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DAY 2
ท่าอากาศยานชารล์เดอโกล – ปารสี

เมืองรอ็ูอง – โบสถ์แห่งฌองดารก์ – มหาวหิารนอเทรอดาม – เมืองโดวลิล์ 

21.00 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หน้าที่และหัวหน้าทัวร์
ของไรน์นิช ทราเวล จะคอยดูแลอ านวยความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองรูอ็อง (Rouen) ชม โบสถ์แห่งฌองดารก์ 
(หรอืที่คนไทยเรยีกกันว่า โจน ออฟ อารค์) ที่บรเิวณจตุัรสั Place du 
Vieux Marche

ชม มหาวหิารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de 
Rouen) มหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สรา้งข้ึนอย่างสวยงามใน
สไตล์โกธคิภายในจะเห็นความงดงามของภาพวาดของศิลปนิโมเน่ต์กับ
ศิลปะกระจกสี 

รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารรูอ็อง 

เดินทางสู่ เมืองโดวลิล์ (Deauville) เมืองตากอากาศรมิทะเลสุดหรู

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารฝรัง่เศส

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL BARRIERE LE ROYAL DEAUVILLE
หรอืเทียบเท่า

DAY 1
กรงุเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ มหานครปารสี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชารล์เดอโกล ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร



DAY 3
แซงต์มาโล – ก าแพงของเมือง – โบสถ์แซงต์มาโล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เดินทางสู่ แซงต์มาโล (St.Malo) แต่เดิมได้สรา้งข้ึนเป็นป้อมปราการพรอ้มก าแพงล้อมรอบเพื่อป้องกันปาก
แม่น้า Rance และต่อมาได้กลายเป็นที่หลบซอ่นตัวของเหล่าโจรสลัดเป็นเวลาหลายศตวรรษที่น่ีก็เป็นกลายเป็น
เมืองที่มีผู้มาเยี่ยมชมบ่อยที่สุดในบรติทานี เน่ืองจากอยู่ตรงกันข้ามกับเกาะอังกฤษ

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทะเล
บ่าย เดินชมตัวเมือง ด้วยการเดินไปรอบๆก าแพงของเมือง ไปเยือน โบสถ์แซงต์มาโล (Saint Malo Cathedral) 

โบสถ์เก่าแก่ของโรมันคาทอลิก ชม โซลีโดรทาวเวอร ์(Solidor Tower) อาคารเก่าแก่ที่ต้ังอยู่รมิทะเลสรา้งโดย 
John V ยุคแห่งเบรอตาญ โดยภายในเป็นที่เก็บรวบรวมเก่ียวกับประวติัศาสตรก์ารเดินเรอืรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในเดินเรอืในทะเลอีกจ านวนมากมองจากบรเิวณ ทาวเวอร ์นักท่องเที่ยวจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ที่งดงามของ
ปากแม่น้า Rance

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารฝรัง่เศส
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND HOTEL DES THERMES, ST.MALO หรอืเทียบเท่า



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
น าท่านเดินทางสู่ เส้นทางที่เต็มไปบรรยากาศอันโรแมนติค จากเมืองแซง 
มาโล ไปยัง มองท์แซงมิเชล (Le Mont Saint Michel) เมืองที่มีปราสาท
งดงามที่สุดที่ต้ังอยู่กลางทะเลมีฉายาว่า “ พิรามิดแห่งท้องทะเล ” ที่น่ีมีกลุ่ม
อาคารบ้านเรอืนต้ังอยู่บนเกาะกลางน้านอกชายฝ่ังทะเล เวลาน้าข้ึนจะเห็น
ปราสาทต้ังอยู่กลางน้า แต่เวลาน้าลง ชายหาดจะขาวลาดยาว สามารถเดินสู่
ตัวปราสาทน้ีได้อย่างสะดวกสบาย เดินชมชุมชนเก่าแก่ที่อยู่อาศัยมานับ
หลายพันปี

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแห่งมองทแ์ซงมิเชล
(รบัประกันความอรอ่ยระดับ Rhinish Gourmet Restaurant)

* ชมิสุดยอดไข่เจยีวบันลือโลก
ท่ีมีชือ่เสียงท่ีสุดและแพงท่ีสุดใน
โลกกล่าวกันว่า พระมหากษัตรย์ิ
ทุกพระองค์ท่ีเสด็จมาท่ีน่ีต้องมา
รับประทานเมนู น้ีมา ต้ังแต่ปี 
1888 *

DAY 4
มองท์แซงมิเชล – ปราสาทมองท์แซงมิเชล – โบสถ์มองท์โทมบ์

บ่าย น าท่านเข้าสู่บรเิวณ ปราสาทมองท์แซงมิเชล (Mont Saint-Michel) ปราสาทกลางน้ามรดกโลก  กล่าวคือเวลาน้าข้ึน
ปราสาทจะโดนล้อมรอบไปด้วยน้าทะเล เวลาน้าลงจงึเดินไปได้   ด้านบนยอดเขาเป็นที่ต้ังของ โบสถ์มองท์โทมบ์ ให้เวลา
ท่านเลือกซือ้สินค้าและของที่ระลึกหลากหลายมากมาย จากรา้นค้าไม่ว่าจะเป็นเซรามิก  ที่ต้ังอยู่ตลอดสองข้างทางเดินถนน
เส้นเดียวสู่โบสถ์

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE HOTEL, MT. SAINT-MICHEL หรอืเทียบเท่า



*** โปรแกรมพิเศษ โดยจะพาท่านล่องเรอืบาตูมูสในแม่น้าแซนด์ แม่น้าท่ีไหลผ่านกลางนครปารสี 
พรอ้มด่ืมแชมเปญบนเรอื ชมความงดงามของมหานครปารสี ในบรรยากาศทางน้า ***

DAY 5

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ มหานครปารสี ชมทัศนียภาพทุง่หญ้า และชนบทของชาวฝรัง่เศส ตลอดเส้นทาง

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคารต่ิมซ า
บ่าย น าท่านสู่ ห้างสรรพสินค้า LA SAMARITAINE ห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ล่าสุดใจกลางกรุงปารสี 

ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามและมีสินค้าแบรนด์เนมชัน้น ามากที่สุดในมหานครปารสี 
มีครบทุกแบรนด์ รวมถึงเข้าชม ห้างแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ท่านจะได้ชม
ฝ้ากระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีความงดงามเปน็ทีนิ่ยมของชาวปารสี ที่มาซือ้สินค้าชนิดต่างๆ
ของฝรัง่เศสและยุโรปในราคาถูก

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารฝรัง่เศส
(รบัประกันความอรอ่ยระดับ Rhinish Gourmet Restaurant)
ชมิสุดยอดอาหารฝรัง่เศสจากภัตตาคารที่เปดิในป ี1686 ที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครปารสี                    
ที่แม้กระทั่งกษัตรยิ์นโปเลียน, โทมัส เจฟเฟอรสั์น อดีตประธานธบิดีสหรฐัอเมรกิา 
และเบนจามิน แฟรงคลิน ยังมารบัประทานทีน่ี่ 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MARRIOTT OPERA AMBASSADOR HOTEL, PARIS หรอืเทียบเท่า

มหานครปารสี
ชอ้ปปิ้ งที่ LA SAMARITAINE – แกลเลอรีล่าฟาแยตต์ 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เจาะลึก ย่านมงมารต์ (Montmartre) เพื่อชม มหาวหิารซาเครเกอร์ (Sacre Coeur) โบสถ์พระแม่มารอัีนศักด์ิสิทธิ์ ทรง
กลมสวยใหญส่ะดุดตา ย่านน้ีจะเป็นแหล่งพบของนักจติรกรรมทีชุ่มนุม เพื่อขายภาพทีต่นเองวาด หรอืพบปะสังสรรค์
ระหว่างศิลปินรว่มสมัย แวะถ่ายรูป หอไอเฟล (Eiffel Tower) อาคารที่เคยสูงทีสุ่ดในโลก คือสูงประมาณ 300 เมตร
สรา้งเม่ือปี ค.ศ. 1889 ใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการจดัแสดงงานระดับนานาชาติที่จดัข้ึนทีป่ารสี ชือ่ของหอเรยีกตามวิศวกร
ผู้ออกแบบ คือ กุลสตาฟ ไอเฟล เดินเล่นชมบรรยากาศบน ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายชอ็ปปิ้ งที่ท่าน
อยากกลับมาถ่ายรูปกับประตูชยัหน่ึงในสัญลักษณ์ของปารสี

มงมารต์ – มหาวหิารซาเครเกอร ์– หอไอเฟล
ถนนฌอ็งเซลิเซ่ – เอาท์เล็ทลาวาเล่

DAY 6

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหอยเอสคารโ์ก้
ชมิสุดยอดหอยเอสคารโ์ก้ แห่งแรกที่เปิดมาต้ังแต่แต่ปี 1832 หากท่านไม่ได้ทานหอยท่ีน่ีถือว่า ท่านมาไม่ถึงปารสี
พรอ้มชมิซุปหัวหอมแห่งปารสีท่ีท่านจะติดใจจนอยากกลับมาทานอีก

บ่าย เดินทางสู่ เอาท์เล็ทลาวาเล่ (La Vallee Village Outlet) แหล่งชอ็ปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมในราคาถูกท่ีสุดในฝรัง่เศส
ไม่ว่าจะเป็น PRADA, GUCCI, DIOR, BALLY, BOTEGA VENETA, AMANI, BOSS, BURBERRY, DOLCE &
GABBANA จนได้เวลาพอสมควร น าท่านกลับมหานครปารสี

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม MARRIOTT OPERA AMBASSADOR HOTEL, PARIS หรอืเทียบเท่า



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
09.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชารล์เดอโกล
13.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

DAY 7

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ

ท่าอากาศยานชารล์เดอโกล

DAY 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรงุเทพฯ 



จ านวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ทา่น)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ทา่น 129,900

เด็ก อายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 1 ทา่น) 127,900

เด็ก อายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ทา่น + มีเตียงเสรมิ) 116,900

เด็ก อายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ทา่น + ไม่มีเตียงเสรมิ) 110,900

พักห้องเด่ียว จา่ยเพ่ิม 34,000

การช าระเงนิ
• ทางบรษัิทฯ ขอรบัเงนิมัดจ าการจอง 40,000 บาท/ทา่น
• ส่วนทีเ่หลือช าระทัง้หมดก่อนเดินทาง 15 วันท าการ
• ทา่นทีต้่องการออกใบเสรจ็ในนามนิติบุคคล ต้องแจง้พนักงานขายทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไม่ออก

ใบเสรจ็รบัเงนิ, ใบก ากับภาษียอ้นหลัง

การยกเลกิ
• ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิมัดจ าทกุกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ บรษัิทฯมีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของราคาค่าทัวร ์
• ยกเลิกภายใน 15 วันท าการก่อนการเดินทาง ถือว่าสละสิทธิ ์ทางบรษัิทฯสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิทัง้หมด โดยไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิ

คืนได้
หมายเหตุ
1. โปรแกรมการเดินทาง,  โรงแรม,  ภัตตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE ROOM) จะขึน้อยูกั่บ

ข้อก าหนดและรูปแบบห้องห้องพักในแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความแตกต่างกัน อาจจะท าให้ทา่นไม่ได้ห้องพักติดกันตามทีต้่องการ 
หรอือาจไม่สามารถจดัห้องทีพั่กแบบ 3 เตียงได้ หากโรงแรมทีท่างบรษัิทฯใช ้ไม่มีห้องพักส าหรบั 3 เตียง ทา่นอาจจะต้องเสีย
ค่าใชจ้า่ยเพิม่เติมในการเปิดห้องพักเด่ียว

3. ต าแหนง่ทีน่ั่งบนเครือ่งบินเป็นไปตามเงือ่นไขต๋ัวเครือ่งบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเลือกต าแหนง่ที่
น่ังได้เอง ทัง้นี้จะพยายามจดัทีน่ั่งให้ตามความเหมาะสม ภายใต้ลักษณะต าแหนง่ทีน่ั่งแบบหมู่คณะทีส่ายการบินจดัมาให้

4. ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทีเ่ก่ียวข้องกับต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศได้
5. บรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบิน และตัวแทนการทอ่งเทีย่วต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ 

ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจลเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในการตารางบิน ภัยธรรมชาติ 
การอนุญาตเข้าประเทศขึน้อยูกั่บดุลยพินิจของเจา้หน้าทีแ่ละกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เติมทีเ่กิดขึน้ทัง้
ทางตรง หรอืทางอ้อม เชน่ การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 

6. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) จ านวนไม่ถึง 15 ทา่น
7. เมื่อทา่นจองทัวรแ์ละช าระค่ามัดจ าแล้ว หมายถึงทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ได้แจง้แล้วในข้างต้น

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตัว เชน่ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่ามินิบาร,์ ค่าอาหารและเครือ่งด่ืมนอกเหนือรายการ
× ค่าภาษีน้ามัน ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดน้ามันโลก ทีป่ระกาศโดยสายการบิน ทางบรษัิทฯ อาจมีการเรยีกเก็บเพิม่
× ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%
× ค่าทปิหัวหน้าทัวร ์ซึง่ถือเป็นธรรมเนียมในการเดินทางทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วยดึถือและปฏิบัติตามกันมา

อัตราคา่บรกิารนีร้วม
✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ชัน้ประหยัด ตามเส้นทาง และภาษีสนามบินทกุแห่ง
✓ โรงแรมทีพั่กมาตรฐาน พัก 2 ทา่นต่อห้อง
✓ ค่าเข้าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว, ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรม
✓ ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทาง น้าหนักไม่เกินทา่นละ 30 กิโลกรมั (หรอืเป็นไปตามประกาศของสายการบิน)
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงนิ 2,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์)
✓ ค่าหัวหน้าทัวร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
✓ ค่าทปิพนักงานขับรถ, ไกด์ทอ้งถิ่น
✓ ค่าวีซา่เข้าประเทศฝรัง่เศส
✓ ค่าตรวจ ATK 1 ครัง้เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

อัตราค่าบรกิาร
ทวัร ์8 วัน พักโรงแรม จ านวน 5 คืน

(เจาะลกึแหลง่ชอ้ปปิ้ งปารสี พรอ้มชมิสุดยอด 3 ภัตตาคารระดับต านานฝรัง่เศส)



ใบจองการเดินทาง
“ Normandy & Shopping in Paris ”

23 – 30 October 2022

ชือ่ผู้จองทวัร ์นาย/นางสาว/นาง ..................................................... นามสกุล .............................................................

บ้านเลขที ่................................. ซอย ..................................................... ถนน ....................................................................

ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ........................................... จงัหวัด ...............................................

รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท ์.............................................. มือถือ .............................................................

Line ID ………….......................................................... E-mail ………….................................................................................

ชือ่-นามสกุล ข้อมูลติดต่อ 
(เบอรมื์อถือ / E-mail) แพ้อาหาร / ไม่ทาน

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

โอนเงนิช าระค่ามดัจ า ชือ่บัญช ีบรษัิท ไรน์นิช จ ากัด
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาทองหลอ่ บัญชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี042-2-75926-9
หลังจากโอนเงนิค่ามัดจ าเรยีบรอ้ยแล้ว กรุณาส่งเอกสาร รายละเอียด ดังต่อไปน้ี
1. สลิปการโอนเงนิค่ามัดจ า
2. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport)

ท่านทราบโปรแกรมจาก www.rhinishtravel.com  Line Official Facebook TV           Radio

การช าระค่ามดัจ าทวัร ์ทา่นละ 40,000 บาท
จ านวน ............. ทา่น รวมเป็นเงนิ .................................... บาท ( .................................................................. )
ผู้ใหญ่ จ านวน ...................... ทา่น เด็ก จ านวน ...................... ทา่น
พักห้อง TWIN .......... ห้อง  พักห้อง SINGLE ………. ห้อง  พักห้อง TRIPLE .......... ห้อง


