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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบนิชาร์ลเดอโกล ปารีส (ฝร่ังเศส) 25.12.2021 
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิ ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบนิไทย  

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้โดยสารขาออก 

 

วันที่ 2 ปารีส - รูอ็อง - มหาวหิารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวลิส์ 26.12.2021 
00.05 น. ออกเดนิทางสูป่ารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG930  
06.50 น. สนามบนิชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพ่ือเดนิทางท่องเท่ียวตอ่ 
 

 แล้วน าคณะออกเดนิทางสูเ่มืองรูอ็อง (Rouen) เมืองหลวงของแคว้นนอร์มงัดีบนฝ่ัง
แมน่ า้แซนน์ โมเนต์ใช้ชีวติอยู่ท่ีน่ีในปี ค.ศ.1892  เพ่ือน าท่านชมมหาวหิารรูอ็อง 
(Rouen Cathedral) โมเนต์ได้วาดภาพวหิารแห่งนีใ้นช่วงเวลาท่ีตา่งกนั โมเนต์
เปล่ียนผ้าใบท่ีใช้วาดผืนแล้วผืนเล่า แสงท่ีสาดสอ่งบนวหิารก็เปล่ียนตามไปด้วย
ภาพเขียนคอลเลค็ชัน่นีมี้ทัง้หมด 28 ภาพ จากนัน้ไปชมสถานท่ีส าคญัอีกแห่งหนึ่ง
ของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ี โจน ออฟ อาร์คถกูเผาทัง้เป็น วีร
สตรีของฝร่ังเศสถกูตดัสนิให้ประหารชีวิตด้วยการเผาทัง้เป็นเม่ืออายไุด้เพียง 19 ปี 
เดมิบริเวณนีเ้ป็นตลาดเก่า 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มืองโดวลิส์ (Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ่งท่ี

ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกนัอยู่เป็นประจ า เดนิเท่ียวชมเมือง
เลก็ๆท่ีหรูหรา และแวดล้อมไปด้วยกลิน่อายของเหล่าชนชัน้สงูในอดีต ตวัเมืองเรียง
รายไปด้วยอาคารร้านค้าสวยงามน่ารัก และร้านค้าแบรนด์เนมช่ือดงั 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Mercure Le Havre Centre Bassin Du Commerce **** หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันที่ 3 โดวลิส์ - มงต์แซงต์มิเชล - แซงต์มาโล 27.12.2021 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. น าท่านออกเดนิทางสูเ่มืองก็อง (Caen) ชมทศันียภาพของเมืองจากแนวก าแพงของ

ปราสาทก็อง ท่ีบง่บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในครัง้อดีต จนเข้าสู่มงต์แซงต์มิเชล 
(Mont Saint-Michel) ท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งในยโุรปเทียบได้
กบัมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บา่ย น าท่านชมมงต์แซงต์มเิชล ประดจุหนึ่งมหาปราสาท ตัง้อยู่บนเกาะในเขตแคว้นนอร์
มงัดี สถานท่ีแห่งนีไ้ด้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก 
เม่ือปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมตดิอนัดบั 3 ของฝร่ังเศส 
รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวร์ซายน์มงแซงต-์มเิชลสร้างมาหลายยคุ
หลายสมยัเปล่ียนแปลงรูปแบบตลอดการสร้างจน ปีค.ศ.966  
นกับวชนิกายเบเนดกิทีนจากวหิารแซ็ง-วอ็งดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึน้ใหมเ่ป็น
อารามขนาดใหญ่ ตวัวหิารตัง้อยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สงูจากระดบัน า้ทะเล 
75 เมตร จากนัน้มีการสร้างตอ่เตมิหลายยคุหลายสมยั เม่ือครัง้แคว้นนอร์มงัดี
เจริญรุ่งเรือง แล้วออกเดนิทางสูเ่มืองแซงต์มาโล (St.Malo)  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE SAINT MALO BALMORAL HOTEL**** หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันที่ 4 แซงต์มาโล - ตูร์ - ปราสาทชองบอร์ด (ปราสาทลุ่มแม่น า้ลัวร์) 28.12.2021 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. เดนิทางสูเ่มืองตร์ู (Tours) ในเขตแมน่ า้ลวัร์ทางตอนเหนือและแมน่ า้แชร์ทางตอนใต้  

มีประวตัศิาสตร์เก่าแก่ยาวนาน จตัรัุสเมืองเก่าเรียงรายไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุงท่ีสร้างมา
ตัง้แตส่มยัยุคกลางเป็นเมืองคลาสสคิท่ีน่าชมอีกเมืองหนึ่ง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย เดนิทางสูช่องบอร์ดมหาปราสาทแห่งลุม่แมน่ า้ลวัร์ มีแมน่ า้สายยาวท่ีสดุของฝร่ังเศส  

คือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝ่ังมีปราสาทหรือชาโต (Chateau) ของกษัตริย์และเชือ้
พระวงศ์ ในจ านวนทัง้หมดปราสาทชองบอร์ด (Chambord) นบัเป็นความปรารถนา
สงูสดุของนกัท่องเท่ียว  พระเจ้าฟรองซวัส์ท่ี 1 ทรงโปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1519 
หลงัน าทพัไปชนะอิตาลีท่ีเมืองมิลาน เพ่ือไว้รับรองพระสหายและไว้เป็นท่ีประทบัเม่ือ
มาลา่สตัว์ ลีโอนาร์โด ดาวนิชี เป็นผู้ ร่างโครงสร้าง (Drawing) และ Dominigue de 
Cortone สถาปนิกฝร่ังเศสและทีมงาน ได้น าเค้าโครงสร้างนีไ้ปปรับปรุงเป็นแบบ
สมบรูณ์ ปราสาทแห่งนีต้ัง้อยู่ท่ามกลางสวนป่าท่ีมีอาณาเขตถึง 13,500 เอเคอร์ ไม้ท่ี
ท าโครงและพืน้เป็นไม้โอ๊กจากป่าบริเวณปราสาท หลงัคาและสว่นตกแตง่ท่ี
เลียนแบบจากหินอ่อน ด้านหน้าทางเข้าปราสาทเป็นลานกว้าง บง่บอกถึงความ
ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ฟรองซวัส์ท่ี 1 ด้านหลงัเป็นโบสถ์และท่ีประทบัของกษัตริย์ ทาง
ขึน้ปราสาทท าเป็นบนัไดวนออกแบบโดยดาวนิชี มีช่องบนัไดซ้อนกนัอยู่ท าให้ขึน้และ
ลงแยกจากกนัได้เป็นอิสระ น าคณะชมสว่นท่ีเป็นชัน้ลา่งเป็นห้องของพระเจ้าฟรอง
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ซวัส์ท่ี 1 มีภาพสีน า้มนัประดบัอยู่มากมาย, ห้องเก็บราชรถของกษัตริย์หลายพระองค์
ท่ีเก็บรักษาอย่างดี ชัน้บนเป็นพพิธิภณัฑ์แสดงศลิปวตัถตุา่งๆท่ีเคยถกูใช้ในปราสาท
แห่งนี ้ มีห้องบรรทมของกษัตริย์ราชวงศ์และผู้ตดิตาม พร้อมห้องท่ีใช้จดังานเลีย้ง
สงัสรรค์ถดัขึน้ไปเป็น ห้องของราชินี พร้อมภาพวาดท่ีวาดลงบนเนือ้ไม้ชัน้บนสดุเป็น
ระเบียงคล้ายๆดาดฟ้า สามารถมองเห็นยอดปราสาทอย่างชดัเจนและสวยงาม 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERCURE TOURS CENTRE GARE ET 

CONGRES**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
 

วันที่ 5 ตูร์ - ปราสาทเชอนงโซ - นครปารีส 29.12.2021 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.30 น. น าคณะเท่ียวชมปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) สร้างบนฝ่ังแม่น า้

แชร์ และสร้างมาก่อนหน้าท่ีจะมีหลักฐานทางเอกสาร เม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 11 
ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์มสถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ (Menier) 
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซเป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิก
และสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลาง
ล้อมรอบด้วยคนู า้ ประตทูางเข้าขนาดใหญ่ท าจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล 
(Chapel) โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดับ กระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน (Green) 
เป็นลกัษณะศลิปะแบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรอง
ซวัส์ท่ี 1, ห้องพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสนัท่ีมีหินหลกั
แยกจากกนัเป็นเส้นขาด ถือว่าเป็นห้องท่ีแกะสลกัท่ีสวยท่ีสดุห้องหนึ่งในการตกแต่ง
แบบเรอเนซองส์แบบฝร่ังเศส  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย น าท่านออกเดนิทางสูม่หานครปารีสนครหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกท่ีซึ่งเปรียบ 

เสมือนสวรรค์ของนกัชอปปิง้จากทัว่ทกุมมุโลก หรือเมืองท่ีเป็นท่ีขนานนามวา่เป็น
มหานครปารีสอนัสดุแสนโรแมนตกิ  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hôtel Concorde Montparnasse ****  หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 6 พระราชวังแวร์ซายน์ - ช้อปป้ิง Duty Free – Gallery Lafayatte 30.12.2021 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. น าท่านเดนิทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจาก

จดุศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับางสว่นของพระราชวงันี ้
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ได้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว น าเข้าชมความงามของพระราชวงัภายในห้องตา่ง ๆ 
อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมลิ
เลอร์ แตล่ะห้องของพระราชวงัล้วนมีคา่ด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือ
เอกชาวฝร่ังเศส ควรคา่แก่การยกย่องให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามล า้คา่ท่ีสดุแห่งหนึ่ง
ของโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย น าท่านช้อปปิง้สนิค้าอาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองส าอาง ท่ีร้าน Duty Free 

Shop ท่ีมีสว่นลดพเิศษให้เฉพาะนกัท่องเท่ียวเท่านัน้ แล้วมีเวลาให้ท่านเลือกซือ้
สนิค้าในห้างแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ท่ีมีแบรนด์ชัน้น าจากทัว่ทกุมมุโลกเปิดให้บริการ
ในห้างแห่งนี ้

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hôtel Concorde Montparnasse ****  หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 7 พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปป้ิงวันส่งท้ายปีเก่า - เคาท์ดาวน์ 31.12.2021 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. น าคณะเข้าชม พพิธิภณัฑ์ลฟูร์ ซึ่งในอดีตเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่โตมากท่ีสดุของโลก 

สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าฟิลปิออกสุต์ ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ปัจจบุนัพระราชวงัแห่ง
นีก้ลายเป็นพิพธิภณัฑ์ท่ีส าคญัและใหญ่โตท่ีสดุในปารีส ท่ีนกัท่องเท่ียวไมค่วรพลาด
ชมภายในเป็นท่ีเก็บรักษาวตัถโุบราณตา่งๆท่ีมีคา่และมีช่ือเสียงของโลกเช่น 
ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซ่า อนัเป็นภาพวาดของเลโอ
นาร์ด เดอ วนิซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวตัถโุบราณซึ่งเป็นศลิปะอนั
ล า้คา่จากชาติตา่งๆ กว่า 300,000 ชิน้ ท่ีฝร่ังเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต 
สว่นใหญ่ได้มาจากตะวนัออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูป
แกะสลกัซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลกัเทพธิดาวีนสั 
(Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกช่ือดงัชาวอเมริกนั ได้สร้าง
ทางเข้าพิพธิภณัฑ์เป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลมุเนือ้ท่ีบนลานนโปเลียนท าให้
สถาปัตยกรรมของพพิธิภณัฑ์แห่งนีด้โูดดเดน่เป็นสง่า 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย น าท่านช้อปปิง้สนิค้าจากร้านแบรนด์เนมช่ือดงั ย่านถนน Rue Saint Honoré, 

Opera House ตามอธัยาศยั  
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hôtel Concorde Montparnasse ****  หรือเทียบเท่าใน  
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ระดับเดียวกัน 
 **ร่วมงานฉลองเคาท์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่**  

วันที่ 8 เที่ยวมหานครปารีส - หอไอเฟล - มงต์มาร์ต - ล่องเรือแม่น า้แซนน์ 01.01.2022 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. น าท่านเท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลก ผา่นชมมหาวหิาร

โนตเตรอดาม มหาวหิารในยคุกอธิค ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีสบนเกาะ
กลางแมน่ า้ (อิลเดอลาซิเต้) จากนัน้น าคณะบนัทึกภาพหอไอเฟลจากมมุกว้าง ณ  
จตรัุสทรอคคาเดโร, ประตชูยั, ถนนชองป์เอลเิซ,่ จตรัุสคองคอร์ด, โบสถ์อิงวลีดส 
ปารีสได้รับการกล่าวขานวา่เป็นพพิธิภณัฑ์ท่ีมีชีวิตโดดเดน่ด้วยผลงานศลิปะอนั
ยิ่งใหญ่ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย เดนิทางไปมงต์มาตร์ (Montmartre) ตัง้อยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส 

เป็นย่านศลิปะท่ีโดง่ดงัแห่งหนึ่งในอดีตประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 19 มีศลิปินดงั ๆ 
มาปักหลกัอยู่หลายคนก่อนท่ีจะมีช่ือเสียง  บนเนินเขาสงู 130 เมตร เป็นท่ีตัง้ของ
โบสถ์ซาเครเกอร์ สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์สถานท่ีอทุิศแดช่าวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวติจาก
สงครามกบัปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมนั - ไบเซนไทน์  

 

 สมัผสับรรยากาศลอ่งเรือบาโตมชู ชมความงดงามสองฝ่ังแมน่ า้แซนน์ สถานท่ีส าคญั
คูบ้่านคูเ่มือง โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่ สร้างด้วยศลิปะแบบเรอเนสซองส์ควร
คา่แก่การอนรัุกษ์ ท าให้ปารีสโดดเดน่เป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหนึ่งของโลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hôtel Concorde Montparnasse ****  หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 9 สนามบนิชาร์ล เดอ โกล - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 02.01.2022 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชาร์ล เดอ โกล ปารีส เพ่ือเตรียมเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
12.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG931   
วันที่ 9 เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ 03.01.2022 

06.00 น. น าท่านเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, เช่ารถ

โค้ช, จองท่ีพัก, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตัิ, การถูกปฏิเสธ
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การเข้าเมือง ท าให้การเดนิทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยัง
จดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถ
คืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์
จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มอิาจรับผดิชอบได้ 

วัคซีนที่ประเทศฝร่ังเศสรับรองและ เง่ือนไขที่ต้องปฏบิัตติามวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European 
Medicines Agency : EMA) ได้แก่ Comirnaty (Pfizer & BioNTech), Spikevax (Moderna), COVID-19 Vaccine Janssen และ 

Vaxzevria (AstraZeneca) รวมทัง้วัคซีนเทียบเท่า* อาท ิCovid-19 vaccine Astra-Zeneca ที่ผลิตในประเทศไทย 
 

ฝร่ังเศสเปิดรับวัคซีนไขว้ และสามารถท า pass sanitaire ดังนี ้ 
Sinovac+Sinovac+Pfizer/Moderna ,  

Sinopharm+Sinopharm+Pfizer/Moderna 
 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

25 ธ.ค. 2564 – 03 ม.ค. 2565 120,000.- 108,000.- 96,000.- 14,000.- -33,000/-25,000 

คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 01 พฤศจกิายน 2564 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เข้าชมมงต์แซงต์มิเชล / ปราสาทชองบอร์ด / ปราสาทเชอนองโซ / วงัแวร์ซายน์ / พพิธิภณัฑ์ลฟูร์ / เรือบาโตมชู 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจอง

ห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไมมี่
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้
คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2€ / ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 คา่บริการน าทัวร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์น าเท่ียว และคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 
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1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่าน

เองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  
คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าตรวจ PCR Test (ถ้ามี) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

 


