


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินอาบูดาบี

2
สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส	-	มหานครปารีส	-	มหาวิหารนอ
เตรอดามแหงปารีส	-	จัตุรัสคองคอรด	-	หอไอเฟล	-	ประตูชัยนโปเลียน	-	ชองป
เอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	ทาเรือบาโตมูซ	-	ลองเรือ	-	แมน้ําแซนน	-	หาง
ลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต

พักที่
Hotel
Forest
Hill
Paris
Meudon
หรือ
เทียบ
เทา

3 เมืองตูร	-	แมน้ําลัวร	-	ชาโตเชอนงโซ	/	ปราสาทเชอนองโซว

พักที่
Hotel
Forest
Hill
Paris
Meudon
หรือ
เทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวหรือชอปป้ิงปารีส	เต็มวัน

พักที่
Hotel
Forest
Hill
Paris
Meudon
หรือ
เทียบ
เทา

5 เมืองแวรซายส	-	พระราชวังแวรซายส	-	La	Vallee	Village	-	สนามบินชารลเดอ
โกลล	หรือ	สนามบินปารีส

6 สนามบินอาบูดาบี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

29	พ.ย.	60	-	4	ธ.ค.	60 ฿37,900 ฿37,900 ฿37,900 ฿10,500



ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
15.00	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออกชัน้4	ประตู

8	เคานเตอร	Q	สายการบินเอทิฮัด	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร
และติดแท็กกระเปาสัมภาระ

18.20	น.	ออกเดินทางสูสนามบินอาบูดาบี	เทีย่วบินที	่EY	405

22.00	น.	เดินทางถึงสนามบินเมืองอาบูดาบี	แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

ชวงเชา
02.15	น.	เดินทางสู	ปารีส	ประเทศฝรัง่เศส	โดยสายการบินเอทิฮัด	เทีย่วบินที	่EY031

07.50	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานปารีส	ชารลเดอโกล	Paris	Charles	de	Gaulle	Airport	(เวลาทองถิ่น
ชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

นําทานเดินทางสูมหานครปารีส	(Paris)	เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส	เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน
ติดอันดับ	1ใน10	ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด	ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	

นําทาน	ถายภาพทีม่หาวิหารนอเทรอดาม	(Cathédrale	Notre	Dame	de	Paris)	อายุกวา	800	ปี	เป็น
มหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ	โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหลี่ยมและยอด	ปลายแหลมบน
หลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง	96	เมตร	เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่	16
กับพระนางมารี	อังตัวเนตต	และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย

จากน้ันนําทานถายภาพจัตุรัสคองคอรด	(Place	de	la	Concorde)	ที่พระเจาหลุยสที่	16	และพระนางมารี
อังตัวเนต	ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส	แลว

ผานเขาสู	และถายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล	(Tour	Eiffel)	สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนคร



ปารีส	ดวยความสูงถึง	1,051	ฟุต	ซึ่งสรางขึน้ในปีค.ศ.1889	ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ถนนสายโรแมนติกชองป 	เอลิเซ	(Champs	Elysees)	ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด

ตรงสูประตูชัยนโปเลียน
นําทานถายรูปคูเป็นที่ระลึกกับประตูชัยนโปเลียน	(The	Arc	de	Triomphe)	สัญลักษณแหงชัยชนะของจักร

พรรดินโปเลียนในศึกเอาสเตอรลิทซในปี1805	โดยเริ่มสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1806	แตมาแลวเสร็จในปี	ค.ศ.1836
สมควรแกเวลาใหทานชอปป้ิงทีถ่นนชองปส	เอลิเซส	ถนนสา	ยแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส	เป็นยานการ

คาที่ประกอบไปดวยโรงละคร	คาเฟต	และรานคาหรูหรา	แบรนดเนม	มากมายสองขางทางมีตนเชสตนัด	ที่ได
รับการตกแตงอยางสวยงามและปลูกเรียงรายเป็นระเบียบ	ถนนสายน้ีไดรับการขนามนามวาเป็นถนนที่สวย
ที่สุดในโลก	อิสระใหทานไดชอปป้ิง	ตามอัธยาศัย	จนถึงเวลานัดหมาย

นําทานลองเรือบาโตมุช	(Bateaux	Mouches	Cruise)	ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส	ชม
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํา	เป็นอีกหน่ึงประสบการณ
ที่นาประทับใจ	จากน้ันไปชอปป้ิงตอที่หางสรรพสินคาชื่อดัง

อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี	(Duty	Free	Shop)	อาทิ	เชน	เครื่องสําอาง
น้ําหอม	นาฬิกาหรือกระเปา

จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญ
ใจกลางกรุงปารีสที่หางแกลเลอรี	่ลาฟาแยตต	(Galeries	Lafayette)	หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของส
วิสจากราน	Bucherer	รานดังของสวิส	ที่มีสาขาเปิดอยูใจกลางกรุงปารีส	โดยมีสินคามากมาย	อาทิเชน	ช็อคโก
แลต,เครื่องหนัง,	มีดพับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน	Rolex,	Omega,	Tag	Heuer	เป็นตน

ชวงคํ่า
(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง)	สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขา

สูทีพ่ัก
ทีพ่ัก	Hotel	Forest	Hill	Paris	Meudon	หรือระดับใกลเคียงกัน

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

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

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



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

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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
วับชวนมองในยามคํ่าคืน

เป็นเรือที่ใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศ
ในการแมน้ําแซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	การลองเรือ
บาโตมูชแตละครั้งจะไดชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

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

เป็นแมน้ําแหงชาติฝรั่งเศส	เป็นเอกลักษณที่แสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันยิ่ง
ใหญของชาวฝรั่งเศส	มีความขลังในความโรแมนติกปรากฏอยูในภาพยนตร
รักหวานชื่นของฮอลลีวูดหลายเรื่อง	และลาสุดก็เป็น	scene	ของหนังโดงดัง
เรื่อง	Da	Vinci	Code	แมน้ําเซนมีตนกําเนิดจาก	แถบเทือกเขาแอลป	(Alps)
ไหลมารวมกับแมน้ําสาขาหลายสายกอนจะไหลผานเมืองปารีส	เป็นสายใย
แหงชีวิตของชาวฝรั่งเศส

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

	พักที่	Hotel	Forest	Hill	Paris	Meudon	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองตูร	(Tours)	เมืองประวัติศาสตรแหงลุมแมน้ําลัวร	(Loire)	ตั้งอยูระหวางแมน้ําลัวรทาง

ตอนเหนือและแมน้ําแชรทางตอนใตลุมแมน้ําลัวรเป็นเสนเลือดหลอเลี้ยงแควนลัวรและเป็นแมน้ําสายยาวที่สุด
ของฝรั่งเศส	คือ	1,013	กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเขาชม	ปราสาทเชอนองโซ	(Chateau	de	Chenonceau	ชาโตเดอเชอนองโซ)”	สรางบนฝ่ังแมน้ํา

แชร	และสรางมากอนหนาที่จะมีหลักฐานทางเอกสาร	เมื่อคริสตศตวรรษที่	11	ออกแบบโดยฟิลแบรต	เดอลอรม
สถาปนิกเรอเนซองสตระกูลเมเนียร	Menier	ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ	เป็นแบบผสมระหวางส
ถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองสตอนตน	

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังทานอาหารนําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก
ทีพ่ัก	Hotel	Forest	Hill	Paris	Meudon	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

ตั้งอยูระหวางแมน้ําลัวรทางตอนเหนือและแมน้ําแชรทางตอนใต	มี
ประวัติศาสตรเกาแกยาวนาน	อาคารสวนใหญในเมืองจะมีสีขาวหลังคาน้ําเงิน
มีโบสถแหงเมืองตูร	เป็นโบสถที่มีชื่อเสียง

ลุมแมน้ําลัวร	(อังกฤษ:	Loire	Valley	หรือ	Garden	of	France,	ฝรั่งเศส:	Vallée
de	la	Loire)	เป็นบริเวณทางตอนกลางคอนไปทางตะวันตกของฝรั่งเศสที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่รูจักกันดีจากคุณคาของสถาปัตยกรรมและเมืองโบราณที่มีความ
สําคัญทางประวัติศาสตรที่รวมทั้งเมืองอองบัวส,	อองแชร,	บลัวส,	ชินง,	นาน
ตส,	ออรเลอองส,	โซมัวร	และ	ตูร	แตที่สําคัญคือพระราชวัง,	วัง,	ปราสาท	และึ
คฤหาสนตางๆ	ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลกที่รวมทั้งพระราชวังชองบอรด
หรือ	วังเชอนงโซซื่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงความรุงเรืองทาง
วัฒนธรรมของฝรั่งเศสในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาและยุคเรืองปัญญาที่มีตอการ
ออกแบบและการสรางสถาปัตยกรรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นปราสาทในประเทศฝรั่งเศส	ที่มีสะพานขนาดมหึมาทอดขามฝ่ัง	ซึ่งในตอน
แรกไมมีสะพาน	แตไดถูกสรางเมื่อ	30ปีตอมา	แลวในที่สุดก็กลายเป็นรูปแบบ
ในปัจจุบัน	เป็นปราสาทเกาแก	มีอายุมากกวา	400	ปี	อาณาบริเวณโดยรอบ
เป็นทุงหญา	และป าเขา	จึงมีทัศนียภาพที่สวยงาม	ตัวปราสาทหลังใหญจะตั้ง
อยูริมน้ํา	และมีการตอเติมสวนแกลลอลี่บนตอมอโคง	5	ชอง	คลอมลงบน
แมน้ําแชร	จนทําใหตัวปราสาททั้งหมดขวางอยูกลางลําน้ํา	แตไมขวางกระแส
น้ํา	เป็นปราสาทที่สงางามที่สุดในเขตหุบเขาลุมแมน้ําลัวร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	Forest	Hill	Paris	Meudon	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง	โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสง

สาธารณะ	ที่มีครอบคลุมอยูทั่วกรุงปารีส	ระบบขนสงปารีส	ทั้งรถไฟเมโทร	รถไฟERE	รถบัสประจําทาง	จะแบง
เป็นโซนการเดินทางเป็น5โซน	ลักษณะเป็นวงกลมโดนัท	จะเลือกชอปป้ิงหรือทองเที่ยวไดตามอัธยาศัย	

ทานอาจเดินทางสู	ดิสนียแลนดปารีส	(Disneyland	Paris)	หรือ	Euro	Disneyland	เป็นอีกสถานที่ซึ่งไม
ควรพลาดโดยดิสนียแลนดตั้งอยู	นอกกรุงปารีสประมาณ	30	กิโลเมตร	โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัว
เมืองปารีส	จนถึงมารเน	ลา	วัลลี	(Marne	La	Vallee)	โดยดิสนียแลนดปารีส	เปิดใหบริการครั้งแรกในปี	1992	มี
เน้ือที่ทั้งหมด	ประมาณ	350	ไร	ซึ่งคุณจะไดพบตัวละครดิสนียที่คุณชื่นชอบ	

เขาชมพิพิธภัณฑลูฟร	(Louvre	Museum)	พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียง	เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก
เปิดใหเขาชมเมื่อปี	1793	ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง	แตปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคา	ระดับโลกเป็นจํานวนมาก	กวา	35,000	ชิ้น	

ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อกองโลก	อยางภาพวาดโมนาลิซา	(Mona	lisa),The	Virgin	and	Child	with	St.
Anne,	Madonna	of	the	Rocks	ผลงานอันโดงดังของลีโอนารโด	ดาวินชี,	รูปป้ัน	The	Victory	of	Samothrace



อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

หรือ	รูปป้ันเทพวีนัส	(Venus	de	Milo)	มีทั้งมีรูปป้ันสฟิงซ	(Sphinx),	มัมมี่	(Mummy)	หรือรองรอยอารยธรรม
โบราณมากมาย	
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
ทีพ่ัก	Hotel	Forest	Hill	Paris	Meudon	หรือระดับใกลเคียงกัน

	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

	พักที่	Hotel	Forest	Hill	Paris	Meudon	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	เมืองแวรซายส	นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส	(Versailles	Palace)	อัน

ยิ่งใหญ	(มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง)	ที่สรางขึน้ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยส	ที่1	4	ภายใน
ตกแตงอยางวิจิตรอลังการ	ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง	รูปป้ัน	รูปแกะสลักและเครื่องเรือน	ซึ่งเป็นการใชเงินอยาง
มหาศาล	พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง	
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ลาวัลเลย	วิลเลจ	เอาทเลท	ชอปป้ิง	ตั้งอยูทิศตะวันออกของเมืองปารีส	อิสระใหทาน

เพลิดเพลินและสนุกกับการชอปป้ิงแบรนดดัง	ๆ	ทั่วโลกมากกวา	80	ยี่หอ	ดวยราคาที่ถูกกวาซื้อตามช็อปทั่วไป
ราคาสินคาที่น่ีลดราคาตั้งแต	33%	-	60%	หรือมากกวาน้ัน	ตามฤดูกาลปกติหรือเป็นสินคาที่อาจจะหลุดเทรนด
ไปแลวในชวงฤดูที่ผานไป	แตสําหรับคนไทยผมวานาจะคุมเลยทีเดียว	เพราะคุณจะไดของมือหน่ึงราคาถูก	เพียง
แตอาจจะไมลํ้ านําหนาเพื่อน	ๆ	ของคุณน่ันเอง

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินปารีสชารลเดอโกลลเพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax

Refund)	และ	มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.50	น.	นําทานเดินทางกลับ	โดยสายการบินเอทิฮัด	แอรเวย	เทีย่วบินที	่EY	038

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน

เป็นเอาทเล็ตที่รวมมากกวา	100	แบรนดดังแลวหรูหรา	ซึ่งเปิดทุกวัน	และอยู
ไมไกลจากดิสนียแลนดปารีส

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

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
06.40	น.	เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี้	แวะเปลี่ยนเครื่อง
10.25	น.	เดินทางสูประเทศไทย	เทีย่วบินที	่EY404

20.20	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด

1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก
การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง
ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/
ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได

9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	20วันกอนการ
เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดิน

ทางทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอ
ดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคา
ทัวร	(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางไดจากบริษทัประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
13.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
14.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

15.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	20	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
-	จะสงจอยนทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
-	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง
15	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	พรอมคาวีซาและบริการ	4,500	บาทกรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและ
แบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร	
คาทัวรสวนทีเ่หลือชําระ	25-30	วันกอนออกเดินทาง	
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-

กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3หนา)	**กรุณาตรวจสอบกอนสงให
บริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ	**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการ



โอนเงินมัดจํา

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
(ตัว๋กรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness	Class	ได	และตองเดินทางไป-กลับพรอมตัว๋กรุปเทานั้นไมสามารถ
เลื่อนวันได)	
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับใกลเคียงกัน
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สายการบินเอทิฮัดจํากัดกระเป า	1ชิ้น	น้ําหนัก	23	กิโลกรัม	ถือขึ้นเครื่องได

7กิโลกรัม	และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ	และกรณีน้ําสัมภาระ
เกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
6.	การประกันการเดินทาง	บริษทัฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ	กับ

Allianz	แบบแผนประกันภัยแบบ	Oasis	Tripper	แบบรายบุคคล	โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน	ดังน้ี
-	การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	
ผูเอาประกันภัยที่มีอายุมากกวา	16	ปี	หรือนอยกวา	75	ปี	วงเงินคุมครอง	3,000,000	บาท
ผูเอาประกันภัยที่อายุนอยกวา	16	ปี	หรือมากกวา	75	ปี	วงเงินคุมครอง	1,500,000	บาท
คารักษาพยาบาลในตางประเทศ	วงเงิน	2,000,000	บาท
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย	วงเงิน	200,000	บาท

ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน	เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย	โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษทั
มากกวาขอบังคับ	ตาม	พ.ร.บ.	ธุรกิจนําเทีย่ว	ทีบ่ังคับใหบริษทันําเทีย่ว	ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ
เดินทางเทานัน้	แตทั้งน้ี	ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด	Allianz	ได
กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษทัฯ	

1.	คาวีซา	+	คาบริการ	ทานละ	4500	บาท
2.คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
3.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
4.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
7.	คา	Vat	7%	และ	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
8.	คาพนักงานยกกระเปาที่โรงแรม
9.	คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	40	EURO	ตอทริป	สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจ

จากทาน

กรณี	ถาตองการซื้อน้ําหนักเพิม่แจงกอนเดินทาง14วัน	ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพิม่	1ชิ้น	น้ําหนัก23กก.
ราคา	180	US	ดอลลาร/เทีย่ว

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา	3หนา)	**กรุณา
ตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ	**กรุณาสงพรอม
พรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา

เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกน	(ประเทศฝรัง่เศส)
ระยะเวลาดําเนินการยื่น	15	วันทําการ
**	ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ	ณ	สถานทูต	ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย	**

1.	พาสปอรต	ที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	กอนวันหมดอายุ	หากหมดอายุกรุณานําไปตออายุ
กอนนําสง	และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย	2-3	หนาเพื่อติดวีซา	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
เชงเกนหรือไมก็ตาม	ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นเอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต

2.	รูปถาย	รูปสีหนาตรงปัจจุบัน	ฉากหลังสีขาว	ขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	และมีอายุไมเกิน	3	เดือน	หาม
ตกแตงรูป	หามสวมแวนสายตา	หามมีเครื่องประดับ	ตองเป็นรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน

3.	เอกสารสวนตัว



-	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	สําเนาบัตรขาราชการ	(ถามี)
-	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	/	สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	–	นามสกุล	(ถาเคยทีการเปลี่ยน)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ
(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ปี)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ
สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาสูติบัตร	/	หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา	/	สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา	

4.	หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษทัที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น	โดยระบุตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจาก
น้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด

4.1	กรณีเป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางานและชวง
เวลาที่อนุมัติใหลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป	เทาน้ันไมตองระบุชื่อประเทศ	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนด	และตองมีอายุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่นวีซา	ตองเป็นภาษาอังกฤษ	และเป็นหลักฐานปัจจุบัน
เทานัน้	พรอมประทับตราบริษทั	โดยชื่อลูกคาที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตาม
หนาพาสปอรต

4.2	กรณีเจาของกิจการ	สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเป็น
กรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้ง	เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(คัดลอกไมเกิน	3	เดือน	และเป็นภาษา
อังกฤษเทานั้น)

4.3	กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
เป็นภาษาอังกฤษเทานั้น	(สถานทูตไมรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน	ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน	1
เดือนกอนยื่นวีซา)
เด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับ
รองจากมารดา	หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับบิดาและ
มารดา	จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากทั้งบิดาและมารดา	พรอมมีการรับรองคาใชจาย
ใหกับบุตรกับผูที่บุตรเดินทางไปดวย	ตองไปทําที่สํานักงานเขตที่ทําเบียนบานอยู	(พรอมแนบบัตรประชาชน	ของบิดา
และมารดา)	โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
และบิดาหรือมารดาจะตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่รับยื่นวีซาดวย	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบ
สําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

4.4	กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ	กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย
4.5	กรณีเป็นแมบาน	ใชสําเนาทะเบียนสมรส	/	ใบหยา	/ใบมรณะ	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	(ใชหลักฐานการเงินของ

ตัวเองหรือของสามีก็ได	ในกรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสามี	จะตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี	เป็นภาษา
อังกฤษ	พรอมกับเขียนชื่อ-นามสกุล	วันเดือนปีเกิด	ของสามี	และบุตร	ที่มีดวยกัน)

5.	หลักฐานการเงิน
5.1	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก	ประจําหรือออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	(นับจากวันปัจจุบัน)ควรเลือกเลมที่มี

การเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ	ที่จะ
ครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง	และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน	เมื่อกลับสูภูมิลําเนาแนะนําใหขอ
เป็น	STATEMENT	จากทางธนาคาร	พรอมปรับยอดเงิน	15	วันกอนวันนัดสัมภาษณ ์
**ยอดเงินสุดทายทีลู่กคาอัพเดท	15	วันกอนยื่น	ตองมียอดเงินทีค่รอบคลุมคาทัวรดวย	**
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

5.2	หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ
ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย	(BANK	GUARANTEE)	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ	ไมเกิน	14	วันกอนยื่น	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรง
ตามหนาพาสปอรต

5.3	กรณีทีบ่ริษทัของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทัง้หมด	ทางบริษทัฯ
จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน	โดยระบุราย
ชื่อผูเดินทาง	และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย

6.	แบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน	กรุณากรอกขอมูลภาษาไทยตามแบบฟอรมที่แนบมาใหอยางถูกตอง
เน่ืองจากเป็นขอมูลที่ตองสงใหกับทางสถานทูต	ทางบริษทัฯไมสามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิดพลาด
ทานอาจจะ	ถูกปฏิเสธวีซาได
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด	และจํานวนบุตรของผูเดินทาง	การบิดเบือน
ขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคา
ธรรมเนียมใหมทุกครั้ง	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทาน
ไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสาน
งานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน	
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจ



ของสถานทูตเรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทั
การยื่นวีซาน้ัน	ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ	20,000	ตอทานกอนเทาน้ัน	ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการ
ยื่นวีซาได
**	เอกสารประกอบการยื่นวีซาตองเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปล
เอกสาร**

-	หนังสือเดินทางเลมเกา	จําเป็นตองสงมาเพื่อดูประวัติการเดินทางของทาน
-	หากยังไมแนบจดหมายรับรองการทํางานฉบับจริง	กรุณากรอกขอมูลการทํางานของทานเป็นภาษา

อังกฤษใหครบถวน	ไดแก	ชื่อบริษทั	/	ตําแหนงของทาน	/	ลักษณะงาน	/	รายไดตอเดือน

หมายเหตุ	:	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกีย่วของใดๆทัง้สิ้น	ทัง้น้ี
บริษทัเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวก

ไมมีราคาเด็ก	(เด็กไมเกิน	2ขวบ/Infant	17,000	บาท)

*ราคาทัวรยังไมรวมคาวีซา+คาบริการทานละ	4,500	บาท*

รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน,
การจราจร	หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ

ฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรมาแลว	ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะ

คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง	เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋แลว	)/คามัดจําแลนด
(กรณีใกลวันเดินทาง)

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน
ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึง
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


