#15984 ทัวรฝรั่งเศส ปารีส 5 วัน 3 คืน พระราชวังแวร
ซายส ลองเรือบาโตมุช บิน WY

ทัวรฝรั่งเศส ปารีส จัตุรัสคองคอรด ถนนช็องเอลิเซ จัตุรัสคองคอรด ฟรีเดย
1 เต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานมัสกัต - ทา อากาศยานชารลเดอโก
ลล - ปารีส

2

ปารีส - จัตุรัสคองคอรด - หอไอเฟล - ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน ถนนชองเอลิเซ - ลองเรือบาโตมูซ - หา งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต









โรงแรม



Mercure Paris Orly
Rungis Aéroport Hotel
หรือเทียบเทา



Mercure Paris Orly
Rungis Aéroport Hotel
หรือเทียบเทา

3

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปิ ้งปารีส







Mercure Paris Orly
Rungis Aéroport Hotel
หรือทียบเทา

4
5

แวรซายส - พระราชวังแวรซายส - ดิวตี้ฟรี - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต - ทา
อากาศยานชารลเดอโกลล







-

ทา อากาศยานมัสกัต - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65

฿34,888

฿34,888

฿34,888

฿10,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัสกัต - ทาอากาศ
ยานชารลเดอโกลล - ปารีส
เชา
05.30 น. พรอมกันทีท
่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคาน เตอร T สายการบินโอมานแอร
(WY) เจาหน าที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเป าสัมภาระ
09.10 น. เดินทางสูสนามบินนานาชาติมัสกัต เที่ยวบินที่ WY818
บาย
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
14.10 น. เดินทางสูปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินโอมานแอร เที่ยวบินที่ WY131
คํ่า
19.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารล เดอ โกลด ประเทศฝรั่งเศส
เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
นํ าทานเดินทางสู มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสน หอันเหลือลนติดอันดับ1ใน10 ของโลก
ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด
สมควรแกเวลานํ าทานเขาสูที่พัก
พักที่: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บาย

ทาอากาศยานมัสกัต
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักในประเทศโอมาน ตั้งอยูหางไป 32 กม. เมืองมัสกัต
เป็ นศูนยกลางสําหรับผูใหบริการธงสายการบินโอมานแอร มีบริการเที่ยวบินไปยังจุด
หมายปลายทางในภูมิภาคหลายแหงรวมถึงบริการขามทวีปไปยังเอเชียแอฟริกาและยุโรป



คํ่า

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล
หรือเรียกโดยทั่วไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูที่เขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อประมาณ 25 กิโลเมตร นั บเป็ น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเป็ นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย

ปารีส
ปารีส เป็ นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปั จจุบันกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่ งของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก

 Mercure Paris Orly Rungis Aéroport Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ปารีส - จัตุรัสคองคอรด - หอไอเฟล - ถนนชองเอลิเซ - ประ
ตูชัยนโปเลียน - ถนนชองเอลิเซ - ลองเรือบาโตมูซ - หางแกล
เลอรี่ ลาฟาแยตต
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสน หอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน
10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบันกรุงปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัย
แหงหนึ่ งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของ การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเป็ น
หนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก
จากนั ้นนํ าทานถายภาพที่ จัต ุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูก
ตัดสินประหารชีวิต โดยกิโยตินในสมัยปฏิวัต ิฝรั่งเศส
นํ าถายรูปเป็ นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ดวยความสูงถึง 1,051
ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัต ุรัสทรอคคาเดโร
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารเมนูอาหารทองถิ่น
นํ าทานเดินทางสู ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัต ุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโป
เลียน

นํ าชมและถายรูปคูกับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส
เตอรลิทซในปี ค.ศ. 1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในปี ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในปี ค.ศ.1836
จนสมควรแกเวลา ไดเวลาชอปปิ้ ง ถนนช็องเอลิเซ ถนนสายแฟชั่นที่มีช่ อ
ื เสียงของปารีส เป็ นยานการคาที่ประกอบไปดวยโรง
ละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา แบรนดเนม มากมาย สองขางทางมีต นเชสตนัด ที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงามและปลูกเรียง
รายเป็ นระเบียบ ถนนสายนี้ ไดรับการขนามนามวาเป็ นถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระใหทานไดชอปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลา
นั ดหมาย
จากนั ้น นํ าทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมนํ้าแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปั ต ยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝั่ งแมนํ้า เป็ นอีกหนึ่ งประสบการณที่นาประทับใจ
จากนั ้น นํ าทานชอปปิ้ งตอที่ หางสรรพสินคาชื่อดังไดอิสระเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free
Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง นํ้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป า
จากนั ้นพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนั กชอปปิ้ งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสที่แกล
เลอรี่ ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มี
สาขาเปิ ดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต,เครื่องหนั ง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex,
Omega, Tag Heuer เป็ นตน
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง
พักที่: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปารีส
ปารีส เป็ นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปั จจุบันกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่ งของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก

จัตุรัสคองคอรด
จัต ุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็ นจัต ุรัสที่กวางใหญที่สุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่ 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานที่เป็ นลานประหารชีวิต พระเจาหลุยสที่ 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัต ุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญที่จัต ุรัสนี้ คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็ นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิ ต ขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็ นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือนปิ รามิด และมักนิ ยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

หอไอเฟล
เป็ นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่ Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงนี้ เป็ นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็ นหนึ่ งในสิ่ง
ปลูกสรางที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

ถนนชองเอลิเซ
เป็ นถนนสายที่สวยงามและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดของปารีส และเป็ นยานการคาที่ประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซึ่งถือวาเป็ นยานชอปปิ้ งที่ใหญที่สุดในปารีส สองขาง
ทางมีต นเชสตนัต ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนนี้ มีช่ อ
ื เสียงและไดรับ
การยกยองไปทั่วโลก เป็ นหนึ่ งในสุดยอดสถานที่สําหรับชอปปิ้ งและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิ ดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

ประตูชัยนโปเลียน
เป็ นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัต ุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็ นที่รูจักกันในนาม จัต ุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป -เซลิเซส
ประตูชัยแหงนี้ สรางขึ้นเพื่อเป็ นการสดุดีถ ึงวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสงครามนโปเลียน และในปั จจุบันยังเป็ นสุสานของทหาร
นิ รนามอีกดวย

ถนนชองเอลิเซ
เป็ นถนนสายที่สวยงามและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดของปารีส และเป็ นยานการคาที่ประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซึ่งถือวาเป็ นยานชอปปิ้ งที่ใหญที่สุดในปารีส สองขาง
ทางมีต นเชสตนัต ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนนี้ มีช่ อ
ื เสียงและไดรับ
การยกยองไปทั่วโลก เป็ นหนึ่ งในสุดยอดสถานที่สําหรับชอปปิ้ งและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิ ดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

ลองเรือบาโตมูซ
เป็ นเรือที่ใชใหทุกทานไดนั่งลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมนํ้า
แซนแมนํ้าสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส การลองเรือบาโตมูชแตละครั้งจะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝั่ งแมนํ้าแซน

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต
เป็ นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สถานที่แหงนี้ เป็ น
สวรรคของนั กช็อปปิ้ งสินคาแบรนดเนมที่ นิ ยมความหรูหรา ลํ้าสมัย ทั้งเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิต ภัณฑต กแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นที่นี่ถ ูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมต กเทรนดอยูต ลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอื่นๆเสมอ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

 Mercure Paris Orly Rungis Aéroport Hotel หรือเทียบเทา
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงปารีส
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระใหทานทองเที่ยว6ตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะที่มีครอบคลุม
ทั่วทั้งกรุงปารีส อาทิ รถไฟเมโทร, รถไฟ RER, รถแท็กซี่ รถโดยสารประจําทาง ซึ่งจะแบงโซนการเดินทางเป็ น 5 โซน ลักษณะ
เป็ นวงกลมคลายโดนั ท โดยเริ่มนั บโซน1 จากจุดศูนยกลาง ขยายทีละวงออกไปรอบนอก สวนใหญนักทองเที่ยวทั่วไปจะเน นจํา
โซนหลักๆในกรุงปารีส ซึ่งจะอยูในเขตโซน1-2 โดยมีเพียงพระราชวังแวรซายสที่จะอยูทางโซน 4 เทานั ้น, สําหรับสนามบิน
นานาชาติปารีส ชารล เดอโกล และดิสนี ยแลนด จัดอยูระแวกโซน5 จึงทําใหบัต รโดยสารในกรุงปารีสมีมากมายหลายประเภท
และเชื่อมระบบขนสงอยาง Metro, RER, Tram รวมทั้งรถโดยสารประจําทางที่เชื่อมเสนทางเดินรถเขาหากันไดอยางลงตัว
หรือทานสามารถลองซื้อตั๋วโดยสารแบบ ตั๋ววัน (Mobilis) ซึ่งเป็ นตั๋วเหมาจายที่สามารถขึ้นรถประเภทใดก็ไดไมจํากัด
ภายใน1วัน(One Day Pass) ซึ่งจะมีใหเลือกเป็ นโซนตามสถานที่ที่ต องการไป อาทิ โซน 1-2 อยูที่ประมาณ 7 ยูโร หรือ โซน
1-5 อยูที่ประมาณ 16.60 ยูโร เป็ นตน (คาทัวรไมรวมคาบัต รโดยสาร)
โดยทานอาจเดินทางสู ดิสนี ยแลนดปารีส (Disneyland Paris) หรือ (Euro Disneyland) เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ซึ่งไมควร
พลาด โดยดิสนี ยแลนดต ั้งอยูนอกกรุงปารีส ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จน
ถึงมารเน ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนี ยแลนดปารีส เปิ ดใหบริการครั้งแรกในปี 1992 มีเนื้ อที่โดยประมาณ 350 ไร
ซึ่งทานจะไดพบกับตัวละครดิสนี ยที่ช่ น
ื ชอบ
คาทัวรไมรวมคาบัต ร Disneyland โดยทานสามารถซื้อตั๋วออนไลน ไดที่หน าเว็บไซตของ Disneyland Paris คาธรรมเนี ยม
แรกเขาโดยประมาณ 50 - 70 ยูโร/สวนสนุก/คน
หรือเขาชมพิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีช่ อ
ื เสียง เกาแกที่สุดแหงหนึ่ งของโลก ปั จจุบัน
เป็ นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเป็ นจํานวนมากกวา 35,000 ชิ้น
ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อกองโลก อยางภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne,
Madonna of the Rocks ผลงานอันโดงดังของเลโอนารโด ดาวินชี, รูปปั้ น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้ นเทพ
วีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปั้ นสฟิ งซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย
บริเวณลานดานหน าทางเขาพิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเป็ นรูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเป็ นอีกจุดยอดนิ ยมที่นักทองเที่ยว
ตองไปถายรูปเป็ นที่ระลึก
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย
คํ่า
พักที่: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport Hotel หรือทียบเทา
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงปารีส
อิสระเต็มวัน โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ ที่มี
ครอบคลุมอยูทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใตดิน รถเมล หรือ รถTAXI โดยทานอาจเดินทางสู
ดิสนี ยแลนดปารีส หรือ Euro Disneyland เป็ นอีกสถานที่ซึ่งไมควรพลาด หรือเขาชม
พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) หรือ ชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส อายุกวา
800 ปี หรือเดินเที่ยวชมยานมงมารต ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหน าบันไดของวิหา
รสเกรเกอร (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็ นสัญญาลักษณอันโดดเดนของ
ปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปิ นที่วาดรูปอยูใกลๆ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 4

 Mercure Paris Orly Rungis Aéroport Hotel หรือทียบเทา
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

แวรซายส - พระราชวังแวรซายส - ดิวตี้ฟรี - ลา วัลลี วิลเลจ
เอาทเลต - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองแวรซายส นํ าทานเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มี
ไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิต รอลังการ ทั้ง
จิต รกรรมฝาผนั ง รูปปั้ น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็ นการใชเงินอยางมหาศาล
จากนั ้น นํ าทานเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง นํ้ าหอม
นาฬิกาหรือกระเป า เครื่องหนั ง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหารจีน
นํ าทานเดินทางสู ลาวัลเลย วิลเลจ เอาทเลท ชอปปิ้ ง ตั้งอยูทิศตะวันออกของเมืองปารีส อิสระใหทานเพลิดเพลินและสนุก
กับการชอปปิ้ งสินคาแบรนดดังทั่วโลกมากกวา 80 ยี่หอ ดวยราคาที่ถ ูกกวาชอปทั่วไป โดยสินคาที่นี่ลดราคาตั้งแต 33% - 60%
หรือมากกวานั ้น
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง
สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางสูสนามบินปารีส ชารล เดอ โกลล
18.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานปารีส ชารล เดอ โกลล ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อ
สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.35 น. เหินฟ าสูสนามบินนานาชาติมัสกัต โดยสายการบินโอมานแอร เที่ยวบินที่ WY132



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แวรซายส
เป็ นเมืองที่โดงดังในฐานะที่เป็ นที่ต ั้งของพระราชวังแวรซาย แวรซายเคยเป็ นเมืองหลวง
ของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็ นเวลากวาหนึ่ งศตวรรษ นั บจาก ค.ศ. 1682 ถึง
1789 โดยปั จจุบันนี้ เมืองแวรซายไดเป็ นชานเมืองที่รํ่ารวยของกรุงปารีส และยังคงเป็ น
ศูนยกลางทางการปกครองและตุลาการที่สําคัญ

พระราชวังแวรซายส
เป็ นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหนึ่ งของโลก และเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปั จจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็ นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็ นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่ 18 ปั จจุบันก็เป็ นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเที่ยวเขาชม

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต
เป็ นเอาทเลตที่ต ั้งอยูไมไกลจากดิสนี ยแลนดปารีส ภายในเป็ นที่ต ั้งของรานคามากกวา
100 รานแบรนดดังหรูหรา ทั้งยังมีรานอาหาร คาเฟ และโซนถายรูปสวยๆ อยูโดยรอบ

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล
หรือเรียกโดยทั่วไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูที่เขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อประมาณ 25 กิโลเมตร นั บเป็ น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเป็ นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง

ทาอากาศยานมัสกัต - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
06.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น. เหินฟ าสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินโอมานแอร เที่ยวบินที่ WY815
คํ่า
18.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ



เชา

ทาอากาศยานมัสกัต
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักในประเทศโอมาน ตั้งอยูหางไป 32 กม. เมืองมัสกัต
เป็ นศูนยกลางสําหรับผูใหบริการธงสายการบินโอมานแอร มีบริการเที่ยวบินไปยังจุด
หมายปลายทางในภูมิภาคหลายแหงรวมถึงบริการขามทวีปไปยังเอเชียแอฟริกาและยุโรป



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง

่

่

่

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 20ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคาน ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 20วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั ้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
12.การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็ นการการประกันอุบัต ิเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว
ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั ้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหวางการเดิน
ทางไดจากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
13.มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
14.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว
อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ น
ื ๆ

การชําระเงิน
การจองทัวรและชําระคาบริการ
- กรุณาชําระมัดจําและคาวีซา ทานละ 25,000 บาท (มัดจํา 20,000 + คาวีซา 5,000)
- กรุณาสงสําเนาหน าพาสปอรต และแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร
สําคัญ สําเนาหน าพาสปอรต ผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน
หน าหนั งสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต ํ่ากวา 3หน า) กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
กรณีพาสปอรต หมดอายุ กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 30 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
๋

่

้

๋

1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน (ตั๋วกรุปไม
สามารถUpgradeที่นั่งเป็ น Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋วกรุปเทานั ้นไมสามารถเลื่อนวันได)
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กกระเป า สายการโอมานแอร สัมภาระ2ใบ/ทาน โหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม และคา
ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สาย
การบินเรียกเก็บ
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Worldwide โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน ดังนี้
- การสูญเสียชีวิต /อวัยวะจากอุบัต ิเหตุ
- ผูเอาประกันภัยที่มีอายุมากกวา 16 ปี หรือน อยกวา 75 ปี วงเงินคุมครอง 1,000,000 บาท
- ผูเอาประกันภัยที่อายุนอยกวา 16 ปี หรือมากกวา 75 ปี วงเงินคุมครอง 500,000 บาท
- คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท
- คารักษาพยาบาลตอเนื่ องในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท
- ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เป็ นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โดยทั้งนี้ การทําประกันนี้ จากบริษัท มากกวาขอบังคับ
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนํ าเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนํ าเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัต ิเหตุในการเดินทางเทานั ้น แตทั้งนี้ ทานสามารถศึกษา
เงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาที่บริษัทฯ
7. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร
8. คารถปรับอากาศนํ าเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ(กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนั งสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท เป็ นตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และไดทําการขายโปรแกรมไปแลว
5. คาพนั กงานยกกระเป าที่โรงแรม
6. คาวีซา + คาบริการ ทานละ 5,000 บาท
7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหน าทัวรแลวแตความประทับใจและนํ้ าใจจากทาน
8. นํ้ าดื่มบนรถ มีบริการจําหน ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO

วีซา
เอกสารประกอบการยื่นคํารองขอวีซาเชงเกน (France) ระยะเวลาดําเนิ นการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ
- หากผูเดินทาง เคยสแกนลายนิ้ วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดตอเจาหน าที่แผนกวีซาของทัวร **โปรดดําเนิ นการตามคําแนะนํ าของ
เจาหน าที่ เนื่ องจากสถานทูต มีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเงื่อนไข
- รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับยื่นคํารองขอวีซาอยูเป็ นประจํา
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนั บจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจํานวนหน า
เหลืออยางน อย 2-3 หน า เพื่อใหทางสถานทูต ติดหน าวีซา (หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนิ นการทําพาสปอรต เลมใหม กอนจัดสงให
กับเจาหน าที) หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร
เพื่อนํ าไปแสดงตอสถานทูต
2. รูปถาย รูปสีหน าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ ว หรือ 4.5x3.5cm จํานวน2ใบ รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตง
รูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอนแทคเลนส และตองเป็ นรูปที่ถ ายจากรานถายรูปเทานั ้น หามขีดเขียน แม็ก หรือ
ใชคลิปลวดหนี บกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใชงานได (ใบหน าใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)
3. เอกสารสวนตัว
- สําเนาบัต รประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัต รขาราชการ (ภาษาไทย) หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถามี) ทานจําเป็ นตอง
ยื่นเอกสารใหสถานทูต ตรวจสอบ พรอมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัต ร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต )
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาเคยมีการเปลี่ยน)
- กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเป็ นตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูต ิบัต ร
- กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา20ปี (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเป็ นตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูต ิบัต ร
- หนั งสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรต บิดา-มารดา
- โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั ้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนั งสือรับรองยินยอมให
บุต รเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนั งสือรับรองยินยอมใหบุต รเดินทางจากมารดาบิดา หาก
เด็กไมไดเดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนั งสือรับรอง ยินยอมใหบุต รเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอมกับยินยอมสนั บสนุนคาใชจาย
การเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานั กงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่อยูต ามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบ
สําเนาพาสปอรต /สําเนาบัต รประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนั ดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเป็ นตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับ
บุต ร และเซ็นเอกสารตอหน าเจาที่ที่รับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ ายใดเป็ นผูมีอํานาจปกครองบุต รแตเพียงผูเดียว
4. หลักฐานการงาน/หนั งสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปั จจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา)
4.1 กรณีเป็ นพนั กงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนั งสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานปั จจุบัน โดยระบุต ําแหน ง
งาน, เงินเดือนที่ไดรับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มทํางาน, และชวงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมต องระบุช่ อ
ื ประเทศ ใหใช European
แทน) และกลับมาปฏิบัต ิงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออก
จากหน วยงานเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้น)
4.2 กรณีที่เป็ นเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนั งสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนา
ไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
4.3 กรณีที่เป็ นนั กเรียน/นั กศึกษา ใชหนั งสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทานั ้น สถานทูต ไมรับพิจารณาบัต รนั กเรียน,
ใบประกาศนี ยบัต ร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา)
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัต รขาราชการบํานาญ
4.5 กรณีเป็ นแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต ), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี ในกรณีที่
ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเป็ นตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ อ
ื -สกุล วัน เดือน ปี เกิด ของ
สามีและบุต ร ที่มีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายชี้แจงเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้น)
4.6 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเป็ นตอง
เขียนจดหมายแนะนํ าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทํางาน แหลงที่มาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถาย
ราน, สัญญาเชา, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็ นตน (จดหมายชี้แจงเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้น)
5. หลักฐานการเงิน
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดิน
บัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัต ิการเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู
ในบัญชีนั้นๆไมต ํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดิน
ทางกลับสูภูมิลําเนา และขอหนั งสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งตองเป็ นบัญชีเดียวกัน Statement
ขางตน เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เทานั ้น
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเป็ นตองเขียนหนั งสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผูเดินทาง (Sponsor
Letter) และขอหนั งสือรับรอง/สนั บสนุนคาใชจายจากทางธนาคารเทานั ้น โดยใหบุคคลที่เป็ นผูสนั บสนุน (Sponsor) ดําเนิ นการตาม
เอกสารขางตน พรอมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
เทานั ้น โดยระบุช่ อ
ื ผูสนั บสนุนที่เป็ นเจาของบัญชี (Sponsor) และระบุช่ อ
ื ผูเดินทาง/ผูที่ไดรับการสนั บสนุน เอกสารตองเป็ นฉบับ
ภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ใหต รงกับพาสปอรต ที่ใชเดินทางเทานั ้น (กรุณายื่นขอจากธนาคารลวงหน า บางแหงอาจใชเวลา
ดําเนิ นการนานถึง 3 วัน)
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมีประวัต ิการเดินบัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขที่
กําหนด ทานจําเป็ นตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ที่ออกจากธนาคารเทานั ้น (Bank Statement)
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเป็ นยอดลาสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน กอนวันนั ดหมายยื่นวีซา
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาเชงเกน
- เพื่อประโยชน ในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหต รงกับขอมูลความเป็ นจริง เนื่ องจากบริ
ษัทฯ ตองนํ าสงขอมูลใหกับทางสถานทูต พิจารณา เพื่ออนุมัต ิคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัต ิ/ขอมูลสวน
ตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต ตรวจพบวาขอมูลของทานเป็ นเท็จ/ขอมูลไมถ ูกตองกับความเป็ นจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรืออาจ
สงผลใหระยะเวลาดําเนิ นการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น
- เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หาก
ดําเนิ นการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบทุกกรณี

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ต าม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูต ไมคืนคาธรรมเนี ยมที่ทานไดชําระไปแลวทุกกรณี
- หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยื่นคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนี ยมใหมทุกครั้ง
- บางกรณี สถานทูต อาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณต ามที่
สถานทูต นั ดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสงเจาหน าที่เพื่อไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับ
ทางการสถานทูต และหากสถานทูต มีความประสงคขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสงเอกสารดังกลาว
ใหกับทางบริษัท เพื่อนํ าสงสถานทูต เชนกัน
- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิน
์ ํ าเรียนสถานทูต เพื่อพิจารณาตอวีซาของทาน
เนื่ องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็ นสถิต ิในนามของบริษัทฯ
- เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการยื่นคํารองขอวีซา ตองแปลเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้น !! พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม
จําเป็ นตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบาย
รับแปลเอกสาร

หมายเหตุ
- ราคาทัวรยังไมรวมคาธรรมเนี ยมวีซาและคาบริการ ทานละ 5,000 บาท
- ราคาทัวรยังไมรวมคาวีซา + คาบริการ ทานละ 5,000 บาท
- เด็กไมเกิน 2 ขวบ/Infant 15,000 บาท
- รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,สายการบิน, การจราจร หรือชวง
เทศกาลหรือวันหยุด เป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของทานเป็ นหลัก
เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม
- กรุณาอยาเก็บสิ่งของมีคาไวในกระเป าเดินทาง หรือ กระเป าแฮนแบก เพราะหากสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทางบริษัทฯไม
สามารถรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทุกกรณี
- การเดินทางครั้งนี้ จะตองมีจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถ ึงจํานวนดังกลาวจะสงจอยน ทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียง
กัน หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหน ากอนการเดินทาง 15 วันหรือขอสงวน
สิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถ ึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจง
ใหทานทราบกอนลวงหน า
- ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัต ิจากสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริง เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแลว )/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง)

การยกเลิก
- เนื่ องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้ง
สิ้น

