
#14790 ทัวรฝรั่งเศส ปารีส 6 วัน 3 คืน จัตุรัสทรอคคาเดโร
พระราชวังแวรซายส ลองเรือบาโตมุช บิน EY
ทัวรฝรั่งเศส ปารีส แวรซายส หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน จัตุรัสคองคอรด
พิพิธภัณฑลูฟวร ถนนช็องเอลิเซ แกลเลอรี่ลาฟาแยตต ลาวัลเลย วิลเลจ เอาท
เลท ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอาบูดาบี    -

2 ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตูชัยนโปเลียน -
จัตุรัสคองคอรด - พิพิธภัณฑลุฟว - ดิวต้ีฟรี - ลองเรือบาโตมูซ - ถนนชองเอลิเซ - หางแกล
เลอร่ี ลาฟาแยตต

  

Best
Western
Plus Paris
Velizy Hotel
หรือเทียบเทา

3 แวรซายส - พระราชวังแวรซายส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต   

Best
Western
Plus Paris
Velizy Hotel
หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวหรือชอปป้ิงปารีส   

Best
Western
Plus Paris
Velizy Hotel
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ทาอากาศยานอาบูดาบี    -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63 ฿32,888 ฿32,888 ฿32,888 ฿11,500

12 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 ฿32,888 ฿32,888 ฿32,888 ฿11,500

23 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 ฿32,888 ฿32,888 ฿32,888 ฿11,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอาบูดาบี

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอ
ไอเฟล - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสคองคอรด - พิพิธภัณฑ
ลุฟว - ดิวตี้ฟรี - ลองเรือบาโตมูซ - ถนนชองเอลิเซ - แกลเลอ
ร่ี ลาฟาแยตต

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

15.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอร Q สายการบิน ETIHAD
AIRWAYS (EY) เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเปาสัมภาระ

ค่ํา

18.05 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี เท่ียวบินท่ี EY405

22.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะรอเปล่ียนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานอาบูดาบี คํ่า

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็นทา
อากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย และเป็นทาอากาศยานสําคัญท่ีเชื่อมตอ
ระหวางภูมิภาคตางๆ ของโลก

 กิจกรรม เชา

่ ่ ่



02.20 น. เดินทางสู ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY31

07.00+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารล เดอ โกลด ประเทศฝรั่งเศส (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
5ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

นําทานเดินทางสู มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน
10 ของโลกท่ีนักทองเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัย
แหงหน่ึงของโลก ท่ีทรงดวยอิทธิพลของ การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเป็น
หน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

จากนั้นถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ดวยความสูงถึง
1,051 ฟุต ซ่ึงสรางขึ้นในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร

นําชมและถายรูปคูกับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส
เตอรลิทซในปี ค.ศ. 1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในปี ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในปี ค.ศ.1836

นําทานถายภาพ จัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสิน
ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส

จากนั้นชม พิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) (ถายรูปดานนอก) พิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียง เกาแกท่ีสุดแหงหน่ึง
ของโลก ปัจจุบันเป็นสถานท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณคาระดับโลกเป็นจํานวนมากกวา 35,000 ชิ้น
ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อกองโลก อยางภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne,
Madonna of the Rocks ผลงานอันโดงดังของเลโอนารโด ดาวินชี

นําทานเดินชม ยานมงมารต (Montmartre) ซ่ึงเป็นยานศิลปินมากวา 200 ปี สัมผัสกับมนตเสนหและกล่ินอายของวัน
วานท่ีศิลปะในฝรั่งเศสรุงเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร (Basilica of Sacre
Coeur) วิหารสีขาวท่ีเป็นสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปินท่ีวาดรูปอยูใกลๆ

นําทานชอปป้ิง รานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเปา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น

นําทาน ลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนท่ีไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํา เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ

จากนั้นเดินทางสู ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโป
เลียน ถนนสายแฟชั่นท่ีมีชื่อเสียงของปารีส เป็นยานการคาท่ีประกอบไปดวยโรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา แบรนดเนม
มากมาย ไดรับการขนามนามวาเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

นําทานสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปดวยนักชอปป้ิงจากท่ัวทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสท่ี แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซ้ือสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปิด
อยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega,
Tag Heuer เป็นตน

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล เชา

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู
หางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตู
สําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินแอรฟรานซดวย



ปารีส

จัตุรัสทรอคาเดโร

หอไอเฟล

ประตูชัยนโปเลียน

จัตุรัสคองคอรด

พิพิธภัณฑลุฟว

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

จัตุรัสทรอคคาเดโร อยูกลางกรุงปารีส เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล สามารถ
มองเห็นตัวหอไอเฟลไดท้ังหมดอยางชัดเจน เชิญเดินเลนชมบริเวณลานจัตุรัสคองคอรด
ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวรซายสใหพระเจาหลุยสท่ี14 เป็นจุด
สําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเท่ียวชมสถานท่ีนาสนใจรอบๆ ไดอยาง
เพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน จัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับโลก
มากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็กซาน
ดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุดใน
กรุงปารีส



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 แวรซายส - พระราชวังแวรซายส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต

เวลาทองถิ่นประเทศฝรั่งเศส ชากวาประเทศไทย 5ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

ดิวต้ีฟรี
ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

ลองเรือบาโตมูซ

ถนนชองเอลิเซ

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

 บาย

เป็นเรือท่ีใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมน้ํา
แซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส การลองเรือบาโตมูชแตละครั้งจะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ล้ําสมัย ท้ังเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

 คํ่า  Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองแวรซายส

นําทานเขาชมความงดงามของ พระราชวังแวรซายส (Versailles Palace) อันย่ิงใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง)
ท่ีสรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสท่ี 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะ

่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวหรือชอปปงปารีส

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

สลักและเครื่องเรือน ซ่ึงเป็นการใชเงินอยางมหาศาล ชมหองตางๆของพระราชวัง อาทิเชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง, ทอง
พระโรงท่ีตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่ เป็นตน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางสู ลาวัลเลย วิลเลจ เอาทเลท ตั้งอยูทิศตะวันออกของเมืองปารีส อิสระใหทานเพลิดเพลินและสนุกกับการ
ชอปป้ิงสินคาแบรนดดังท่ัวโลกมากกวา 80 ย่ีหอ ดวยราคาท่ีถูกกวาชอปท่ัวไป โดยสินคาท่ีน่ีลดราคาตั้งแต 33% - 60% หรือ
มากกวานั้น ตามฤดูกาลปกติหรือเป็นสินคาท่ีอาจจะหลุดเทรนดไปแลวในชวงฤดูท่ีผานไป

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

แวรซายส

พระราชวังแวรซายส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีโดงดังในฐานะท่ีเป็นท่ีตั้งของพระราชวังแวรซาย แวรซายเคยเป็นเมืองหลวง
ของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากวาหน่ึงศตวรรษ นับจาก ค.ศ. 1682 ถึง
1789 โดยปัจจุบันน้ีเมืองแวรซายไดเป็นชานเมืองท่ีรํ่ารวยของกรุงปารีส และยังคงเป็น
ศูนยกลางทางการปกครองและตุลาการท่ีสําคัญ

เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเท่ียวเขาชม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต บาย

เป็นเอาทเลตท่ีรวมมากกวา 100 แบรนดดังแลวหรูหรา ซ่ึงเปิดทุกวัน และอยูไมไกลจาก
ดิสนียแลนดปารีส

 คํ่า  Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน

โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะท่ีมีครอบคลุมท่ัวท้ังกรุงปารีส อาทิ รถไฟเมโทร, รถไฟ
RER, รถแท็กซ่ี รถโดยสารประจําทาง ซ่ึงจะแบงโซนการเดินทางเป็น 5 โซน ลักษณะเป็นวงกลมคลายโดนัท โดยเริ่มนับโซน 1
จากจุดศูนยกลาง ขยายทีละวงออกไปรอบนอก สวนใหญนักทองเท่ียวท่ัวไปจะเนนจํา โซนหลักๆในกรุงปารีส ซ่ึงจะอยูในเขต
โซน1-2 โดยมีเพียงพระราชวังแวรซายสท่ีจะอยูทางโซน 4 เทานั้น, สําหรับสนามบินนานาชาติปารีส ชารล เดอโกล และดิสนีย
แลนด จัดอยูระแวกโซน5 จึงทําใหบัตรโดยสารในกรุงปารีสมีมากมายหลายประเภท และเชื่อมระบบขนสงอยาง Metro, RER,
Tram รวมท้ังรถโดยสารประจําทางท่ีเชื่อมเสนทางเดินรถเขาหากันไดอยางลงตัว หรือทานสามารถลองซ้ือตั๋วโดยสารแบบ ตั๋ววัน
(Mobilis) ซ่ึงเป็นตั๋วเหมาจายท่ีสามารถขึ้นรถประเภทใดก็ไดไมจํากัด ภายใน1วัน(One Day Pass) ซ่ึงจะมีใหเลือกเป็นโซน
ตามสถานท่ีท่ีตองการไป อาทิ โซน 1-2 อยูท่ีประมาณ 7 ยูโร หรือ โซน 1-5 อยูท่ีประมาณ 16.60 ยูโร เป็นตน (คาทัวรไมรวมคา
บัตรโดยสาร)

โดยทานอาจเดินทางสู ดิสนียแลนดปารีส (Disneyland Paris) หรือ (Euro Disneyland) เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีซ่ึงไมควร
พลาด โดยดิสนียแลนดตั้งอยูนอกกรุงปารีส ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซ่ึงสามารถ เดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จน
ถึงมารเน ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแลนดปารีส เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1992 มีเน้ือท่ีโดยประมาณ 350 ไร
ซ่ึงทานจะไดพบกับตัวละครดิสนียท่ีชื่นชอบ อาทิเชน มิกกี้เมาส(Mickey Mouse), โดนัลดดัก๊ (Donald Duck), กูฟฟ่ี
(Goofy) และตัวละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแลนดปารีส แบงพ้ืนท่ีภายในเป็น 2 สวน ไดแก Disneyland Park และ
Walt Disney Studios Park โดยภายในดิสนียแลนดปารีส มีเครื่องเลน รานอาหาร รวมถึงรานขายของท่ีระลึกมากมาย (คา
ทัวรไมรวมคาบัตร Disneyland โดยทานสามารถซ้ือตั๋วออนไลนไดท่ีหนาเว็บไซตของ Disneyland Paris คาธรรมเนียมแรก
เขาโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/สวน/คน)

หรือเขาชมพิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียง เกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ปัจจุบัน
เป็นสถานท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณคาระดับโลกเป็นจํานวนมากกวา 35,000 ชิ้น ทานสามารถเดินชม
งานศิลปะชื่อกองโลก อยางภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the
Rocks ผลงานอันโดงดังของเลโอนารโด ดาวินชี, รูปป้ัน The Victory of Samothrace หรือ รูปป้ันเทพวีนัส (Venus de
Milo) มีท้ังมีรูปป้ันสฟิงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขา
พิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเป็นรูปทรงพีระมิดท่ีสรางขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมท่ีนักทองเท่ียวตองไปถายรูปเป็นท่ีระลึก และ
เป็นฉากท่ีมีอยูในในภาพยนตรเรื่อง The Da Vinci Code ซ่ึงนอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแลว ยังมีนิทรรศการ
ชั่วคราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําใหพิพิธภัณฑลูฟวรเป็นสถานท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนปีละเกือบ10ลานคน
เดินเท่ียวชมยานมงมารต (Montmartre) ซ่ึงเป็นยานศิลปินมากวา 200ปี สัมผัสกับมนตเสนหและกล่ินอายของวันวานท่ีศิลปะ
ในฝรั่งเศสรุงเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร (Basilica of Sacre Coeur) วิหาร
สีขาวท่ีเป็นสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปินท่ีวาดรูปอยูใกลๆ

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงปารีส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ ท่ีมี
ครอบคลุมอยูท่ัวกรุงปารีสท้ังรถไฟใตดิน รถเมล หรือ รถTAXI โดยทานอาจเดินทางสู
ดิสนียแลนดปารีส หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานท่ีซ่ึงไมควรพลาด หรือเขาชม
พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) หรือ ชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส อายุกวา
800 ปี หรือเดินเท่ียวชมยานมงมารต ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหา
รสเกรเกอร (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวท่ีเป็นสัญญาลักษณอันโดดเดนของ
ปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปินท่ีวาดรูปอยูใกลๆ

 คํ่า  Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ทาอากาศยานอาบูดาบี

 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

พรีเรียดเดินทางกรุป 12 – 17 พฤษภาคม 63 ไฟลทขากลับจะเป็น EY32 CDG-AUH 10.10-19.55 // EY406 AUH-
BKK 23.30-09.10+1

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา แบบกลอง

นําทานเดินทางสู สนามบินปารีส ชารล เดอ โกลล ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือสินคาในราน
คาปลอดภาษีภายในสนามบิน

10.10 น. เหินฟาสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY32

ค่ํา

19.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะรอเปล่ียนเครื่อง

21.45 น./23.30 น. เหินฟาสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี
EY402/EY406

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู
หางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตู
สําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินแอรฟรานซดวย

ทาอากาศยานอาบูดาบี คํ่า

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็นทา
อากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย และเป็นทาอากาศยานสําคัญท่ีเชื่อมตอ
ระหวางภูมิภาคตางๆ ของโลก

 กิจกรรม เชา

06.45 น./09.10+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 เชา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัท
จะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 20วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพในระหวางการเดิน
ทางไดจากบริษัทประกันท่ัวไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําและคาวีซา ทานละ 20,000 บาท  (มัดจํา 15,000 + คาวีซา 5,000) 

- กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร

- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 30 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)



**สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน (ตั๋วกรุปไม

สามารถUpgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเปา ETIHAD AIRWAYS สัมภาระ2ใบ/ทาน โหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7 กิโลกรัม และ
คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ี
สายการบินเรียกเก็บ

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน ดังน้ี 

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 
ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16 ปี หรือนอยกวา 75 ปี วงเงินคุมครอง 1,000,000 บาท

ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 ปี หรือมากกวา 75 ปี วงเงินคุมครอง 500,000 บาท

คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท 

ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท มากกวาขอบังคับ
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษา
เงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได  กรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาท่ีบริษัทฯ 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาวีซา + คาบริการ ทานละ 5,000 บาท

2. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

3. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน 

4. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

5. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และไดทําการขายโปรแกรมไปแลว

6. คาพนักงานยกกระเปาท่ีโรงแรม 

7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจจากทาน

วีซา
การย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (France)

- ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ

** หากผูเดินทาง เคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ปี กรุณาติดตอเจาหนาท่ีแผนกวีซาของทัวร **

- โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนดเงื่อนไข รวมถึงเอกสารท่ีใชสําหรับ
ย่ืนคํารองขอวีซาอยูเป็นประจํา

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (France)

1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจํานวนหนา
เหลืออยางนอย 2-3 หนา เพ่ือใหทางสถานทูตติดหนาวีซา (หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงให
กับเจาหนาที) หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร เพ่ือนําไปแสดงตอสถานทูต

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5 น้ิว หรือ 4.5x3.5 cm จํานวน 2 ใบ รูปถายมีอายุไมเกิน 3 เดือน หาม
ตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอนแทคเลนส และตองเป็นรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทานั้น

่



** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใชงานได ** (ใบหนาใหญ ชัดเจน
80% ของขนาดภาพ)

3. เอกสารสวนตัว
- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย)

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถามี) ทานจําเป็นตองย่ืนเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต)

- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถาเคยมีการเปล่ียน)

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเป็นตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ปี (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเป็นตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร

- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมให
บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หาก
เด็กไมไดเดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกับยินยอมสนับสนุนคาใชจาย
การเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท่ีสํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบ
สําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืนคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเป็นตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับ
บุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีท่ีรับย่ืนวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารองขอวีซา)
4.1 กรณีเป็นพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานปัจจุบัน   โดยระบุตําแหนง

งาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ปี ท่ีเริ่มทํางาน, และชวงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช
European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยางชัดเจน
(เอกสารออกจากหนวยงานเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

4.2 กรณีท่ีเป็นเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนา
ไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

4.3 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทานั้น สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน,
ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารองขอวีซา)

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

4.5 กรณีเป็นแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ี
ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเป็นตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด ของสามี
และบุตร ท่ีมีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

4.6 กรณีกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเป็นตอง
เขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถาย
ราน, สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เป็นตน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

5. หลักฐานการเงิน
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดิน

บัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู
ในบัญชีนั้นๆไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดิน
ทางกลับสูภูมิลําเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซ่ึงตองเป็นบัญชีเดียวกัน Statement
ขางตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เทานั้น

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเป็นตองเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผูเดินทาง (Sponsor
Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนคาใชจายจากทางธนาคารเทานั้น โดยใหบุคคลท่ีเป็นผูสนับสนุน (Sponsor) ดําเนินการ
ตามเอกสารขางตน พรอมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank Sponsor/Bank Guarantee ท่ีออกจากทาง
ธนาคารเทานั้น โดยระบุชื่อผูสนับสนุนท่ีเป็นเจาของบัญชี (Sponsor) และระบุชื่อผูเดินทาง/ผูท่ีไดรับการสนับสนุน เอกสารตองเป็น
ฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตท่ีใชเดินทางเทานั้น (กรุณาย่ืนขอจากธนาคารลวงหนา บางแหงอาจใช
เวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน)

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขท่ี
กําหนด ทานจําเป็นตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ีออกจากธนาคารเทานั้น (Bank Statement)

** กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเป็นยอดลาสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน กอนวันนัดหมายย่ืนวีซา **

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน
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- เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับย่ืนวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับขอมูลความเป็นจริง เน่ืองจากบริ
ษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวน
ตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเป็นเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเป็นจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรืออาจ
สงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากย่ิงขึ้น

- เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หาก
ดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระไปแลวทุกกรณี  

- หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคท่ีจะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

- บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามท่ี
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับ
ทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสงเอกสารดังกลาว
ใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินํ์าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาตอวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

เอกสารทุกฉบับท่ีใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น !! พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม
จําเป็นตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร

หมายเหตุ
- ไมมีราคาเด็ก (เด็กไมเกิน 2 ขวบ/Infant 15,000 บาท)

- ราคาทัวรยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการ ทานละ 5,000 บาท 

- รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวง
เทศกาลหรือวันหยุด เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก
เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม

- ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

- กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแลว )/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง)

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุก

กรณี และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น 


