
 

 

วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินชาร์ล เดอ โกล (ฝร่ังเศส) 

22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก ใน
เร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  จากนั้นเชิญรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

วนัที ่2 ปารีส (ชาร์ล เดอ โกล) -  บ้านโมเน่ต์ - เมืองรูออ็ง (Rouen) - มงต์แซงต์มเิชล 

00.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 940 

07.10 น. ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกล ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง แลว้น าท่านเดินทางสู่ จีแวร์นี (Giverny) หมู่บา้นแห่งหน่ึงในแควน้
นอร์มงัดี  โคลด โนเมต ์(Claude Monet) ศิลปินผูเ้ป็นต านานแห่งลทัธิอิมเพรสชัน่นิสม ์บา้นหลงัน้ีเป็นสถานท่ีในช่วงบั้น
ปลายชีวติ ถูกจดัใหเ้ป็นเสมือนหน่ึงพิพิธภณัฑข์องศิลปินเอกท่านน้ี บริเวณโดยรอบมีสวนดอกไม ้และสระบวัขนาดใหญ่ 
สร้างสีสนัและความสดช่ืนใหก้บับา้นหลงัน้ีเป็นอยา่งมาก แลว้น าคณะออกเดินทางสู่เมืองรูออ็ง (Rouen) เมืองหลวงของ
แควน้นอร์มงัดีบนฝ่ังแม่น ้ าแซนน์ โมเนตใ์ชชี้วติอยูท่ี่น่ีในปี ค.ศ.1892   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าชมมหาวหิารรูออ็ง (Rouen Cathedral) โมเนตไ์ดว้าดภาพวหิารแห่งน้ีในช่วงเวลาท่ีต่างกนั โมเนตเ์ปล่ียนผา้ใบท่ีใชว้าด
ผืนแลว้ผืนเล่า แสงท่ีสาดส่องบนวหิารก็เปล่ียนตามไปดว้ยภาพเขียนคอลเลค็ชัน่น้ีมีทั้งหมด 28 ภาพ จากนั้นไปชม
สถานท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองคือโบสถโ์จน ออฟ อาร์ค ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี โจน ออฟ อาร์ค ถูกเผาทั้งเป็น วรีสตรีของ
ฝร่ังเศสถูกตดัสินใหป้ระหารชีวติดว้ยการเผาทั้งเป็นเม่ืออายไุดเ้พียง 19 ปี เดิมบริเวณน้ีเป็นตลาดเก่า 

 เดินทางสู่เมืองแซงตม์าโล St. Malo เมืองพกัผอ่นตากอากาศ อยูใ่นแควน้บริททานี หรือแควน้เบรอตาญ (Bretagne) มี
ช่ือเสียงเรียงนามวา่เป็นเมืองท่าท่ีสวยงามและเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวยโุรปเป็นพิเศษ ตรงท่าเรือจะถูกลอ้มรอบไปดว้ย
ก าแพงสูงและป้อมปราการท่ีมีความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ใหค้วามรู้สึกเหมือนอยูใ่นเมืองโจรสลดัเลย และท่ีแซงมาโลน้ีก็
อยูไ่ม่ใกลไ้ม่ไกลจากมงแซงมิเชล (Mont Saint Michel) ท่ีตั้งของวหิารกลางน ้ า ส่ิงมหศัจรรยแ์ละสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงั
ของประเทศฝร่ังเศส 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั OCEANIA ST.MALO **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่3 แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มเิชล -  เมืองตูร์ แห่งลุ่มน า้ลวัร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่ มงต์แซงต์มเิชล (Mont Saint-Michel) อนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตติดอนัดบั 3 ของประเทศฝร่ังเศส มอง
จากภายนอกคลา้ยปราสาทตั้งอยูบ่นเกาะ อนัท่ีจริงแลว้คือศาสนสถานท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป เทียบไดก้บัมหา
วหิารเซนตปี์เตอร์แห่งกรุงโรม แห่งน้ีไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลก สร้างมาหลายยคุ
หลายสมยัเปล่ียนแปลงรูปแบบตลอดการสร้างจนปี ค.ศ. 966 นกับวชนิกายเบเนดิกตีนจากวหิารแซ็ง-วอ็งดรีย ์ ไดส้ร้าง
โบสถแ์ละอาคารข้ึนใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ เม่ือคร้ังท่ีแควน้นอร์มงัดีเจริญรุ่งเรือง จนมีความงดงามดงัปัจจุบนั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดินทางสู่เมืองตูร์ Tours ในเขตแม่น ้ าลวัร์ทางตอนเหนือ และแม่น ้าแชร์ทางตอนใต ้มีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน จตัุรัส
เมืองเก่า เรียงรายไปดว้ยบา้นก่ึงไมซุ้งท่ีสร้างมาตั้งแต่สมยัยคุกลาง เป็นเมืองคลาสสิคท่ีน่าชมอีกเมืองหน่ึง 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL TOURS CENTRE GARE **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วนัที ่4 เทีย่วชมปราสาทแห่งลุ่มน า้ลวัร์ – ปราสาทชาโตเชอนองโช – ชองบอร์ด - บอร์โดซ 



 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. น าท่านชม ชาโตชองบอร์ด มหาปราสาทแห่งลุ่มน ้ าลวัร์ แม่น ้ าสายยาวท่ีสุดของฝร่ังเศส 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝ่ังมี
ปราสาทหรือชาโต Chateau ของกษตัริยแ์ละเช้ือพระวงศม์ากมาย 1 ในจ านวนทั้งหมด ชาโตชองบอร์ด Chambord 
นบัเป็นความปรารถนาสูงสุดของนกัท่องเท่ียว กษตัริยฟ์รองซวัส์ท่ี 1 ทรงโปรดใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1519 ไวเ้ป็นท่ี
ประทบัเม่ือมาล่าสตัว ์ ลีโอนาร์โด ดาวนิชี เป็นผูร่้างโครงสร้าง ปราสาทแห่งน้ีตั้งอยูท่่ามกลางสวนป่า แลว้น าท่านชม
ปราสาทสวยอีกแห่ง ชาโตเชอนงโซ Château de Chenonceau นบัไดว้า่เป็นปราสาทท่ีสวยงามท่ีสุดในลุ่มแม่น ้ าลวัร์ 
เร่ืองราวของความรักของกษตัริยฟ์รองซวัส์ท่ี 1 ทรงมอบปราสาทน้ีใหก้บัพระสนมคนโปรดของพระองค ์ คือ ดียาน เดอ 
ปัวติแยร์ (Diane de Poitiers) พ านกัอยูท่ี่ปราสาทแห่งน้ีจนหลงรักปราสาทแห่งน้ีมาก สถาปัตยกรรมของเชอนงโซเป็น
แบบผสมระหวา่งโกธิคและเรอเนซองส์ตอนตน้  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เมือง บอร์โด Bordeaux เป็นเมืองท่าใกลช้าย ฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 บอร์โด มีช่ือเสียง
และเป็นแหล่งผลิตไวน์คุณภาพท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) ซ่ึงไวน์ดี ๆ ของฝร่ังเศส มกัจะอยู่
ในกลุ่มน้ี 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั INTERCONTINENTAL LE GRAND HOTEL ***** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่5 บอร์โด - ไวน์เทสติง้ POMEROL or SAINT EMILION – การ์กาซอน เมืองโบราณการ์กาซอน 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 น าคณะเขา้สู่เขตพ้ืนท่ีการผลิตไวน์ แซ็ง-เตมีลียง Saint-Emilion นบัเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของแควน้ ซ่ีงองคก์าร
ยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเขตมรดกโลกในปี 1999 ในฐานะท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีโดดเด่นของภูมิทศัน์ ไร่องุ่นประวติัศาสตร์ 
จากอดีตจนถึงปัจจุบนัไวน์แซ็ง-เตมีลียง ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นไวน์ท่ีมีคุณภาพเป็นเลิศ มีรสชาตินุ่มนวล สีสนัสดใสและ
บ่มไดคุ้ณภาพมากท่ีสุดของบอร์โด อีกเขตหน่ึงคือ Pomerol เขตพ้ืนท่ีการท าไร่องุ่นท่ีเลก็ท่ีสุดในเมืองบอร์โด ดว้ยเน้ือท่ี
การท าไร่องุ่นเพียง 5,000 ไร่ ถึงแมว้า่จะมีการผลิตไดเ้ป็นจ านวนนอ้ยแต่คุณภาพท่ีไดน้ั้นกลบัตรงกนัขา้ม เราจะมีการ 
wine tasting ในเอสเตทของเขตน้ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เมือง การ์กาซอน ในแควน้ลอ็งกด์อค-รูซียง Languedoc-Roussillon  มีท่ีราบสูง Massif Central และเทือกเขา  
ปีเรเน่เป็นฉากหลงั ถดัไปจากเทือกเขาน้ีก็จะเขา้สู่พรมแดนสเปน มีแสงแดดอนัอบอุ่นเกือบตลอดปี เดินเท่ียวชมเมืองเก่า
การ์กาซอน เสน้ทางสายวฒันธรรมท่ีสืบสานมาตั้งแตค่ร้ังก่อนประวติัศาสตร์ จนถึงยคุโรมนัท่ีจะเห็นไดจ้ากร่องรอยของ
ก าแพงเมือง และป้อมปราการอนัแขง็แกร่งในยคุกลาง 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL DES TROIS CARCASSONNE **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่6 การ์กาซอน - ท่อส่งน า้โรมนั ปงต์ดูการ์  - วงัพระสันตะปาปา - เมืองอาวญีง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. น าท่านไป ปงต ์ดู การ์ (Pont du Gard) หน่ึงในส่ิงมหศัจรรยท่ี์ชาวโรมนัสร้างเม่ือ 2000 ปีมาแลว้ คือทางส่งน ้ าซ่ึงมีความ
ยาว 275 เมตร สามารถส่งน ้ าได ้34.8 ลา้นลิตรต่อวนั เป็นสะพานส่งน ้ าจุดหน่ึงในการส่งน ้ าระหวา่ง เมือง Uzès และเมือง 
Nîmes ซ่ึงมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO สถานท่ีสุดทา้ยคือเขตหุบเขาแม่น ้ าโรน 
มีไร่องุ่นท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ชาโตเนิฟ-ดูเปบ ไร่องุ่นท่ีเล่ืองช่ือในการผลิตไวน์ขาว และไวน์แดง  



 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เขา้สู่เมืองอาวญีง Avignon ท่ีคร้ังหน่ึงเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัต่อคริสตศ์าสนาเป็นอยา่งยิง่ และเป็นเมืองประวติัศาสตร์
ริมฝ่ังแม่น ้ าโรห์นเท่ียวเมืองอาวญีง พระราชวงัของพระสนัตะปาปา (Palais des Papes) ท่ีไดย้า้ยท่ีพ านกัมาท่ีน่ีในระหวา่ง
ปี ค.ศ.1309-1423 ในยคุนั้นอาวญีงเจริญรุ่งเรืองทั้งการคา้ศาสนา, ศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญั สะพานท่ีมีช่ือเสียงคือ สะพาน
เซนตเ์บเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1177 เก่าแก่คูบ่า้นคูเ่มือง 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั AVIGNON GRAND HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่7 อาวญีง – เลโบเดอโพรวองซ์ – เอกซอง-โปรวองซ์ - นซี - ริเวยีร่า - กราซ - โรงงานน า้หอม - คานส์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.00 น. เดินทางสู่หมู่บา้นเลโบ เดอ โพรวองซ์ Les Baux de Provence หมู่บา้นโบราณท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงรักษา
เอกลกัษณ์ของบา้นเรือน ชุมชน ตลอดจนศิลปะและวฒันธรรมโบราณเอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บคดัเลือก
ใหเ้ป็น “หน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส” เดินทางต่อเมือง เอกซอง-โปรวองซ์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดินทางสู่เมืองกราซ (Grasse) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกน ้ าหอม” การผลิตน ้ าหอมทั้งหลายส่วนใหญ่
เร่ิมตน้ท่ีน่ี โรงงานผลิตน ้ าหอมท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน เปิดใหท่้านไดช้มเร่ืองราวและขั้นตอนการผลิต หรือซ้ือเป็น
ของท่ีระลึก ต่อไปท่ีเมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนงันานาชาติ พลาดไม่ไดก้บัการวดัรอยมือดาราคนโปรดท่ีหนา้ ปาเล่ 
เด เฟสติวาล (Palais des Festivals) ท่ีเหล่าดาราช่ือดงัทั้งหลายไดป้ระทบัรอยมือไวใ้หเ้ป็นท่ีระลึก เมืองคานส์เป็นเมืองคู่
แฝดของนีซ เตม็ไปดว้ยโรงแรมหรูหราริมชายหาด และถนนท่ีทอดยาวริมชายหาดท่ีเรียกวา่ ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัว
เซท (La Promenade de la Croisette) นอกจากน้ียงัมีท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดว้ย 

 ถึงเมืองนีซ (Nice) เมืองตากอากาศชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีหรูหรา ในอดีตเป็นแหล่งพบปะกนัของชนชั้นสูงจาก
องักฤษ แนวชายหาดท่ีทอดตวัคูข่นานไปกบัถนนเลียบชายหาด ลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) 
จะคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นในช่วงฤดูร้อน 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE NICE CENTRE NOTRE DAME HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่8 แซงต์ปอล เดอ วองซ์ – โมนาโก – มอนตกิาโล เมืองคาสิโนหรู 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 พาท่านเท่ียวเมืองยคุกลางท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสท่ีช่ือวา่ "แซงต ์ ปอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence)" เป็น
เมืองท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาเหนือชายหาดริเวยีร่า จุดหมายปลายทางของบรรดาเหล่านกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบศิลปะโบราณ โลก
ยคุกลางอนัมากเสน่ห์ท่ีชวนใหห้ลงใหล ถนนกอ้นกรวดท่ีเช่ือมโยงกนัดว้ยขั้นบนัไดจ านวนมาก อาคารบา้นเรือนท่ีสร้าง
ข้ึนดว้ยหิน ประดบัประดาไปดว้ยตน้ไมห้ลากสีสนั ตามแบบฉบบัของเมืองยคุกลาง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดินทางสู่รัฐโมนาโก หรือ ไมอาม่ีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มองติกาโล Monte-Carlo กลายเป็นเมืองหลวงแห่งการพนนั
ของยโุรปซ่ึงเศรษฐีนิยมมาเท่ียวกนั น าท่านเขา้สมัผสักบัความหรูหราภายในบ่อนคาสิโนมองติกาโล ชมโมนาโก เมือง
ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางทอ้งทะเลสวย, หมู่ตึกระฟ้าและทิวเขาอนังดงาม มหาวหิารท่ีเคยใชจ้ดังานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของ
เจา้หญิงเกรซเคลลีแห่งโมนาโค สตรีผูสู้งศกัด์ิ ท่ีชีวติเปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาวธรรมดาท่ีโชคชะตาพลิกผนัให้
เป็นเจา้หญิงในราชวงั  ถ่ายรูปกบัปาเล เดอ แปรงซ์ Palais De Princes ปราสาทท่ีประทบัของเจา้ชายแห่งรัฐ สร้างข้ึนบน



 

 

ส่วนท่ีเป็นเดอะร็อกท่ามกลางทิวทศัน์อนังดงาม  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั FAIRMONT MONTE CARLO HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่9 นีซ - บินกลบัสู่นครปารีส - อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 เดินทางสู่สนามบินนีซ เพ่ือโดยสารสายการบินภายในประเทศสู่มหานครปารีส 

 ถึงกรุงปารีส ศูนยก์ลางการออกแบบและแฟชัน่ของโลก มหานครทนัสมยัท่ีไม่เคยหยดุน่ิง อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุด
ในโลกส าหรับอีกหลายๆ คน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดท่ี์โด่งดงัของฝร่ังเศส อาทิ สินคา้ประเภท น ้ าหอม,เคร่ืองส าอางค,์ เคร่ืองประดบั, เคร่ือง
แต่งกายในร้าน Duty Free ท่ีคืนภาษีใหก้บันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ หรือในหา้งสรรพสินคา้ Galeries Lafayette อนั
ทนัสมยั 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่10 ปารีส - พระราชวงัแวร์ซายน์ – หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลเิซ่ – ช้อปป้ิง  

 08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.00 น. เดินทางสู่พระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ห่างจากจุดศูนยก์ลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้
ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัน้ีไดรั้บการบูรณะเรียบร้อยแลว้ น าเขา้ชมความงามของพระราชวงัภายในหอ้งต่าง ๆ อาทิ 
หอ้งเทพอพอลโล, หอ้งเทพวนีสั, หอ้งเทพไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลลอ์อฟมิลเลอร์ แต่ละหอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่า
ดว้ยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโกโ้ดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกยอ่งใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลก ท่ีซ่ึงเปรียบเสมือนสวรรคข์องนกัชอปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลก 
หรือท่ีขนานนามวา่เป็นมหานครปารีสอนัสุดแสนโรแมนติก “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) แลนดม์าร์คท่ีโด่งดงั ประตูชยั
ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซ่ึงเป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มีทั้ง
ร้านคา้ชั้นน า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้น ้ าพ ุภตัตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสนัตลอด 24 ชัว่โมง 
จนไดช่ื้อวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่11 ปารีส - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

13.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 931 



 

 

วนัที ่12 เดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 

05.55 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ     ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชม
ต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่
ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทั
ฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็น
ส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

NO TKT 

ADL / CHD 

27 ก.ค. - 07 ส.ค. 2565 135,000.- 121,000.- 108,000.- 24,000.- -30,000.- -22,500.- 

 10 – 21 สิงหาคม 2565 135,000.- 121,000.- 108,000.- 24,000.- -30,000.- -22,500.- 

12 - 23 ตุลาคม 2565 135,000.- 121,000.- 108,000.- 24,000.- -30,000.- -22,500.- 

ค่าทวัร์รวม : 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  

 เท่ียวบินภายในประเทศจากเมืองนีซ - ปารีส 

 ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชม บา้นโมเน่ต ์/ มงตแ์ซงตมิ์เชล / / ปราสาทเชอนองโซ / ปราสาทชองบอร์ด / เทสติ้งไวน์ / พระราชวงัแวร์ซายน์ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกั
แบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และ
อาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีขอ้จ ากดัในการ
รับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพ่ือความเหมาะสม 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท่ี้ 2 € / ท่าน / วนั 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาฝร่ังเศส (เชงเกน้) 

 ค่าประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวติ/อวยัวะ/สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท 
ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม สายการบินภายในประเทศไดน้ ้ าหนกักระเป๋า 23 กิโลกรัม ใบเลก็ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 



 

 

o ค่า PCR or ATK Test ในทุกกรณี 

o ค่า Test & Go ตามท่ีรัฐก าหนด 

o ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

o ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน 

o ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่
พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได ้ซ่ึงจะ
ดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ า 60,000 
บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน (Non Refundable) ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในโปรแกรมไม่
เอื้ออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี ้

 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

 เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

 ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 

 ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

 ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 

 บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย สร้างความ
ร าคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ ้
ร่วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอ่ืนหรือ
โปรแกรมท่องเท่ียวได ้  

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน ์ 100 %, 
ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนั้น ๆ ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเช้ือเพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 01 มกราคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วน
เพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 14 วนัท าการ 



 

 

(การขอวซ่ีาประเทศฝร่ังเศสผู้เดนิทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับค าร้องขอวซ่ีาประเทศฝร่ังเศส) 

**ส าหรับท่านทีเ่คยสแกนลายนิว้มือในกลุ่มเชงเก้นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจ้งบริษัทฯล่วงหน้า** 

 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ พ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และหา้มสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสูติ
บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพยส่์วนตวั ยอ้นหลงั 6 เดือน การเงินตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของ
เงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน
เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใน
ครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง
บริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู ้
เดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   

 กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอ้งไป
ยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงนิมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


