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HIT ... ชวนเทีย่วคลายรอ้น … 

เสน้ทาง 

The Best of France 13 Days 
ดทีีส่ดุของเสน้ทาง ... ฝรั่งเศส 13 วัน  

ก าหนดการเดนิทาง 
15 พฤษภาคม / 12 มิถุนายน / 10 กรกฎาคม / 7 สงิหาคม 2562 
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วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ชั้น 4 

ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย อนิเตอร์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล หรือ 
เรียกสั้นๆ วา่ HIT รอตอ้นรับและคอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

กระเป๋าเลก็ถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํ

ติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุง โดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) กรุงเทพฯ - มิลาน (อติาล)ี - มอนติคาร์โล (โมนาโก) - นีซ (ฝร่ังเศส) 
00.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมลิาน (Milan) โดยเท่ียวบินท่ี TG 940 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 55 นาที) 
07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตมิาเพนซ่า “Malpensa International Airport” เมืองมลิาน (Milan) ประเทศ

อติาล ี(Italy) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับ
อากาศรอรับ นาํท่านมุ่งหนา้ขา้มพรมแดนเขา้สู่ กรุงมอนตคิาร์โล (Monte Carlo) (ระยะทา 345 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ช่ัวโมง) ประเทศโมนาโก (Monaco) เมืองบนภูเขากบัทะเลสวยและการแข่งขนัรถสูตรหน่ึง Formula 1 ท่ีจดั
ข้ึนเป็นประจาํทุกปี 

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเร่ิมตน้เท่ียวชม กรุงมอนตคิาร์โล 
(Monte Carlo) เมืองตากอากาศของบุคคลสาํคญัทัว่โลก 
และเป็นแหล่งคาสิโนช่ือดงั ท่ีมีความหรูหรา และงดงาม ท่าน
สามารถเห็นเรือยอร์ชลาํหรูจอดเรียงรายเตม็ท่าเรือ ณ บริเวณ 
เขตเมืองเก่าโมนาโก “Monaco Ville” จากนั้น นาํท่าน
ถ่ายรูปกบั ปาเล่ส์ เดอ แพร็คงซ์ “Palais De Princes” 

พระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่ง โมนาโก (Monaco) 
อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงปฐมกษตัริยแ์ห่ง ราชวงศก์ริมาลดี 

(Grimaldi) เร่ิมใชท่ี้น่ีเป็นพระราชวงั จากนั้นเป็นตน้มาสมาชิกของราชวงศก์ริมาลดีแห่งโมนาโก ทุกพระองคล์ว้นแต่เคย
ประทบั ณ ปราสาทน้ีทั้งส้ิน นาํท่านถ่ายรูปกบั คาสิโนแห่งมอนตคิาร์โล “Casino” ซ่ึงมีอายกุวา่ 100 ปี และปัจจุบนับ่อน
คาสิโนไดก้ลายเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของ ประเทศโมนาโก (Monaco) อีกดว้ย หลงัจากนั้นนาํท่านมุ่งหนา้ขา้มพรมแดนจาก 
ประเทศโมนาโก (Monaco) เขา้สู่ เมืองนีซ (Nice) (ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองทางตอน
ใตข้อง ประเทศฝร่ังเศส (France) ริมชายฝ่ัง ทะเลเมดเิตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea”  

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Mercure Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) นีซ - แซ็งต์ปอล เดอ วอ็งซ์ - คานส์ - เอก็ซ์ ออง โพรวองซ์ 
07.00 น.  อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
เชา้น้ี นาํทุกท่านเดินทางสู่ แซ็งต์ ปอล เดอ วอ็งซ์ (Saint Paul De Vence) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองท่ีถูกสร้างอยูบ่นยอดเขา และเป็นหมู่บา้นโบราณท่ีมีประวติัศาสตร์มาตั้งแต่ยคุกลาง นาํท่านชม  
เมืองแซ็งต์ ปอล เดอ วอ็งซ์ (Saint Paul De Vence) ท่ีถูกสร้างอยูบ่นยอดเขา และเป็นหมู่บา้นโบราณท่ีมีประวติัศาสตร์ 
มาตั้งแต่ยคุกลาง ใหท่้านไดเ้ดินชมอาคารบา้นเรือนท่ีงดงามแห่งน้ี และจากบนยอดเขาน้ีท่านจะไดเ้ห็นชายฝ่ังทะเลท่ีงดงามเกิน
คาํบรรยาย และเมืองน้ียงัเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัศิลปินช่ือดงัหลายท่าน ต่อดว้ยเดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) (ระยะทาง 
26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) หากกล่าวถึง เมืองคานส์ หรือ กานส์ (Cannes) อนัดบัแรกท่ีเราไดย้นิกนั 
บ่อย คือเทศกาลหนงันานาชาติท่ีจดัข้ึน ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี หากใครท่ีคลัง่ไคลด้าราแลว้ละก็ พลาดไม่ไดท่ี้จะ 
มาสมัผสับรรยากาศ ในงานน้ี หรือไม่ก็มาวดัรอยมือดาราคนโปรดของคุณไดท่ี้หนา้ ปาเล่ห์ เด เฟสตวิาลส์ “The Palais des 

Festivals” ท่ีบรรดาดาราช่ือดงัทั้งหลายไดป้ระทบัรอยมือไวใ้หเ้ป็นท่ีระลึก นอกจากน้ีแลว้ เมืองคานส์ (Cannes) ยงัเตม็
ไปดว้ยโรงแรมหรูหราท่ีสวยงามตั้งตระหง่านอยูริ่ม ชายหาดริเวยีร่า “Riviera Beach” และถนนท่ีทอดยาวริมชายหาดท่ี
เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ลา โพรมานาด เดอ ลาครัวเเซ็ทท์ “La Promenade de la Croisette” อีกทั้งยงัมีท่าจอดเรือยอร์ช 
ลาํงามๆของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดว้ย 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 
หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเอก็ซ์ ออง โพรวอ็งซ์ (Aix En Provence) (ระยะทาง 169 กิโลเมตร  
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองสวยท่ีสุดเมืองหน่ึงของ ฝร่ังเศส (France) และอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ  
แคว้นโพรวอ็งซ์ (Provence) นาํท่านชม เมืองเอก็ซ์ ออง โพรวอ็งซ์ (Aix en Provence) เมืองน้ีเป็นเมืองตากอากาศ 
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ยอดนิยมเน่ืองจากมีอากาศอบอุ่น มีทอ้งฟ้าสีฟ้าสดกบันํ้ าทะสีครามทาํใหบ้ริเวณน้ีไดรั้บการขนานนามวา่ โก้ตดาซูร์ “Cote 

D’Azur” ศิลปินและนกัเขียนหลายคนอพยพจาก ปารีส (Paris) ลงมาอยูใ่นแถบน้ีเน่ืองจากสีสนัท่ีสดใสตามธรรมชาตินั้น
เป็นแรงดลใจใหว้าดภาพไดอ้ยา่งสวยงาม และดว้ยอาคารบา้นเรือนท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบบารอคอนัหรูหรามากมายท่ี
หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั จึงไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น มรดกโลก นาํท่านชมความงดงามของ วหิาร แซงต์ 
ซาเวยีร์ “St.Sauveur Cathedral” สถานท่ีรวบรวมสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายตั้งแต่ ศตวรรษท่ี 5 - 17 จากภายนอก 
แลว้นาํท่านเดินเล่นบน ถนนกูร์ค มคิาโบ “Cours Mirabeau” ถนนสายสาํคญัท่ีสุดของเมืองท่ีสองฟากถนนปลูกตน้ไม้
ร่ืนรมยต์ลอดทาง และมีนํ้ าพปุระดบัประดาอยูบ่นถนนเป็นระยะๆ ใหอิ้สระท่านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Novotel Beaumanoir Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (4) เอก็ซ์ ออง โพรวองซ์ - กาซิส - หมู่บ้านคูร์ซีญง - อาวญิง  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกาซิส (Cassis) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองเลก็ๆ 
อีกเมืองท่ีตั้งอยูริ่ม ทะเลเมดเิตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea” ปัจจุบนัเมืองน้ีไดก้ลายจุดปลายทางยอดนิยมของ
นกัท่องเท่ียวท่ีหลัง่ไหลมาจาก ทัว่สารทิศ หมู่บา้นเลก็ๆท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์อนัชวนใหม้าเท่ียวชม นาํท่านนัง่เรือไปชม  
หน้าผา เล-กาลอ็งก์ “les Calanques” สถานท่ีท่ีเป็นไฮไลทข์อง เมืองกาซิส (Cassis)โดยหนา้ผาแห่งน้ีเป็นผาหินปูน มี
ลกัษณะเป็นหุบผา ท่ีเวา้ลึกเขา้ไปในแผน่ดิน รอบๆผาจะมีดอกไมป่้าข้ึนแซมไปกบัร่องหินอยา่งสวยงาม 
    

 
 
 
 
 
 
 
11.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านคูร์ซีญง (Roussillon) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2 ช่ัวโมง) หมู่บา้นท่ีถูกแตง่แตม้ไปดว้ยสีสนั บา้นแต่ละหลงัถูกทาดว้ยสีสม้สด นาํท่านชม หมู่บ้านคูร์ซีญง(Roussillon) ซ่ึง
ไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของ ประเทศฝร่ังเศส (France) ดว้ยทศันียภาพส่วนใหญ่ของหมู่บา้นนั้น ไดถู้กโอบ
ลอ้มไปดว้ยภูเขาสีแดงตดักบัสีเขียวของตน้สนภูเขาท่ีต่างแข่งกนั แทงยอดข้ึนเสียดฟ้า อิสระท่าน เดินไปตามตรอกซอยเลก็ซอย
นอ้ยภายใน หมู่บ้านคูร์ซีญง (Roussillon) ท่านจะพบวา่มีร้านคา้ขายส่ิงของท่ีระลึกจาํนวนมาก จากนั้นนาํท่านออกเดินทาง
ต่อสู่ เมืองอาวญิง (Avignon) (ระยะทาง 54 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
เร่ิมดว้ยการนาํท่านชม สะพานเลอ ปง แซงค์ เบอเนอเซ่ต์ “Le Pont St Benezet” หรือท่ีหลายคนเรียกวา่ 
สะพานแห่งเมืองอาวญิง “Pont d’Avignon” เป็นสะพานท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในประวติัศาสตร์ สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 
ต่อมาสะพานน้ีไดถู้กทาํลายลงไปโดยพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แมจ้ะทาํการบูรณะหลายคร้ัง แต่ก็ประสบกบัภาวะนํ้ าท่วม ทาํใหใ้น
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ปัจจุบนัเราจึงยงัคงเห็นภาพสะพานท่ีมีลกัษณะคลา้ยสร้างไม่เสร็จ  จากนั้น นาํท่านเดินเทา้เขา้สู่ ย่านเมืองเก่า “Old Town” 
ใหท่้านไดเ้ดินชมความงาม และสถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือนในยคุเก่า อิสระใหท่้านเดินชมในตวัเมือง พร้อมเก็บภาพ 
เป็นท่ีระลึก พร้อมทั้งเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั ซ่ึงระหวา่งทางเดินเขา้ไป ท่านจะผา่น ปาเล่ส์ เดส์ ป๊าปส์ 
“Palais Des Papes” พระราชวงัของพระสนัตะปาปา ท่ีไดย้า้ยท่ีพาํนกัมาท่ีน่ีจาํนวน 9 พระองค ์(ค.ศ.1309-1423)  

 
18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Mercure Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5) อาวญิง - ปงดูการ์ค - มงต์แปลลเิย่ร์ - การ์กาซอนน์ 
07.00 น.  อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปงดูการ์ค (Pont du Gard) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 45 นาที) ท่ีตั้งอยู ่
ตอนใตข้อง ประเทศฝร่ังเศส (France) นาํทุกท่านชม สะพานส่งนํา้โรมนั “Le Pont du Gard” ซ่ึงเป็นสะพาน 

เก่าแก่มีประวติัศาสตร์ยาวนานมาตัง่แตป่ระมาณ 2,000 ปีมาแลว้ ดว้ยความเก่าแก่และไม่ธรรมดาของ สะพานส่งนํา้โรมนั  
“Le Pont du Gard” แห่งน้ี จึงถูกจดัเขา้เป็น มรดกโลกจากองค์การ UNESCO ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 จากนั้นนาํท่านเดิน 
ทางสู่ เมืองมงต์แปลลเิย่ร์ (Montpellier) (ระยะทาง 98 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ใน แคว้นล็
องก์ดอ็ค-คูร์ซีญง (Languedoc-Roussillon) ประเทศฝร่ังเศส (France) อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของ มหาวทิยาลยัมงต์แปลลิ
เย่ร์ “Montpellier University” อีกหน่ึงมหาวทิยาลยัเก่าแก่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  
หลงัอาหารกลางวนั  นาํทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืองการ์กาซอนน์ (Carcassonne) (ระยะทาง 151 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) นาํท่านชม เมืองการ์กาซอนน์ (Carcassonne) เมืองแห่งป้อมปราการในยคุกลางอนัน่าท่ึงและมี
ประวติัทางการทหารท่ีสาํคญั นาํท่านไปสมัผสั เมืองการ์กาซอนน์ (Carcassonne) ชมป้อมปราการอนัยิง่ใหญ่แห่งน้ี ซ่ึงดู
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ราวกบัเมืองในเทพนิยายไม่วา่จะเป็น ป้อมปราการกาํแพง “City Walls” เมืองปราสาทของขนุนางในยคุกลาง บิช็อป ทาว
เวอร์โบสถใ์นยคุโรมนัท่ีผสมผสานศิลปะถึงสองสมยัในการสร้าง จากนั้นนาํท่านเดินลดัเลาะไปตามตรอกซอย เพ่ือชม ย่านเมือง
เก่า “Old Town” ท่ีมีร้านอาหารพ้ืนเมืองใหท่้านไดล้องชิม และซ้ือของท่ีระลึก ใหท่้านไดเ้ดินชมความงาม และ
สถาปัตยกรรมของ อาคารบา้นเรือนในยคุเก่า และใหท่้านไดส้มัผสัวถีิชีวติของชาวฝร่ังเศสในสมยั จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชม
ในตวัเมืองพร้อมเก็บภาพเป็นท่ีระลึก  พร้อมทั้งเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Des Trois Couronnes Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) การ์กาซอนน์ - ตูลูส - ลโิมฌ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เชา้น้ี นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองตูลูส (Toulouse) (ระยะทาง 93 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองหลวง
ของ แคว้นมดิ ิ- ปิเคร์เน่ (Midi - Pyrenees) และเป็นเมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่ เมืองสีชมพู (Ville Rose) เน่ืองจากตึก
รามบา้นช่องในเขตเมืองชั้นในนิยมก่อสร้างดว้ยอิฐดินเผาแบบโบราณสีแดงกอ้นโตๆ ยิง่ยามเยน็พระอาทิตยใ์กลต้กดินจะเห็น 
ไดเ้ด่นชดั นาํท่านเขา้ชม โรงงานประกอบเคร่ืองบนิ แอร์บัส “Airbus Factory” ของ บริษทั แอร์บสัท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณ  
ท่าอากาศบลงัญัค “Blagnac” โดยจะแบ่งเป็นโซนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ สาํนกังาน ศูนยเ์คร่ืองบิน และ หอ้งโดยสารจาํลอง โรงงาน
ประกอบเคร่ืองบิน และ ศูนยรั์บมอบเคร่ืองบิน ใหท่้านไดเ้ยีย่มศูนยจ์าํลองเคร่ืองบิน 

*** ขอสงวนสิทธ์ิหากทางโรงงานมีกจิกรรมหรือแขกพเิศษ จะนําท่านชมแหล่งท่องเที่ยเมืองตูลูส แทน *** 
11.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นาํท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองลโีมฌ (Limoges) (ระยะทาง 290 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  เมือง
สวยแห่ง แคว้นลมูีแซ็ง (Limousin) เมืองเก่ายคุ
กลางท่ียงัคงมนตข์ลงัอยูจ่นถึงปัจจุบนัน้ี นาํท่านชม 
เมืองลโีมฌ (Limoges) เร่ิมกนัท่ี มหาวหิารแซ็งต์
เอเตยีนน์แห่งลโีมฌ “St Etienne Cathedral 

of Limoges” มหาวหิารขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนใน
แบบโกธิค โดยเร่ิมตน้สร้างข้ึนใน ค.ศ. 1273 แลว้
เสร็จในปี ค.ศ. 1888 ประกอบไปดว้ยหอระฆงัแปด
เหล่ียมท่ีตกแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเเนสซอง  
นอกจากน้ีแลว้บริเวณใตถุ้นยงัเป็นสถานท่ีสาํหรับ
ฝังศพ ท่ีถูกประดบัประดาไปดว้ยจิตรกรรมฝาผนงั
ท่ีสวยงาม ซ่ึงเกือบทั้งหมดเป็นจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 19 อีกดว้ย 

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Novotel Hotel  หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7) ลโีมฌ - เชอนงโซ - ตูร์ 
07.00 น.   อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
เชา้น้ี นาํท่านออกเดินทางสู่บริเวณ ลุ่มแม่นํา้ลวัร์ “Loire Valley” ดินแดนท่ีทรงอิทธิพลของประเทศ เป็นเสมือนดินแดนใน
ฝันของเจา้ชายเจา้หญิง มีปราสาทราชวงัใหญ่โตโอฬาร ท่ีมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมเป็นอยา่งยิง่ เรียกในภาษาฝร่ังเศสวา่ 
ชาโตว ์(Chateau) หรือในรูปพหูพจนคื์อ (Chateaux) ปราสาทเหล่าน้ีส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนเพ่ือการแสดงออกทางฐานะ 
และหนา้ตาทางสงัคม แสดงถึงความฟุ้งเฟ้อตามสไตลฝ์ร่ังเศส  เร่ิมกนัท่ี เมืองเชอนงโซ (Chenonceau) (ระยะทาง 204 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) พาทุกท่านเขา้ชม ปราสาทเชอนงโซ “Chateau de Chenonceau” ตวั
ปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะเรแนสซองส์กบัศิลปะแบบคลาสสิคสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั ซ่ึง
ปราสาทน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ เม่ือคร้ังเกิดอารยธรรม ลุ่มแม่นํา้ลวัร์ “Loire Valley” ซ่ึงอยูใ่นช่วงศตวรรษท่ี 16 โดยปราสาท
เหล่าน้ีเคยถูกบนัทึกไวว้า่เป็นปราสาทท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง เม่ือถึงแลว้ นาํทุกท่านเดินเขา้สู่บริเวณ ปราสาทเชอนงโซ 
“Chateau de Chenonceau” ถึงดา้นหนา้ประตู พาทุกท่านเดินขา้มสะพานเขา้สู่ปราสาท ในตวัปราสาทจะแบ่งหอ้งๆ 
เป็นสดัส่วน ชมหอ้งต่างๆ อาทิเช่น ห้องโถง และ โบสถ์ “Chapel” เป็นหอ้งท่ีมีลกัษณะภายในคลา้ยโบสถ ์, ห้องบรรทมของ
พระนางดอิาน เดอ ปัวทเิย่ร์ “Chamber de Diane de Poitiers” หอ้งของสนมคนโปรดของพระเจา้เฮนร่ีท่ี 2 , อาคาร
โถงสะพาน “The Gallery” ระเบียงท่ีทอดยาวบนสายนํ้ าเป็นเสน่ห์อยา่งนึงของ ปราสาทเชอนงโซ “Chenonceau 

Castle” ดา้นขา้งมีหนา้ต่างทั้งหมด 18 บานปลายทั้งสองดา้นจะมีเตาผิงสวยๆ สไตลเ์รอเนสซองซ์  เดินชมภายในเร่ือยๆ กนั
อยา่งจุใจ จากนั้นอิสระทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจหนา้ตวัปราสาท และ สวนดอิาน เดอ ปัวทเิย่ร์ “Diane de Poitiers 

Jardin” สวนสวยๆ ท่ีจดัอยูร่อบปราสาท  
13.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองตูร์ (Tours) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองท่ี
มีความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตร์แห่ง ลุ่มแม่นํา้ลวัร์ “Loire Valley” และสถาปัตยกรรม อาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่เป็น
แบบโรมนั ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ ฝร่ังเศส (France) ก่อนท่ีจะมีการยา้ยเมืองหลวงมาอยูท่ี่ กรุงปารีส (Paris) นาํท่าน
เขา้สู่เขต เมืองเก่าตูร์ “Old Town” โดยบริเวณใจกลางของเมืองเก่าจะเป็นท่ีตั้งของ จตัุรัส “Place Plumereau” 

ศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ เมืองตูร์ (Tours) บริเวณโดยรอบของ จตัุรัส “Place Plumereau” เตม็ไป
ดว้ยอาคารบา้นเรือนยคุกลางซ่ึงบางส่วนเป็นไมซุ้ง นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและผบัตั้งเรียงรายตลอดทาง อิสระใหท่้านไดเ้ดิน
เท่ียวชมเมือง และเก็บภาพความประทบัใจ 

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Mercure Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8) ตูร์ - มงแซงต์ มิเเชล  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี นาํท่านออกเดินทางข้ึนเหนือสู่ เมืองมงแซงต์ มแิชล (Mont Saint Michel) (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองเลก็ๆ ท่ีอดีตกาลมีสภาพเป็นเกาะโอบลอ้มดว้ยนํ้ า ปัจจุบนัมีการสร้างถนนทอดขา้มเพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง จุดเด่นของเมืองน้ีคือโบสถค์าทอลิกเก่าแก่ ซ่ึงตั้งเด่นสง่างามอยูบ่นยอดเขาในระดบัความสูง 80 
เมตร มีลกัษณะผสมผสานระหวา่งศิลปะโรมนัและโกธิคท่ีกลมกลืนกนัเป็นอยา่งดี ความมหศัจรรยท่ี์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวมาชมอีก
อยา่งหน่ึงคือ ปรากฏการณ์นํ้ าข้ึนนํ้ าลงท่ีแตกต่างกนัมากจนทาํใหเ้มืองน้ีแลดูโดดเด่ียวห่างไกลท่ามกลางทรายท่ีราบเรียบ และอีก 
6 ชัว่โมงต่อมา กลายเป็นเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยเวิง้นํ้ าต้ืนๆ คลา้ยเกาะกลางทะเล  

 
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านชม มหาวหิารมงแซงต์ มแิชล “Tides of Mont St. Michel” วหิารท่ีตั้งอยูบ่นเกาะโดดเด่ียว 
กลางทะเลชายฝ่ังตะวนัตก บริเวณ แคว้นนอร์คมอ็งด ี(Normandy) ของ ประเทศฝร่ังเศส (France) ไดรั้บประกาศจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี พ.ศ. 2522 ซ่ึงทาํใหท่ี้น่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียงยอดนิยมอนัดบัท่ี 3 ของ ประเทศฝร่ังเศส 
(France) รองลงมาจาก หอไอเฟล “Eiffel Tower” และ พระราชวงัแวร์คซายย์ “Chateau de Versailles” ความ
สูงของตวัวหิารนั้นแลว้ก็จะมีความสูงถึง 155 เมตร บนยอดวหิารเป็นรูปป้ันทองของเทวดามิเชล สร้างโดย เอมานูแอล เฟรมีเย   

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Mercure Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง (9) มงแซงต์ มิแชล - แวร์ซายส์ - ปารีส  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เชา้น้ี นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) (ระยะทาง 346 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
เป็นเมืองท่ีโด่งดงัในฐานะท่ีเป็นท่ีตั้งของ พระราชวงัแวร์ซายส์ “Chateau de Versailles” ซ่ึง แวร์คซายส์
(Versailles) เคยเป็นเมืองหลวงของ ราชอาณาจกัรฝร่ังเศส (France)  เป็นเวลากวา่หน่ึงศตวรรษ นบัจาก ค.ศ. 1682  
ถึง ค.ศ. 1789 ปัจจุบนั เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) ไดก้ลายเป็นชานเมืองท่ีรํ่ ารวยของ กรุงปารีส (Paris) อีกดว้ย 

13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัแวร์ซายส์ “Chateau de Versailles” สวยงามอลงัการตาม
แบบฉบบัพระราชวงัโดยทัว่ไป ซ่ึงไม่วา่ท่ีไหนๆ ต่างก็มีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจทั้งนั้น และยงัเป็นท่ี ท่ีสามารถช่ืนชมและ
ด่ืมดํ่ากบังานศิลป์ ในหลายรูปแบบ เพราะเป็นท่ีเก็บรวมรวมงานท่ีมีความประณีตบรรจงไวใ้หไ้ดต่ื้นตาต่ืนใจ แบบดูไดแ้ต่สมัผสั
ไม่ได ้ภายในก็จะแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ เช่นหอ้งบรรทม ทอ้งพระโรง หอ้งแสดงงานศิลป์ และท่ีขาดไม่ไดก็้ร้านขายของท่ีระลึก 
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ส่วนภายนอก ก็ยงัมีในส่วนของสวนท่ีกวา้งใหญ่ท่ีสวยงาม ดา้นหนา้จากประตูร้ัวสีทองอร่ามมองเขา้ไปจะเห็นตึกสีชมพซ่ึูงจะ
เป็นท่ี ท่ีเราเขา้ไปชม ผา่นเขา้มาดา้นในจะเจอกบัหอ้งประกอบพิธีกรรมของพระมหากษตัริย ์เพดานหอ้งสวยงามตระการตา
ทีเดียว ประตูหอ้งบรรทม ผนงัหอ้ง และเพดาน ก็เขียนภาพไวไ้ดอ้ยา่งงดงามมาก ส่วนแชนเดอเลียแสนสวย เตียงบรรทม และ 
รูปวาดของพระนางแมร่ีองัตวัเเน็ต ราชินีคนดงั ก็มีใหเ้ห็น เดินเขา้ไป หอ้งโถงสาํหรับงานเล้ียงรับรองเปิดไฟโคมระยา้
ระยบิระยบัไปหมด ผา่นเตียงบรรทมของพระเจา้หลุยส์ และเตียงของพระนางแมร่ีองัตวัแน็ต ภาพวาดบนเพดานสวยๆ อีกแลว้ 
และรูปพระนางแมร่ี  หลงัจากนั้น นาํท่าน เขา้สู่ กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของ ฝร่ังเศส (France) (ระยะทาง 37  
กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงท่ีมีมนตเ์สน่ห์ และสุดแสนจะโรแมนติก อนัน้ีเป็นท่ีกล่าวขวญั 
หรือกล่าวอา้งจากผูค้นทั้งหลาย กรุงปารีส (Paris) มีส่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย ไม่วา่จะเป็นอาคารบา้นเรือน สถานท่ีสาํคญัต่างๆ 
สถาปัตยกรรมหรือเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ หรือจะเป็นในเร่ืองของ แฟชัน่ อาหารการกิน ขา้วของเคร่ืองใชต้่างๆ ก็น่าสนใจ
น่าซ้ือไปเสียหมด นอกจากจะเป็นเมืองแห่งแฟชัน่ ศิลปะ และแสงสีแลว้ ยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของโลกท่ีนกัเดินทาง
ทัว่โลกใฝ่ฝันถึง ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นดงัสญัลกัษณ์แห่ง กรุงปารีส (Paris) และ ฝร่ังเศส (France) ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก   

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Novotel Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง (10) ปารีส 
07.00 น.     อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี พาทุกเขา้ชม พพิธิภัณฑ์ลูฟว์ “Louvre Museum” พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของ มีประวติัความเป็นมาอยา่งยาวนาน พพิธิภณัฑ์ลูฟว์ “Louvre Museum” เคยเป็นพระราชวงัหลวงของ 
ฝร่ังเศส (France) ก่อนท่ีจะทาํการยา้ยไปท่ี พระราชวงัแวร์ซายส์ “Chateau de Versailles” แต่ปัจจุบนักลายเป็น 
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สถานท่ีเก็บ และจดัแสดงผลงานศิลปะท่ีมีค่ามากมาย รวมถึง ภาพเขียนโมนาลซ่ิา และผลงานท่ีมีช่ือเสียงอีกมากมายของ ลีโอนา
โด ดาวนิช่ี และผลงานศิลปะอนัทรงคุณค่าอีกมากมายจากศิลปินช่ือดงัทัว่โลก เฉพาะภาพวาดผลงานชั้นยอดกวา่ 6,000 ภาพ นบั
ไดว้า่มากท่ีสุดในโลก และท่านสามารถชมผลงานป้ันของศิลปินช่ือดงัอีกมากมาย รวมถึง รูปป้ันหินอ่อนของลโีอนาโด้ ดาวนิช่ี 
และ รูปป้ันหินอ่อนวนีัส ท่ีแสนงดงามอีกดว้ย พพิธิภณัฑ์ลูฟว์ “Louvre Museum” ยงัไดช่ื้อวา่พิพิธภณัฑท่ี์มีผูค้นเขา้มา
เยีย่มชมมากท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ดา้นหนา้มี ปีรามิดแกว้ช่วยกระจายแสงไปยงัสนามท่ีรายลอ้มอยูร่อบดา้นกบัหอ้งท่ีอยูเ่บ้ืองล่าง 
และทาํหนา้ท่ีเป็นประตูทางเขา้ของพิพิธภณัฑอี์กดว้ย 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  
หลงัอาหาร นาํทุกท่านชมทศันียภาพของ กรุงปารีส (Paris) โดยการนาํทุกท่านข้ึนสู่ชั้นดาดฟ้าของ หอคอยมองปานาส  
“Montparnasse Tower” ซ่ึงเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดใน ฝร่ังเศส (France) และสูงเป็นอนัดบัท่ี 13 ของยโุรป สู่จุดสูงสุด 
ของหอคอยใหท่้านไดถ่้ายรูป หอไอเฟล “Eiffel Tower” จากมุมสูง ซ่ึงตึกน้ีเป็นหอคอยท่ีสามารถมองเห็นผงัเมืองและ  
กรุงปารีส (Paris) ไดอ้ยา่งชดัเจน อิสระใหท่้านเก็บภาพสถานท่ีสาํคญัอีกมากมายในมุมสูงไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่าน
เท่ียวชม มหานครปารีส (Paris) นครหลวงแห่งแฟชัน่และสถาปัตยกรรมอนัสวยงาม จนไดรั้บการขนานนามวา่พิพิธภณัฑ ์
ท่ีมีชีวติ ผา่นชม พระราชวงัเก่า ปาเลเดอชูสตสี “Palais de Justice” เป็นสถาปัตยกรรม แบบโกธิคเคยเป็นท่ีประทบัของ
กษตัริยร์าชวงศก์าเปเตียง กงชิแอเยอรี ท่ีคุมขงันกัโทษ  ถูกประหารมากมายในสมยัการปฏิวติัฝร่ังเศส รวมทั้งเคยเป็นท่ีคุมขงั
พระนางมารีองัตวัเนต ์ก่อนถูกประหาร รวมถึงอาคารแบบเรอเนสซองส์ท่ีงดงามท่ีสุดและเป็นสถานท่ีสาํคญัในประวติัศาสตร์ 
โฮเตล็เดอวลิลท่ี์ในปัจจุบนั คือ ศาลาเทศบาลกรุงปารีส “Hotel de Ville” แลว้ไปถ่ายรูปกบัมหาวทิยาลยักองทพับก 
บนัทึกภาพอนัประทบัใจกบั โบสถ์แองวาลดี “Les Invalides” โดมของโบสถมี์สีทองเปล่งประกายใหดู้เด่นเป็นสง่า 
ประตูชยัท่ีสร้างถวายจกัรพรรดิ นโปเลียน เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะสงคราวตรงวงเวยีน 12 แฉก เคร่ืองหมายของกษตัริย ์ 
แวะถ่ายรูป หอไอเฟล “Eiffel Tower” สญัลกัษณ์ของ กรุงปารีส (Paris) ทาํข้ึนจากโลหะกวา่ 15,000 ช้ิน หนกักวา่ 
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7,000 ตนั ใชเ้วลาสร้างถึง 1 ปี แต่เม่ือสร้างเสร็จกลบัมีกระแสวพิากษว์จิารณ์ในดา้นลบ วา่ หอไอเฟล “Eiffel Tower” เป็น
แท่งเหลก็น่าเกลียดท่ีบดบงัความงดงามของ กรุงปารีส (Paris) สุดทา้ย หอไอเฟล “Eiffel Tower” กลบักลายเป็นสถานท่ี
ยอดนิยมท่ีไม่วา่ใครมาเยอืน กรุงปารีส (Paris) ตอ้งเดินทางมาชม หอไอเฟล “Eiffel Tower” เสมอ ผา่นชม จตัุรัสเดอลา
คองคอร์ด “Place de la Concorde” ลานประหารพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนาง มารีองัตวัเน็ตต ์เลาะเลียบผา่น สวนตุย
เลอลส์ี “Jardin des Tuileries” ท่ีสร้างโดยพระนางแคทเธอรีนเมดิซี ติดกนักบั พพิธิภณัฑ์ลูฟว์ “Louvre Museum” 
ท่ีมีงานศิลปะกวา่ 300,000 ช้ิน จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ ถนนชองส์-เอลเิซ่ “Champs-Elysees” เป็นถนนสายยาวเป็นท่ีรวมของ
ถนนใหญ่ เรียกวา่  Avenue (อาเวนิว) มีช่ืออ่ืนๆ สายอ่ืนๆแยก หรือต่อออกไปเป็นการเรียกถนนเมนใหญ่เป็น Landscape 
ถือกนัวา่เป็นถนนสายแพงท่ีสุดสายหน่ึงในโลก ต่อดว้ยการนาํท่าน ล่องเรือแม่นํา้แซนน์ “Seine River Cruise” เพื่อชม
สถานท่ีสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของ แม่นํา้แซนน์ “Seine River” มีโบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่ สร้างดว้ยศิลปะแบบ
เรอแนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ ์และสร้างภาพให ้กรุงปารีส (Paris) โดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิ 
เช่น มหาวหิารโนทร์เทรอดาม “Notre Dame Cathedral”, พพิธิภณัฑ์ลูฟว์ “Louvre Museum” และ หอไอเฟล 
“Eiffel Tower”  

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Novotel Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีสิ่บเอด็ของการเดินทาง (11) ปารีส  
07.00 น.     อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี นาํท่านเขา้สู่ ย่านมงมาร์ต “Montmartre” ยา่นท่ีจดัวา่รวบรวมศิลปินของ กรุงปารีส (Paris) เอาไวม้ากมาย เนินเขา
แห่งน้ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของ กรุงปารีส (Paris) โดยมี โบสถ์ซาเครเกอร์ “La Basilique de Sacre Coeur” ตั้งสูง
ตระหง่านเป็นสญัลกัษณ์สาํคญั ซ่ึงในสมยัก่อนนั้นเคยเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นจุดสูงสุดของ กรุงปารีส 
(Paris)  ผูค้นท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ีค่อนขา้งจะพลุกพล่านไม่ต่างอะไรกบัอาคารบา้นเรือนท่ีผดุข้ึนมาอยา่งแน่นหนาตามประสาเมือง 
ท่ีเจริญรุ่งเรืองและเติบโตอยา่งรวดเร็วจึงไม่แปลกถา้เราจะเห็นนกัท่องเท่ียวทุกเช้ือชาติเดินเท่ียวเตร่กนัอยา่งชุกชุมในยา่นน้ี  
โดยเป้าหมายหลกัของการมาเท่ียวก็คงหนีไม่พน้ โบสถ์ซาเคร เกอร์ “La Basilique de Sacre Coeur” ท่ีทั้งมี
ประวติัศาสตร์ท่ีน่าศึกษา นาํท่านยนือยูท่ี่จุดชมววิและถ่ายรูปดา้นบนเนินเขาน้ี   

12.30 น.  อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านชอ้ปป้ิงกนัท่ี ร้านปลอดภาษีดวิตีฟ้รีปารีส “Paris Duty Free Shops” มีเวลาใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ

สินคา้ปลอดภาษีในราคาท่ีถูกกวา่ขา้งนอก พร้อมทั้งรับส่วนลดพิเศษใหเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวเท่านั้น เช่น เคร่ืองสาํอาง, นํ้ าหอม, 
เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงัและเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ มากมาย รวมทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมจาก ฝร่ังเศส (France) และต่อกนัท่ี  

 ห้างแกลอรี ลาฟาเยต “Galleries Lafayette” หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัของ กรุงปารีส (Paris) ภายในหา้งสรรพสินคา้น้ี 
  มีสินคา้หลายหลากยีห่อ้ และมีส่ิงของทุกประเภทไวล่้อตาล่อใจนกัชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัๆ ใหเ้ลือกสรรไดอ้ยา่งครบครัน เท่านั้น 
 ไม่พอ ฮิตของนาํท่านส่งทา้ยโปรแกรมสาํหรับนกัชอ้ป ดว้ยการไปตะลุย ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมของยโุรปท่ี ลาวาเล่ วลิลาช  
 เอ้าท์เลท็ “La Vallee Village Outlet” (ระยะทาง 37 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที ) ศูนยร์วมสินคา้

คุณภาพดีราคาดิสเคานทจ์ากบูติค แบรนดเ์นมกวา่ 50 ยีห่อ้ ไม่วา่จะเป็น Burberry , Lowe , Polo , Douce Garbana , 

La Coste , Longchamp , Timberland , Kipping , Miss Sixty , Energies , Camper และอีกมากมาย 

*** เพือ่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน อิสระท่านรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย *** 
พกัค้างคืน ณ Novotel Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีสิ่บสองของการเดินทาง (12) ปารีส  
09.00 น.      อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตชิาร์ล เดอ โกลล์ “Charles De Gaulle Airport” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
กรุงเทพฯ (Bangkok) และ มีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษี รวมถึงการขอภาษีคืน  

13.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TG 931 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 15 นาที) 
 

วนัทีสิ่บสามของการเดินทาง (13)  กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ 

(Bangkok) พร้อมดว้ยความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
 
 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

 
 

หมายเหตุ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ ล่วงหนา้ก่อน 10 วนั 

และยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 

- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน เทศกาล 

เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสาย  การบินการนดั หยดุงาน, 
ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว ้ใหไ้ด ้มากท่ีสุด  

- บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็ก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ และ ท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แตมี่
การตกลงกบัพนกังานขาย  

-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด4
ประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่าน
ออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บคาํยนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง เงินคืน ในกรณี ท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมืองอนั
เน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี เขา้เมือง ฯลฯ  

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนทาํการจองและวางมดัจาํทวัร์ เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ 129,900.- บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ    127,000.- บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ      119,000.- บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ   31,000.- บาท  
พกัเดีย่วเพิม่       ท่านละ   25,000.- บาท 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อนิเตอร์  เสน้ทาง กรุงเทพฯ – มลิาน // ปารีส – กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือน มกราคม 2562  

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  
4. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน จาํนวน 10 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าทปิคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 10 มื้อ และอาหารคํา่ 9 มื้อ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. – บาท (หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตรุะหว่าง 
 การเดนิทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสัง่มาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
5. อตัราผกผนันํ้ ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับข้ึนจากสายการบิน 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
 

การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คืนเตม็จาํนวน 

 ยกเลกิการเดนิทาง 20 - 29 วนัขึน้ไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 - 19 วนั  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
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 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 14 วนั  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนัก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋
เคร่ืองบินสามารถทาํ REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะชาํระเงินคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรมและห้องพกั  
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยู่

กบัขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้ง
ติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 

 
 
 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศฝร่ังเศส 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป (ขนาดใบหน้า 70-80 % ของภาพ) ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูป

เท่านั้น (สถานทูตเขม้งวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
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3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้าํนาํหนา้เป็น
นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกลุ (ถา้มี) (เป็นสาํเนาทั้งหมด) 

4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 
 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ทาํงานและระบุวนัลา 
 เจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
 ประกอบอาชีพอิสระ ทาํจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 
 กรณีออกค่าใชจ่้ายเอง ใช ้STATEMENTทีอ่อกจากธนาคารย้อนหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั)  
 กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้ใหบุ้คคลท่ีออกค่าใชจ่้าย (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น) ทาํหนงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทาง

ธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมสาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน พร้อมแนบสาํเนาทะเบียนบา้น และบตัร
ประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้

 สลิปเงินเดือน (ถา้มี) 
6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง 

ทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน 

  *** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา ***  
  สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ  

ศูนย์ย่ืนวซ่ีา TLS ประเทศฝร่ังเศส ทีต่ึกสาทรซิตี ้ช้ัน 12 ถนนสาทรใต้ ใกล้กบัรถไฟฟ้าช่องนนทรี 
 
 
 

แบบฟอร์มการจองทัวร์  

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

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



 The Best of France 13 Days TG May - Aug 2019   17 
 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมู่บ้านเมอร์ริท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  





กาํหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จาํนวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดนิทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ 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. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 40,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการทาํการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนทีเ่หลือชําระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 

 


