผลงาน

ศิลปะท่ีใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งด้านในมีผลงานของ

นักจิตรกรชื่อดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Van Gogh , Monet, 

Picasso 

น้าท่านชม เมืองเก่าบาเซิล (Basel Old Town) หรือ Altstadt Altstadt เป็นภาษาเยอรมัน

แปลว่าเมืองเก่า หรือหมายถึงเมืองประวัติศาสตร์หรือใจกลางเมืองภายในเมืองเก่าหรือก้าแพง

เมือง อาคารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าสร้างขึ นตั งแต่ศตวรรษที่ 14 ถ่ายรูปด้านนอกกับ บาเซิล

มินสเตอร์ (Basel Minster) เป็นอาคารทางศาสนาในเมืองบาเซิลของสวิสเดิมเป็นมหาวิหาร

คาทอลิกและปัจจุบันเป็นคริสตจักรโปรเตสแตนต์ที่ได้รับการปฏิรูป มหาวิหารเดิมถูกสร้างขึ น

ระหว่าง 1019 และ 1500 ในโรมันและโกธิครูปแบบ ปลายโรมันอาคารถูกท้าลายโดย

แผ่นดินไหวที่เกิดที่เมืองบาเซิล เมื่อปี1356 และได้รับการสร้างขึ นมาใหม่ เป็นอาคารที่สวยงาม

ตระการตาด้วยผนังหินทรายสีแดงอมชมพูและหลังคาที่มีลวดลายเป็นกระจก ผ่านชม ศาลา

กลางบาเซิล (City Hall of Basel) มีอายุมากกว่า 500 ปี ที่ตั งอยู่ใจกลางจัตุรัส Marktplatz 



 
 

อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งย่านจัตุรัส Marktplatz ถนนสายหลักของบาเซิลที่ขนาด

ไม่ใหญ่มากนักแต่มีร้านค้ามากมาย 

ค่า้    บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ที่พัก     HOTEL IBIS STYLES CIYT BASEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day5  เมืองดีจอง – เมืองปารีส 

 

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   น้าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง  (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมือง

หลวงของจังหวัดโกตดอร์ในแคว้นบูร์กอญในประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจองเป็นอดีตเมืองของ

จังหวัดเบอร์กันดี ประวัติศาสตร์ของดีจองเริ่มจากการตั งรกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยชื่อ

เมืองว่า ดีวีโอ (Divio) ตั งอยู่ระหว่างเส้นทางไปเมืองลียง และปารีส นอกจากนั นยังเป็นที่ตั ง

ส้าคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดีในระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง

ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยในช่วงนั นมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด และเป็นอาณาจักรที่

มั่งคั่งทาง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ และวิทยาศาสตร์ 

เที่ยง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ พิเศษเมนูหอยเอสคาโก้ 

               น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงปารสี (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ปารีสเป็น

เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศสตั งอยู่บนแม่น ้าแซน ตั งถิ่นฐานมามากกว่า 

2,000 ปี ปัจจุบันปารสีเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของ

โลก และเป็นสถานทีท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่งของโลก 

ค่้า    บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารไทย 

ที่พัก         HOTEL MERCURE PARIS LE BOURGET ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

 

Day6 เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – 

ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่   

            ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ 

 

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านผ่านชม ปลัสเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหนึ่งในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่

ส้าคัญในปารีส เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในปารีส ออกแบบโดย  Ange Jacques Gabriel ในปี 

1755 เป็นรูปแปดเหลี่ยมท่ีมีคูน ้าล้อมรอบ ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของ

พระเจ้าหลุยส์ที่  15 แห่งฝรั่งเศสถูฏรื อถอนและบริเวณนั นเปลี่ยนชื่อเป็น  Place de la 

Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหม่ได้สร้างกิโยตินขึ นที่จัตุรัส และที่นี่เป็นที่ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ถูก

ประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจัตุรัสได้เปลี่ยนชื่อเป็น Place 

de la Concorde  เพื่อเป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุ่นวายของปฏิวัติ หลังจาก

การปฏิวัติในปี พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลับไปเป็น Place de la Concorde ละยังคงเป็นเช่นนั นตั งแต่

นั นมา  

 

 



 
 

 

น้าท่านเดินทางสู่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั งอยู่ฝั่งตรง

ข้ามหอไอเฟลคนละฝั่งของแม่น ้าแซน ตั งอยู่บนที่ตั งเดิมของ ปา

แลดูว์ทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ

เรียกสั นๆขอสถานที่นี ว่า ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่ง

นี ถูกสร้างขึ นเพื่อจัดงานนิทรรศการ สร้างในสถาปัตยกรรมแบบ 

Neo Classic ต่อมาได้มีการรื อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบ

ใหม่โดยใช้ชื่อว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่

คล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเป็นปีกทั งสองข้าง โดยลักษณะโค้ง โดยสร้าง

บนรากฐานของอาคารเดิมทั งหมด เว้นเพียงแต่ว่า ปีกโค้งทั งสองอาคารนั นเป็นอาคารแยกกัน 

โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลานจัตุรัส 

เปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรัสทรอ

กาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งนี  ที่นี่จึงถือเป็นแลนด์มาร์คที่นัก่ทองเที่ยว

ที่มาเยือนปารีสต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งนี  อิสระให้

ท่านถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟลอย่างจุใจ 

น้าท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พพิิธภัณฑล์ฟูวร์ (Louver 

Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด 

และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี 

พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานตั งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคาร

เดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเปน็สถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษา 

ผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ้านวนมากกว่า 35,000 ชิ น 

จากตั งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้

ถ่ายรูปกับพรีะมดิแกว้ของพพิิธภัณฑล์ฟูวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. 

เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เม่ือปีค.ศ.

1988 โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็อง

ซัว มีแตร็อง เพื่อใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ 

น้าท่านถ่ายรูปกับ ประตชูยัฝรัง่เศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์

สถานที่ส้าคัญของกรุงปารีส ตั งอยู่กลางจตัุรัส ชาร์ล เดอโกล ประตูชัย

แห่ง    นี สร้างขึ นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน  

น้าท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรง

ละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่ง

อย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากค้าว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีกใน

ภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก  

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 



 
 

 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

น้าท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ตั งอยู่บน 

Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีสใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์

หลากหลายให้ท่านไดเ้ลือกซื อสินค้าต่างๆที่ร้านเพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั งแต่เสื อผ้า

ส้าเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่นชั นสูง สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและ

ทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ท้าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระ

ให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย 

ค่้า    อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ที่พัก HOTEL MERCURE PARIS LE BOURGET ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

     

 

Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางงี 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล ประเทศฝรั่งเศส 

12.00 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบนิชางงี ประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES 

เท่ียวบินที่ SQ 335 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที 

 

 



 
 

Day8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 

06.50 เดินทางถึง สนามบนิชางงี ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ 

09.30 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบนิสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE 

AIRLINES เท่ียวบินที่ SQ 708 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  

11.00   เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

อัตราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

 

Flight Detail 
ราคาทัวร/์

ท่าน 

พกัห้องละ 2-

3 ท่าน 

ราคาทัวร์

เดก็ 

ไม่มเีตียง/

ท่าน 

(อายไุม่เกนิ 

12 ป)ี 

ราคาทัวรไ์ม่

รวม 

ตัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

ห้องพกั

เดีย่ว 

 

07 – 14 กันยายน 

2565 

 

SQ713 / BKK – SIN / 

20.10 – 23.30 

SQ346 / SIN – ZRH / 

01.25 – 08.15 

SQ335 / CDG – SIN / 

12.00 – 06.50 

SQ708 / SIN – BKK / 

09.30 – 11.00 

69,990 66,990 49,990 10,000 

      

     07 – 14 ธันวาคม 

2565 

 

SQ713 / BKK – SIN / 

20.00 – 23.30 

SQ346 / SIN – ZRH / 

01.30 – 07.50 

SQ335 / CDG – SIN / 

10.40 – 06.15 

SQ708 / SIN – BKK / 

09.45 – 11.10 

73,990 70,990 48,990 13,000 

 

อัตราค่าบริการส้าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป ีณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

อัตรานี  ยังไมร่วมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร์ข้างต้นไมร่วมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

 โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อ้านวยความสะดวกในการยื่น และให้ค้าแนะน้าแก่ท่าน 

 

ส้าคัญโปรดอ่าน 



 
 

1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และ

ช้าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% 

เท่านั น 

2. อัตราค่าบริการนี  จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ้านวน 10 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จ้านวนที่ก้าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อน

ท้าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า และการแนะน้าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน้าเท่านั น 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท้าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทาง

อย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่า

ประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


