


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสคิปโพล	/	สนามบินอัมสเตอรดัม	-	หมูบาน
กังหันลมซานสคันส	-	จัตุรัสดัมสแควร

พักที่	โรงแรม
GRAND
AMSTELVEEN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 ลองเรือกระจก	-	บริษทัเจียระไนเพชร	-	กรุงบรัสเซลล	-	อนุสรณอะโตเมี่
ยม	-	จัตุรัสกรองดปลาสต	-	เมเนเกนพีส

พักที่	โรงแรม
HUSA
PRESIDENT
PARK	HOTEL
หรือ	เทียบเทา

4 มหานครปารีส	-	เมืองแวรซายส	-	พระราชวังแวรซายส	-	ลองเรือ	-	มหา
วิหารนอเตรอดามแหงปารีส

พักที่	โรงแรม
BEST
WESTERN
PLUS
SUITCASE
หรือเทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวหรือชอปป้ิงปารีส	เต็มวัน	-	จัตุรัสคองคอรด	-	ชองปเอลิเซ
หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	ประตูชัยนโปเลียน	-	หอไอเฟล	-	หางลาฟาแยต
หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต

พักที่	โรงแรม
BEST
WESTERN
PLUS
SUITCASE
หรือเทียบเทา

6
อิสระทองเที่ยวหรือชอปป้ิงปารีส	เต็มวัน	-	ดีสนียแลนด	-	พิพิธภัณฑลุฟว
-	ยานมงมารต	-	มหาวิหารซาเครเกอร	หรือ	โบสถซาแกลเกอร	หรือ
มหาวิหารพระหฤทัยแหงมงมาทร	/	มหาวิหารซาเคร-เกอร	/	โบสถซา
เครเกอร

พักที่	โรงแรม
BEST
WESTERN
PLUS
SUITCASE
หรือเทียบเทา

7 อิสระทองเที่ยวหรือชอปป้ิงปารีส	เต็มวัน	-	สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ
สนามบินปารีส

8 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

24	ต.ค.	60	-	31	ต.ค.	60 45,900	บาท 45,900	บาท 45,900	บาท 7,500	บาท



ชวงคํ่า
23.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	9	เคานเตอร	T

สายการบินเอมิเรตส	โดยมีเจาหนาที่	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงคํ่า
02.25	น.	ออกเดินทางสูดูไบ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK371

ชวงเชา
05.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	แวะรอเปลีย่นเครื่อง
08.05	น.	ออกเดินทางสูกรุงอัมสเตอรดัม	ประเทศเนเธอรแลนด	โดยเที่ยวบิน	EK147

ชวงบาย
13.15	น.	ถึงสนามบินสคิปโพล	กรุงอัมสเตอรดัม	ประเทศเนเธอรแลนด	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)

เดินทางโดยรถโคชสู	หมูบานกังหันลมซานสคันส	(Zaanse	Schans)	ใหทานไดถายรูปเป็นที่ระลึกกับ
กังหันลม	สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช	และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใส
ในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก	
จากน้ันเดินทางสูในเมืองอัมสเตอรดัม
นําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร	(Dam	Square)	ศูนยกลางของเมืองที่มี

อนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่	2	และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส	โบนา
ปารต	เคยใชเป็นพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	GRAND	AMSTELVEEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	5	ชัว่โมง	และจะเปลีย่นเป็น	6	ชัว่โมงในวันที	่29	ตุลาคม	2560
เดินทางสูในเมืองอัมสเตอรดัม	ระยะทาง	37	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	40	นาที

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนาม
บินใหญและสําคัญของยุโรป	ปีที่แลวรองรับผูโดยสารมากกวา	45	ลานคน	แต
ก็เชนเดียวกับสนามบินอื่นๆที่มักเกิดอุบัติเหตุ	ซึ่งเจาหนาที่หอควบคุมการบิน
บางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุกคนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่หอ
ควบคุมการบิน

หมูบานกังหันลม	ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม	มีการอนุรักษกังหันลม
และบานเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยูของชาวดัชต	ที่ใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรม
มาตั้งแตศตวรรษที่	17-18	โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด	กระดาษ
งานไม

ตั้งอยูใจกลางเมือง	และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม	ซึ่งมีที่มาจาก	‘เขื่อนที่อยูริมแมน้ําอัมสเตล	โดยเขื่อนแหงแรกถูก
กอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช	1200	และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ี
เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจหลายแหง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	โรงแรม	GRAND	AMSTELVEEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการ	ลองเรือหลังคากระจก	ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง	สัมผัสชีวิตความเป็นอยู	รวม

ทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่	17	และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงาม
อยางมีเอกลักษณ
นําทานเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงระดับโลก	ซึ่งทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้น

ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ	พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคา
โรงงาน	และทานสามารถเลือกชมสินคาอื่น	อยางนาฬิกายี่หอดังมากมายอาทิ	เชน	ROLEX,	PANERAI,	TAG
HEUER,	IWC,	PIAGET,	LONGINES,	OMEGA,	TISSOT,	CARTIER,	BREITLING,	CHOPARD	รวมไปถึง
นาฬิกาแฟชั่นอยาง	GUCCI,	DIESEL,	DKNY,	CHANEL,	ICE,	EMPORIO	ARMANI,	SWATCH,	MICHEAL
KORS,	TOMMY	HILFIGER	ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุง	บรัสเซลส	(Brussels)	เมืองหลวงของ	ประเทศเบลเยียม	สถานที่ตั้ง

สํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ	หรือนาโต
จากน้ันนําทานชมและถายรูปเป็นที่ระลึกกับ	อนุสรณอะโตเมีย่ม	(Atomium)	ซึ่งเป็นสัญลักษณในการจัด

งานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป”	เมื่อปี	ค.ศ.1958	ถูกสรางขึน้โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล	โดย



ขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง	165	พันลานเทา
จากน้ันเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต	(Grand	Place)	ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหง

หน่ึงในยุโรป	ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส
นําชมและถายรูปกับ	เมเนเกนพีส	(Manneken	pis)	ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัว

ปัสสาวะอยางนารัก	ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลาขานกันมาหลาก
หลายตํานาน	เชน	มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี	มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ	จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและ
ปองกันเมืองไวได	ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี	เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(หอยแมลงภูอบไวนขาว)
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	HUSA	PRESIDENT	PARK	HOTEL	หรือ	เทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เรือหลังคากระจก	จะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล	ใหไดเห็นบาน
เรือน	แบบชาวดัชตที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่	17	มีเอกลักษณพิเศษจะเป็น
อาคารทรงแคบ	ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน
ระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือที่จอดอยูริมคลองที่มีอยูมากถึง	2,500
หลัง

สถาบันเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด	แสดงการสาธิต
การเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาอาหารพื้นเมือง

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม	เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของ
สหภาพยุโรป	เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบ
เหมาะแกการเป็นสถานที่พักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางที่
ปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตกที่มีความเป็นสากล

สิ่งกอสรางที่ตั้งอยูกรุงบรัสเซลส	เมืองหลวงของประเทศ	ถือกันวาเป็นสิ่ง
มหัศจรรยอีกอยางหน่ึง	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1958	ในงาน	World	Expo
โครงสรางเป็นเหล็ก	มีความสูง	102	เมตร	มีน้ําหนักประมาณ	2,400	ตัน	ใน
แตละอะตอมทําเป็นทรงกลม	มีเสนผานศูนยกลางยาว	18	เมตร	หอหุมดวยอลู
มิเนียม	ที่สะทอนแสงแดดเป็นประกาย	เมื่อยามตองกับแสงอาทิตย	ทรงกลม
แตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชั้น



เดินทางสูกรุง	บรัสเซลสระยะทาง	206	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชม.

เคยถูกโจมตีโดยทหารฝรั่งเศสจนเสียหายหนัก	กอนจะไดรับการบูรณะ
ซอมแซมในปี	ค.ศ.	1695	และอยูยืนยงจนถึงปัจจุบัน	ในแตละวันจะเห็นนักทอง
เที่ยวทั้งในและตางประเทศมาชื่นชมจัตุรัสแหงน้ีอยางมากมาย	โดยเฉพาะยาม
คํ่าคืนที่มีการเปิดไฟประดับประดาสวยงาม	และดวยความงดงามอยางที่กลาว
ทําใหจัตุรัสน้ีไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1998

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลัง
ปัสสาวะใสอาง	มีความสูงประมาณ	61	ซ.ม.	ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุง
บรัสเซลส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(หอยแมลงภูอบไวนขาว)
	พักที่	โรงแรม	HUSA	PRESIDENT	PARK	HOTEL	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูมหานครปารีส	(Paris)	เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน

ติดอันดับ	1	ใน	10	ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด	ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก
จากน้ันเดินทางสู	เมืองแวรซายส
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส	(Versaille	Palace)	อันยิ่งใหญ	(มีไกดทองถิ่นบรรยาย

ในพระราชวัง)	ที่สรางขึน้ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่	14	ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ	ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง	รูปป้ัน	รูปแกะสลักและเครื่องเรือน	ซึ่งเป็นการใชเงินอยางมหาศาล	พาทานชมหองตางๆของ
พระราชวัง	เชน	โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง,	หองอพอลโล,	หองเมอคิว
รี่,	หองกระจก
จากนัน้นําทานลองเรือ	บาโตมุช	(Bateaux	Mouches	Cruise)	ไปตามแมน้ําแซนด	ที่ไหลผานใจกลางกรุง

ปารีส	ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํา	เป็นอีกหน่ึง
ประสบการณที่นาประทับใจ	โดยเรือจะลองผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส	(Notre-dame	de
Paris)	อายุกวา	800	ปี	เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ	โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหลี่ยม
และยอดปลายแหลม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(หอยเอสคาโก)
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	BEST	WESTERN	PLUS	SUITCASE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เดินทางสูมหานครปารีส	ระยะทาง	312	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30	ชม.

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก

เป็นเมืองที่โดงดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวรซาย	แวรซายเคยเป็น
เมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากวาหน่ึงศตวรรษ
นับจาก	ค.ศ.	1682	ถึง	1789[ตองการอางอิง]	โดยปัจจุบันน้ีเมืองแวรซายได
เป็นชานเมืองที่รํ่ ารวยของกรุงปารีส	และยังคงเป็นศูนยกลางทางการปกครอง
และตุลาการที่สําคัญ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก	และเป็น	1	ใน	7	สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย	แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็น
มรดกโลกมาถึง	30	ปีแลว	ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่
18	ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวเขาชม

คือการลองเรือเพื่อเที่ยวชมเมืองปารีส	ของฝรั่งเศส	ซึ่งจะลองน้ําไปตามแมน้ํา
แซนเพื่อชมเมืองปารีสโดยรอบ	เรือที่นําเที่ยวน้ีเป็นที่นิยมมากใน	ปารีส	เรือมี
ที่น้ังเยอะและจะมีบริเวณที่	เปิดและปิดหลังคาใหเลือกน่ังได	ใชเวลาในการชม
เมืองประมาณ	1	ชั่วโมง	ซึ่งหลายๆ	บริษทัมีการใหบริการอาหารกลางวัน	รวม
ไปถึงอาหารเย็นบนเรืออีกดวย

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส	(Notre-dame	de	Paris)	อายุกวา	800	ปี	เป็น
มหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ	โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรง
เหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง	96	เมตร
เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่	16	กับพระนาง
มารี	อังตัวเนตต	และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	หอยเอสคาโก
	พักที่	โรงแรม	BEST	WESTERN	PLUS	SUITCASE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน	ใหทานเลือกชมความงดงามของมหานครปารีส	เชน	เดินเลนชมความสวยงามของแมน้ําแซนน

ที่ตัดผานใจกลางกรุงปารีส	ขามสะพานสู	เกาะเดอ	ลา	ซิเต	กลางแมน้ําแซน	ผานลานประวัติศาสตร	จัตุรัส
คองคอรด	(Place	de	la	Concorde)ถนนสายโรแมนติกชองป เอลิเซ	(Champs	Elysees)	ซึ่งทอดยาวจาก
จัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน	

แวะถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน	(Arc	de	Triomphe)	สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนใน
ศึก	เอาสเตอรลิทซในปี1805	โดยเริ่มสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1806	แตมาแลวเสร็จในปี	ค.ศ.1836

แลวจากน้ันนําถายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล	(Tour	Eiffel)	สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนคร
ปารีสดวยความสูงถึง	1,051	ฟุต	ซึ่งสรางขึน้ในปีค.ศ.1889	ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร
จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี	(Duty	Free	Shop)	อาทิ	เชน

เครื่องสําอาง	น้ําหอม	นาฬิกาหรือกระเปา
จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนัก	ชอปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลาง

กรุงปารีสที่แกลเลอรี	่ลาฟาแยตต	(Galeries	Lafayette)	หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน
Bucherer	รานดังของสวิส	ที่มีสาขาเปิดอยูใจกลางกรุงปารีส	โดยมีสินคามากมาย	อาทิเชน	ช็อคโกแลต,	เครื่อง
หนัง,	มีดพับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน	Rolex,	Omega,	Tag	Heuer	เป็นตน

ชวงคํ่า
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	BEST	WESTERN	PLUS	SUITCASE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน	โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสง
สาธารณะ	ที่มีครอบคลุมอยูทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใตดิน	รถเมล	หรือ	รถTAXI
โดยทานอาจเดินทางสูดิสนียแลนดปารีส	หรือ	Euro	Disneyland	เป็นอีกสถาน
ที่ซึ่งไมควรพลาด	หรือเขาชมพิพิธภัณฑลูฟร	(Louvre	Museum)	หรือ	ชมมหา
วิหารนอเตรอดามแหงปารีส	อายุกวา	800	ปี	หรือเดินเที่ยวชมยานมงมารต
ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร	(Basilica	of
Sacre	Coeur)	วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส	แลวเชิญ
สํารวจรานกาแฟ	หรือชมเหลาศิลปินที่วาดรูปอยูใกลๆ

จัตุรัสคองคอรด	(PLACE	DE	LA	CONCORDE)	เป็นจัตุรัสที่กวางใหญที่สุดใน
กรุงปารีส	สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่	15	นอกจากโอเบลิสกสูง	23	เมตร	อายุ
กวา	3,000	ปี	และจตุรัสคองคอรด	ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจา
หลุยสที่	16	และ	พระนางมารีอังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน	จัตุรัสลา	คองคอรด
สิ่งสําคัญที่จัตุรัสน้ี	คือ	เสาหินโอเบลิสก	ขนาดใหญ	คําวา	“โอเบลิสก”	มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ	Obeliskos	หมายถึง	เหล็กแหลม	เข็มหรือ	เสาปลาย
แหลม	ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง	สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญ
เพียงกอนเดียว	ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ	เรียวแหลมขึน้สูยอดดานบน
เป็นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน	ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด	และมักนิยม
หุมหรือเคลือบดวยโลหะ	เชน	ทองคํา	เหล็ก	หรือ	ทอง

เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส	และเป็นยานการคาที่
ประกอบดวยโรงละคร	คาเฟ 	และรานคาหรูหรา	ซึ่งถือวาเป็นยานชอปป้ิงที่
ใหญที่สุดในปารีส	สองขางทางมีตนเชสตนัตที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม
ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองไปทั่วโลก	เป็นหน่ึงในสุด
ยอดสถานที่สําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไปมา	ช็องเซลีเซเป็นถนนที่
เฉิดฉายและแหวกแนว	สะดุดตาในเวลาเดียวกัน	มีภูมิทัศนเป็นระเบียบแตบาง
ครั้งก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว	ในครั้งแรกที่มาถึงคุณอาจรูสึกวามีอะไร
มากมายจนเริ่มตนไมถูก	แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว	คุณ
จะเขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ีเพราะมีอะไรดีๆ	ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอ
วารดยาว	1.25	ไมล	(สองกิโลเมตร)	เสนน้ีเป็นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหน่ึง
ของปารีส	มีตนไมเรียงราย	588	ตน	แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบ



อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น

วับชวนมองในยามคํ่าคืน

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูกลางจัตุรัส
ชารลส	เดอ	โกลล	หรือเป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหงดวงดาว	อยูทางทิศ
ตะวันตกของชองป-เซลิเซส	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชน
ทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส	โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ในสงครามนโป
เลียน	และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส	สถานที่แหงน้ี
เป็นสวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	นิยมความหรูหรา	ลํ้าสมัย	ทั้ง
เสื้อผา	เครื่องประดับ	ผลิตภัณฑตกแตงภายใน	เครื่องสําอาง	สินคาทุกชิ้นที่น่ี
ถูกอัพเดท	ใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา	เรียกวาอะไรใหมๆมา	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตตมีของกอนหางอื่นๆเสมอ

	พักที่	โรงแรม	BEST	WESTERN	PLUS	SUITCASE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน	โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ	ที่มีครอบคลุมอยูทั่วกรุง

ปารีสทั้งรถไฟใตดิน	รถเมล	หรือ	รถTAXI	โดยทานอาจ
เดินทางสูดิสนียแลนดปารีส	(Disneyland	Paris)	หรือ	Euro	Disneyland	เป็นอีกสถานที่ซึ่งไมควรพลาด

โดยดิสนียแลนดตั้งอยูนอกกรุงปารีสประมาณ	30	กิโลเมตร	โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส
จนถึงมารเน	ลา	วัลลี	(Marne	La	Vallee)	โดยดิสนียแลนดปารีส	เปิดใหบริการครั้งแรกในปี	1992	มีเน้ือที่ทั้งหมด
ประมาณ	350	ไร
หรือเขาชมพิพิธภัณฑลูฟร	(Louvre	Museum)	พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียง	เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของ

โลก	เปิดใหเขาชมเมื่อปี	1793	ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง	แตปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บ
รักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเป็นจํานวนมาก	กวา	35,000	ชิ้น	ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อ
กองโลกโดยบริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเป็นรูปทรงพีระมิดที่สรางขึน้จากกระจกเป็นอีก
จุดยอดนิยมที่นักทองเที่ยวตองไปถายรูปเป็นที่ระลึก	ทําใหพิพิธภัณฑลูฟรเป็นสถานที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนปี
ละเกือบ	10	ลานคน
เดินเที่ยวชมยานมงมารต	(Montmartre)	ซึ่งเป็นยานศิลปินมากวา	200	ปีแลว	สัมผัสกับมนตเสนหและกลิ่น

อายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุงเรืองถึงขีดสุด	

ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร	(Basilica	of	Sacre	Coeur)	วิหารสีขาวที่
เป็นสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส	แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ	หรือชมเหลาศิลปินที่วาดรูปอยูใกลๆ

ชวงคํ่า



อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น

นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	BEST	WESTERN	PLUS	SUITCASE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน	โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสง
สาธารณะ	ที่มีครอบคลุมอยูทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใตดิน	รถเมล	หรือ	รถTAXI
โดยทานอาจเดินทางสูดิสนียแลนดปารีส	หรือ	Euro	Disneyland	เป็นอีกสถาน
ที่ซึ่งไมควรพลาด	หรือเขาชมพิพิธภัณฑลูฟร	(Louvre	Museum)	หรือ	ชมมหา
วิหารนอเตรอดามแหงปารีส	อายุกวา	800	ปี	หรือเดินเที่ยวชมยานมงมารต
ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร	(Basilica	of
Sacre	Coeur)	วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส	แลวเชิญ
สํารวจรานกาแฟ	หรือชมเหลาศิลปินที่วาดรูปอยูใกลๆ

เป็นรีสอรทที่รวมความบันเทิง	เป็นเมืองใหมที่ตั้งอยู	ทางตะวันออกของ
ใจกลางกรุงปารีสและเป็นสวนสนุกเขาชมมากที่สุดในทั้งหมดของฝรั่งเศสและ
ยุโรป

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก	พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน	จัดแสดงศิลปะที่มี
คุณคาระดับโลกมากมาย	เชน	ภาพเขียนโมนาลิซา	ผลงานของตาง	ๆ	ของ
เลโอนารโด	ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส	นอกจากน้ี	พิพิธภัณฑที่น่ียังเป็นสถาน
ที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

ตั้งอยูบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส	ไดชื่อวาเป็นยานศิลปะที่โดงดัง
แหงหน่ึง	ในอดีตประมาณคริสตศตวรรษที่	19	มีศิลปินดัง	ๆ	มาปักหลักอยู
หลายคนแตตอนน้ันยังไมดังเทาไหรเป็นศิลปินใสแหงดวยซํ้าไป	และยังเป็น
ยานการคา	ที่นักทองเที่ยวมักมาเดินชอปป้ิงกันดวย

มหาวิหารซาเครเกอร	มหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน	บนยอดเขามงมาทรที่
สูงที่สุดในปารีส	อุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู	และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิต
ในสงครามกับปรัสเซีย	นอกจากน้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค	(Joan	of
Arc)	ประดับอยูที่ดานหนาของซุมประตูดวย

	พักที่	โรงแรม	BEST	WESTERN	PLUS	SUITCASE	หรือเทียบเทา



***ตัง้แตวันที	่29	ต.ค.	60	ออกเดินทางเวลา	21.35	น.	และถึงดูไบ	เวลา	07.20	น.***

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน	เต็มอิม่กับมหานครปารีส

ชวงบาย
17.00	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบินชารล	เดอ	โกลด	นครปารีส	ประเทศฝรัง่เศส	เพื่อใหทานมีเวลาใน

การทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

ชวงคํ่ ่า
21.50	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่EK076

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน	โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสง
สาธารณะ	ที่มีครอบคลุมอยูทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใตดิน	รถเมล	หรือ	รถTAXI
โดยทานอาจเดินทางสูดิสนียแลนดปารีส	หรือ	Euro	Disneyland	เป็นอีกสถาน
ที่ซึ่งไมควรพลาด	หรือเขาชมพิพิธภัณฑลูฟร	(Louvre	Museum)	หรือ	ชมมหา
วิหารนอเตรอดามแหงปารีส	อายุกวา	800	ปี	หรือเดินเที่ยวชมยานมงมารต
ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร	(Basilica	of
Sacre	Coeur)	วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส	แลวเชิญ
สํารวจรานกาแฟ	หรือชมเหลาศิลปินที่วาดรูปอยูใกลๆ

ทาอากาศยานปารีส-ชารล	เดอ	โกล	หรือเรียกโดยทั่วไปวา	ทาอากาศยานรัวซี
(Roissy)	ตั้งอยูที่รัวซี	กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	25	กิโลเมตร	นับเป็นประตูสําคัญในการเดิน
ทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการ
บินแอรฟรานซดวย

ชวงเชา
06.30	น.	เดินทางถึงสนามบินดูไบ	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.40	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	เทีย่วบินที	่EK372

ชวงคํ่า
19.15	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ดวยความสวัสดิภาพ

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



***ตัง้แตวันที	่29	ต.ค.	60	ออกเดินทางเวลา	09.35	น.	และถึงกรุงเทพฯ	เวลา	18.40	น.***

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิก

การเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่คาประกัน

อุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนด	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ

3,300	บาท	)

6.	คาทิปพนักงานขับรถ	(10	ยูโร)

7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	8	x	3	=	24	ยูโร	หรือประมาณ	800	บาท)

8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได

3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน

4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน
ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา

5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง
น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน	3

วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น

รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(ฝรัง่เศส)ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	10-15

วันทําการยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	TLS	Contact
-	เอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
-	ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว	ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา

อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทานัน้	ถายไมเกิน	6	เดือน	รวบ

ผม	ใหเห็นหู	เห็นคิ้ว	หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก	)
3.	หลักฐานการเงิน

-	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง	ใช	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	3	เดือน	ทีอ่อกจากทาง
ธนาคารเทานัน้	(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	1-2	วัน	แลว	คอยขอ
Statement	เพื่อใหอัพเดทไมเกิน	15	วันหรืออยูในเดือนทีย่ื่นวีซา)	บัญชีฝากประจํา	ใชประกอบการ
พิจารณาได
-	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	ใชสําเนา	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพยยอนหลัง	3	เดือน(ของ
ผูทีอ่อกคาใชจาย)	
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
4.	หลักฐานการทํางาน	

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมี่ชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุ
ไมเกิน	3	เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่
โฉนดทีด่ิน	เป็นตัน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริม่ทํางาน	(ขอเป็น
ภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY
CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษา
อังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทน
ชื่อสถานทูตทีย่ื่น)
5.	เอกสารสวนตัว

-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลีย่น)



6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะ
ตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตมารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามา
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ าย
ใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที	่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับ
ผิดชอบ	คาใชจายทีเ่กิดขึ้น
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ

ฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว

หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชัว่โมงติดตอกัน	ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมี
ความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด
(รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองทีเ่ขาพัก	เชน	กรณีที่

เมืองนัน้มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองทีใ่กลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับ
เปลีย่นตามความเหมาะสม)
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง	

2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด	เชน	ตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Long	leg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้
ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม



4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี
อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน	

1.		แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทัง้หมด
2.		แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.		แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง					ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด
5.		บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทั
และผูเดินทางอื่นทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆทีเ่กิดจากการยกเลิก
ของทาน

6.		กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ

7.		กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.		กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด			

9.		กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


