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วนัแรกของการเดนิทาง (1)    กรุงเทพฯ 
21.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสาร ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์   หวัหนา้ทวัร์ 
 และเจา้หนา้ที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล หรือสั้นๆ ว่า  HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร
 การเดินทาง 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติด

ตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  ปารีส (ฝร่ังเศส) – ออร์เลออ็ง  - ตูร์ 
00.05 น. เหินฟ้าสู่ กรุงปารีส (Paris) ประเทศฝร่ังเศส (France) เที่ยวบินที่ TG 930 (ใช้เวลาเดินทาง 12 ช่ัวโมง 5 นาท)ี 
07.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอ โกล “Charles De Gaulle International Airport” ณ กรุงปารีส (Paris) เมือง

หลวงของ ประเทศฝร่ังเศส (France) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
แลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับบริการ น าทา่นเดินทางสู่ เมืองออร์เลอ็อง (Orleans) (ระยะทาง  156 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ
เดินทาง 2 ช่ัวโมง ) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศส (France) และ ยงัเป็นเอกของแคว้นซ็องทร์  (Centre) 
แควน้ที่มีช่ือเสียงดา้นการท่องเที่ยวปราสาทท่ีสวยงามริมฝั่งแม่น ้าลัวร์ “Loire Vally”  น าท่านชม เมืองออร์เลอ็อง (Orleans) 
เร่ิมตน้ท่ี มหาวิหารออร์เลอ็อง “Orléans Cathedral or Cathedrall of the Holy Croos of Orléans”  เป็นวดั
คริสตศ์าสนาของนิกายโรมนัคาทอลิกที่มีฐานะเป็นมหาวิหารของสงัฆราชแห่ง เมืองออร์เลอ็อง (Orleans) สถาปัตยกรรมที่เห็น
อยูใ่นปัจจุบนัเป็นแบบโกธิค มหาวิหารเป็นที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายความเกี่ยวพนักบัโจน ออฟ อาร์ค ผูเ้ป็นวีรสตรีของฝร่ังเศส 
(France) โจน ออฟ อาร์ค เขา้ร่วมพิธีมิสซาที่มหาวิหารเม่ือค  ่า วนัที่ 2 พฤษภาคม 1429 เพื่อมาท าการกูเ้มืองจากการลอ้มโดยฝ่าย
อังกฤษ (England) มหาวิหารมีหนา้ต่างประดบักระจกสีที่แสดงภาพวีรกรรมของโจนฯ 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ออกเดินทางต่อสู่ เมืองตูร์ (Tours) (ระยะทาง 117 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองท่ีมีความส าคญั

ทางดา้นประวติัศาสตร์ และสถาปัตยกรรม อาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่เป็นแบบโรมนั ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของฝร่ังเศส (France) 
ก่อนที่จะมีการยา้ยเมืองหลวงมาอยูท่ี่กรุงปารีส (Paris) น าท่านชม เมืองตูร์ส (Tours) โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่น แม่น ้าลัวร์ 
“Loire River”ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิโรมนัในช่วงตน้ศตวรรษที่ 1 จึงส่งผลใหเ้มืองตูร์ส (Tours) เป็น
ศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น ้าลัวร์ (Loire Valley) ที่ส าคญัเมืองหน่ึงของประเทศ อิสระท่านยงั เขตเมืองเก่าตูร์ “Old 

Town” โดยบริเวณใจกลางของเมืองเก่าจะเป็นท่ีตั้งของ จัตุรัสปลูเมอโร “Plumereau Place” เป็นศูนยก์ลางของการ
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเมืองตูร์ส (Tours) โดย จัตุรัสปลูเมอโร “Plumereau Place” ถูกโอบลอ้มไปดว้ยเหล่าอาคาร
บา้นเรือนยคุกลางซ่ึงบางส่วนเป็นไมซุ้ง นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและผบัตั้งเรียงรายเตม็ไปหมด และไม่ไกลจาก จัตุรัสปลูเมอโร 
“Plumereau Place” ท่านสามารถไปชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน “Saint Martin Basilica” โบสถท่ี์สร้างข้ึนเพื่อทุ่มเทใหก้บั
เซนตม์าร์ติน บิชอปแห่งตูร์ส (Tours)  ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอไบเซนไทน์ 

18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  Mercure Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สามของการเดินทาง (3)  ตูร์ – เชอนงโซ  - บลวัส์  –  ตูร์  
08.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ออกเดินทางสู่  เมืองเชอนงโซ (Chenonceau) (ระยะทาง 34 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 45  นาท)ี พาทุก
ท่านเขา้ชม ปราสาทเชอนงโซ “Chenonceau Castle” ตวัปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างที่ผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบ
เรเนอซองส์กบัศิลปะแบบคลาสสิคสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงปราสาทน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ เม่ือคร้ังเกิดอารยธรรมลุ่มแม่น ้าลัวร์ “Loire 

Valley”  ซ่ึงอยูใ่นช่วงศตวรรษท่ี 16 โดยปราสาทเหล่าน้ีเคยถูกบนัทึกไวว้่าเป็นปราสาทท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง เม่ือถึงแลว้กพ็า
ทุกท่านเดินเขา้สู่บริเวณ ปราสาทเชอนงโซ “Chenonceau Castle” ถึงดา้นหนา้ประตู ตรงท่ีขายตัว๋จะแต่งเป็นสไตลโ์มเดิล 
ผ่านเขา้มาเป็นทางเดินเขา้ปราสาทท่ีทุกคนตอ้งหยดุถ่ายรูปกนัเป็นระยะ ทางเขา้จะมีตน้ไมข้ึ้นร่มร่ืนตลอดทาง เร่ิมเห็นตวัปราสาทมา
จากไกลๆ จนมาถึงตวัปราสาทท่ีสร้างขวางแม่น ้าแชร์ “Cher River” พาทุกท่านเดินขา้ม สะพานเขา้สู่ปราสาท ผ่านเขา้มาจะเจอ
โถงทางเขา้ เป็นหน่ึงในศิลปะยคุเรอเนสซองซ์ ในตวัปราสาทจะแบ่งหอ้งๆเป็นสัดส่วน หอ้งแรกที่ผ่านจะเป็น ห้องโถงและโบสถ์ 
“Chapel” เป็นหอ้งท่ีมีลกัษณะภายในคลา้ยโบสถ ์เดินถดัมาเป็นห้องบรรทมของพระนางดิอาน เดอ ปัวติเย่ร์ “Chamber de 

Diane de Poitiers” หอ้งของสนมคนโปรดของพระเจา้เฮนร่ีที่ 2  เตียงท่ีมีเสาประกอบทั้งส่ีดา้น เป็นเตียงสมยัตน้ศตวรรษที่ 17 
ส่วนพรมประดบัผนงัผืนใหญ่ทั้งสองดา้นเป็นสมยัศตวรรษท่ี 16 ถดัเขา้มาอีกเป็น อาคารโถงสะพาน “The Gallery”ระเบียงที่
ทอดยาวบนสายน ้าเป็นเสน่ห์อยา่งนึงของ ปราสาทเชอนงโซ “Chenonceau Castle” ดา้นขา้งมีหนา้ต่างทั้งหมด 18 บานปลาย
ทั้งสองดา้นจะมีเตาผิงสวยๆสไตลเ์รอเนสซองซ์ ซ่ึงใชจ้ริงๆแค่อนัเดียว อีกอนัไวป้ระดบัเฉยๆ สมยัพระนางแคทเธอรีน เดอ เมดิซ่ี มี
รูปป้ันหินอ่อนสวยๆเยอะ แต่ต่อมาน าไปไวท่ี้ พระราชวังแวร์ซายย์ “Château de Versailles”  น าท่านเดินชมภายในเร่ือยๆ
กนัอยา่งจุใจ จากนั้นอสิระทุกท่านเกบ็ภาพความประทบัใจหนา้ตวัปราสาทและ สวนดียาน เดอ ปัวตีเย “Diane de Poitiers 

Jardin”สวนสวยๆรอบปราสาท 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่  เมืองบลัวส์ (Blois) ) (ระยะทาง 43.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) พาท่านไปเยอืน  

พระราชวังบลัวส์  “Chateau de Blois” อีกหน่ึงพระราชวงัท่ีตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าลัวร์ “Loire River” ทั้งหมด โดยพระราชวงั
แห่งน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริย ์ฝร่ังเศสหลายพระองค ์ท่ีรวมทั้งพระเจา้หลุยส์ท่ี 12 และเป็นสถานที่ ที่นกับุญโยนออฟ-
อาร์คเดินทางไปรับพรจากอาร์ชบิชอปแห่งแร็งส์ในปี ค.ศ. 1429  จากนั้น น าท่านชมความงดงามของตวัเมืองบลัวส์ (Blois)  
สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางกลบัสู่ เมืองตูร์ (Tours) (ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  

  
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ  Mercure Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)  ตูร์ – มงแซงต์ มเิชลล์  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมงแซงต์ มิเชล (Mont-St-Michael) (ระยะทาง 273 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง )  
เมืองเลก็ๆ ท่ีอดีตกาลมีสภาพเป็นเกาะโอบลอ้มดว้ยน ้า  ปัจจุบนัมีการสร้างถนนทอดขา้มเพื่อความสะดวกในการเดินทาง จุดเด่นของ
เมืองน้ีคือโบสถค์าทอลิกเก่าแก่ ซ่ึงตั้งเด่นสง่างามอยูบ่นยอดเขาในระดบัความสูง 80 เมตร มีลกัษณะผสมผสานระหว่างศิลปะโรมนั
และโกธิคท่ีกลมกลืนกนัเป็นอยา่งดี ความมหศัจรรยท์ี่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวมาชมอีกอยา่งหน่ึงคือ ปรากฏการณ์น ้าข้ึนน ้าลงที่แตกต่าง
กนัมากจนท าใหเ้มืองน้ีแลดูโดดเด่ียวห่างไกลท่ามกลางทรายท่ีราบเรียบ และอีก 6 ชัว่โมงต่อมา กลายเป็นเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยเวิ้งน ้า
ต้ืนๆ คลา้ยเกาะกลางทะเล    

13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านชม มหาวิหารมงแซงต์ มิเชล “Tides of Mont-St-Michael” วิหารท่ีตั้งอยูบ่นเกาะโดดเด่ียว กลางทะเลชายฝ่ัง
ตะวนัตก บริเวณ แคว้นนอร์มองดี (Normandy) ของ ประเทศฝร่ังเศส (France) ไดรั้บประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลกเม่ือปี พ.ศ. 2522  ซ่ึงท าใหท้ี่น่ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยงยอดนิยมอนัดบัท่ี 3 ของประเทศฝร่ังเศส (France) รองลงมาจาก
หอไอเฟล “Eiffel Tower” และ พระราชวังแวร์ซายย์ “Château de Versailles” ความสูงของตวัวิหารนั้นแลว้กจ็ะมี
ความสูงถึง 155 เมตร บนยอดวิหารเป็นรูปป้ันทองของเทวดามิเชล สร้างโดย เอมานูแอล เฟรมีเย   

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  Mecure Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5) มงแซงต์ มเิชลล์ -โดวลิล์ – รวง – ปารีส 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ีน าท่านเดินทางสู่ เมืองโดวิลล์ (Deauville) (ระยะทาง 175  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ช่ัวโมง 30 นาที ) เมือง

พกัผ่อนไฮโซริมทะเล ท่ีมีท่าเรือ รีสอร์ท 5 ดาว คาสิโน ร้านคา้ และเมืองน้ีมีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกใหเ้ป็น Queen of the 

Norman Beaches เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยบา้นไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 19 
เมืองโดวิลล์ (Deauville) กก็ลายเป็นเมืองพกัผ่อนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมีช่ือเสียง  น าท่านชม เมืองโดวิลล์ 
(Deauville) ซ่ึงเรียงรายไปดว้ยอาคารร้านสวยงามน่ารัก ร้านขายของเบรนเนมช่ือดงั อาทิ กุชช่ี , หลุยส์วิตตอง  ฯลฯอิสระใหทุ้ก
ท่านเลือกซ้ือของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

  

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัม้ืออาหารน าท่านเดินทางสู่  เมืองรวง (Rouen) (ระยะทาง  93 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 20 นาท)ี ตั้งอยูบ่นฝ่ัง  
แม่น ้าแซนน์  “Seine River” อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของ แคว้นโอต-นอร์ม็องดี (Haute-Normandie) น าท่านชม  
เมืองรวง (Rouen) โดยเร่ิมกนัที่   จัตุรัสวิเออ มาร์เช “Place du Vieux Marche” หรือ ตลาดเก่า  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ  
โบสถ์โจนออฟอาร์ค“Eglise  St-Jeanne d' Arc”  วีรสตรีประจ าเมืองน้ี และท่ีบริเวณจตุัรัสน้ีเองท่ีร่างของเธอถูกเผาทั้งเป็น 
จากนั้นเดินลดัเลาะไปตามถนนท่านจะพบกบัหอนาฬิกา กลอส ออร์ลอซ “GrosHorloge” ตั้งคร่อมอยูเ่หนือถนนดูโดดเด่น  
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ปัจจุบนันั้นถือว่าเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของ เมืองรวง (Rouen) โดยนาฬิกาดาราศาสตร์นั้นเป็น
อาคารที่ติดต่อกบั หอระฆัง “Bell Tower” สูงตระหง่าน โดยดา้นล่าง หอนาฬิกา กลอส ออร์ลอซ “Gros -Horloge” จะมี
ซุ้มประตูแบบ Renaissance  ไม่ไกลกนัจะเป็น ที่ท าการศาล “Palais de Justice” อาคารสไตลโ์กธิคท่ีงดงาม ซ่ึงคร้ังหน่ึง
เคยใชเ้ป็น อาคารรัฐสภาของนอร์มังดี  “Parliament of Normandy”  และสถานที่สุดทา้ย ก่อนใหท้่านไดเ้ดินเล่น คือ   
มหาวิหารโนเตรอดามแห่งเมืองรวง  “Cathedral Notre-Dame” เป็นมหาวิหารในนิกายโรมนัคาทอลิกท่ีสร้างข้ึนอยา่ง
สวยงามในสไตลโ์กธิค โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถึง ปี ค.ศ. 1880 ส าหรับ มหาวิหารแห่งเมืองรวง  “Cathedral Notre-

Dame” น้ีเคยเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในโลก เม่ือปี ค.ศ. 1944 ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มหาวิหารแห่งเมืองรวง  
“Cathedral Notre-Dame” ถูกระเบิดซ่ึงเกือบท าลายหอกลางของมหาวิหารไป  แต่ภายหลงัไดมี้การบูรณะใหม่จนสวยงาม
เช่นเดิม  จากนั้นอิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมือง ในเขตเมืองเก่าที่มีอาคารบา้นเรือนแบบ  Half -Timbered ซ่ึงพบเห็นไดใ้น
หลายๆจุด  สมควรแก่เวลา ออกเดินทางข้ึนสู่ทางเหนือของ กรุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 135 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง ) 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  Novotel  Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  ปารีส   
07.30 น.     อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม มหานครปารีส (Paris) นครหลวงแห่งแฟชัน่และสถาปัตยกรรมอนัสวยงาม จนไดรั้บการขนานนามว่าพิพิธภณัฑ์
ที่มีชีวิต ผ่านชม พระราชวังเก่า ปาเลเดอชูสตีส “Palais de Justice” เป็นสถาปัตยกรรม แบบโกธิคเคยเป็นที่ประทบัของ
กษตัริยร์าชวงศก์าเปเตียง กงชิแอเยอรี ท่ีคุมขงันกัโทษ  ถูกประหารมากมายในสมยัการปฏิวติัฝร่ังเศส รวมทั้งเคยเป็นท่ีคุมขงัราชินี
แห่งฝร่ังเศสพระนางมารีองัตวัแนต ก่อนถูกประหาร รวมถึงอาคารแบบเรอเนสซองส์ที่งดงามที่สุดและเป็นสถานที่ส าคญัใน
ประวติัศาสตร์ โฮเตล็เดอวิลล ์ที่ในปัจจุบนั คือ ศาลาเทศบาลกรุงปารีส “Hotel de Ville” แวะถ่ายรูป หอไอเฟล “Eiffel 

Tower” สัญลกัษณ์ของ กรุงปารีส (Paris) ท าข้ึนจากโลหะกว่า 15,000 ช้ิน หนกักว่า 7,000 ตนั ใชเ้วลาสร้างถึง 1 ปี แต่เม่ือ
สร้างเสร็จกลบัมีกระแสวิพากษว์ิจารณ์ในดา้นลบ ว่า หอไอเฟล “Eiffel Tower” เป็นแท่งเหลก็น่าเกลียดที่บดบงัความงดงาม
ของ กรุงปารีส (Paris) สุดทา้ย หอไอเฟล “Eiffel Tower” กลบักลายเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ไม่ว่าใครมาเยอืน กรุงปารีส 

(Paris) ตอ้งเดินทางมาชม หอไอเฟล “Eiffel Tower” เสมอ ผ่านชม จัตุรัสเดอลาคองคอร์ด “Place de la Concorde” 
ลานประหารพระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระนาง มารีองัตวัเน็ตต ์เลาะเลียบผ่าน สวนตุยเลอลีส์ “Jardin des Tuileries” ที่สร้าง
โดยพระนางแคทเธอรีนเมดิซี ติดกนักบั พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ “Louvre Museum” ที่มีงานศิลปะกว่า 300,000 ช้ิน  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเขา้สู่ ถนนชองส์-เอลิเซ่ “Champs-Elysees” เป็นถนนสายยาวเป็นที่รวมของถนนใหญ่ เรียกว่า  

Avenue มีช่ืออื่นๆ สายอื่นๆแยก หรือต่อออกไปเป็นการเรียกถนนเมนใหญ่เป็น Landscape ถือกนัว่าเป็นถนนสายแพงที่สุด
สายหน่ึงในโลก น าท่านชอ้ปป้ิงกนัที่ ร้านปลอดภาษีดิวต้ีฟรีปารีส “Paris Duty Free Shops” มีเวลาใหไ้ดเ้ลือกซ้ือสินคา้
ปลอดภาษีในราคาทีถู่กกว่าขา้งนอก พร้อมทั้งรับส่วนลดพิเศษใหเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวเท่านั้น เช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม
เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงัและเคร่ืองหนงัอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมจาก ฝร่ังเศส (France) และต่อกนัที่  
ห้างแกลอรี ลาฟาเยต “Galleries Lafayette” หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัของ กรุงปารีส (Paris) ภายในหา้งสรรพสินคา้น้ี มี
สินคา้หลายหลากยีห่อ้ และมีส่ิงของทุกประเภทไวล้่อตาล่อใจนกัชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัๆ ใหเ้ลือกสรรไดอ้ยา่งครบครัน 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  Novotel  Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที่เจด็ของการเดินทาง (7)   ปารีส  
07.00 น.      อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอ โกลล์ “Charles De Gaulle Airport” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
กรุงเทพฯ (Bangkok) และ มีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษี รวมถึงการขอภาษีคืน  

12.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TG 931 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ (Bangkok) 

พร้อมดว้ยความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 

หมายเหตุ   
 - บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ ล่วงหนา้ก่อน 10 วนั 

และยนิดีที่จะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมที่พกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน เทศกาลเท

รดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาท ิการล่าชา้ของสาย  การบินการนดั หยดุงาน, 

ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว ้ใหไ้ด ้มากที่สุด  
- บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางที่เป็นเดก็ อายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ และ ท่านที่ตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่มีการ

ตกลงกบัพนกังานขาย  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด

ประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่านออก

ตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง เงินคืน ในกรณี ที่ท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี  
- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมือง  อนั

เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี เขา้เมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์ เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข  
 

อัตราค่าบริการ 
 ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่     ท่านละ    65,900.-     บาท 
 เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ     65,000.-     บาท 

เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ     61,000.-     บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน     ท่านละ     23,000.-     บาท 

 พกัเด่ียวเพิ่ม      ท่านละ       8,500.-     บาท 
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อัตราน้ีรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อินเตอร์  เส้นทาง กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ  

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเกบ็เพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มจากวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอัตรา ณ เดือนพฤษภาคม 2562  

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า  
4. โรงแรมที่พัก จ านวน 5 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 5 ม้ือ และอาหารค ่า 5 ม้ือ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง 
 การ เดินทาง 50%) 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
1 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสั่งมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3 ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ข้ึนอยู่กับการบริการ  
5 อัตราผกผันน ้ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน  
6 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ข้ึนสู่ห้องพัก 
 

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนเต็มจ านวน 

 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึ้นไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนักอ่นการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป–กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า 
REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
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โรงแรม และ ห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูก่บั

ขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนั
ตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือ
ยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศฝร่ังเศส 
1. พาสปอร์ตที่มีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป (ขนาดใบหน้า 70-80 % ของภาพ) ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถา่ยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูป

เท่านั้น (สถานทูตเขม้งวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีที่อายตุ  ่ากว่า 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านที่ใชค้  าน าหนา้เป็นนาง) 
ใบเปลี่ยนช่ือนามสกุล (ถา้มี) (เป็นส าเนาทั้งหมด) 

4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 
 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต  าแหน่ง เงินเดือน วนัที่เขา้ท  างานและระบุวนัลา 
 เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่ 
 ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 
 กรณีออกค่าใชจ่้ายเอง ใช ้STATEMENTที่ออกจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั)  
 กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้ใหบุ้คคลที่ออกค่าใชจ่้าย (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น) ท  าหนงัสือรับรองบญัชีที่ออกจากทาง

ธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัร
ประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้ 

 สลิปเงินเดือน (ถา้มี) 
6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเดก็อายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเดก็ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท า

ท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

  *** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา ***  
  สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ  

ศูนย์ย่ืนวซ่ีา TLS ประเทศฝร่ังเศส ที่ตกึสาทรซิตี ้ช้ัน 12 ถนนสาทรใต้ ใกล้กับรถไฟฟ้าช่องนนทรี 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
*กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือววั  

No. NAME No.Passport 
Date of 
birth 

ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบญัชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตสั สุขาภิบาล 3       เลขที่ 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที่ 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนที่เหลือช าระก่อนออกเดนิทาง 15 วนั 
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