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วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

17.00 น.
20.35น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ T สายการบิน Emirates Airways (EK)โดยมีเจ้าหน้าที่
อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบโดยเที่ยวบินที่ EK 373**บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
***ตั้งแต่พเี รียตเดือน เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. ***
****พีเรียตเดินทางวันที่ 3-9 มิ.ย. ออกเดินทางเวลา 21.25 น. ****

วันที่สอง

ปารีส • เมืองรู ออ็ ง • มหาวิหารรู ออ็ ง
 (-/กลางวัน/เย็น)

00.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพื่อเปลี่ยนเครื่ อง***

03.20 น.

ออกเดินทางสู่ปารี ส โดยเที่ยวบินที่ EK 71
***ตั้งแต่พเี รียตเดือน เม.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 04.05 น. และเดินทางถึงกรุงปารีส เวลา 09.25 น.***
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08.00 น.

ถึงสนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้น

นาท่ านเดินทางสู่ เมืองรู อ็อง (ROUEN) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มงั ดี เมือง
ที่ ผูน้ ากองทัพฝรั่งเศส ซึ่ งปั จจุบนั แคว้นนอร์ มงั ดีได้แยกออกเป็ น 2 แคว้น คือ โอต-นอร์ มงั ดี และ บัส -นอร์ มงั ดี
นัน่ เอง โดยแต่เดิมเมืองรู อ็องนั้นถือว่าเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมัง่ คัง่ ที่สุดของยุคกลางอีกด้วย นาท่ านชมมหาวิหาร
รู อ็อง (ROUEN CATHEDRAL ) หรื อ มหาวิหารนอเทรอดามแห่ งรู อ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen)
เป็ นมหาวิหารในนิ กายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถึง ปี
ค.ศ. 1880 มหาวิหารรู ออ็ งเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1944 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาวิหาร
ถูกระเบิดซึ่งเกือบทาลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม
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จากนั้นนาท่ าน ชมเมื องรู อ็อง ผ่านชม โบสถ์แซงต์อูน (CHURCH OF ST. OUEN) โบสถ์แซ็งมากลู (CHURCH
OF ST. MACLOU) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (GROS HORLOGE) อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและ เลือกซื้ อของที่
ระลึกหรื อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
(หมายุเหตุ : หากโบสถ์ มีพธิ ีสาคัญจะไม่ อนุญาติให้ เข้ าชมด้ านใน ให้ ถ่ายรู ปด้ านนอกเท่ านั้น)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 1)
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE )
( ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 1 ชม. ) เป็ นเมื อ ง
พักผ่อนไฮโซริ มทะเล ที่มีท่าเรื อ รี สอร์ ทระดับ 5
ดาว คาสิ โน และร้านค้า และเมืองนี้ มีตึกสวยงาม
ทั้ งเมื อ ง ถู ก ยกให้ เป็ น "Queen of the Norman
beaches" เมื อ งที่ เต็ ม ไปด้ว ยบ้านไฮโซริ ม ทะเล
โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 19 เมื อ งโดวิ ล ล์ แ ห่ ง นี้ ได้ก ลายเป็ น
เมื อ งพัก ผ่ อ นของชนชั้ น สู ง คนรวย และคนมี
ชื่อเสี ยง อีกทั้งยังเป็ นเมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิ ดร้านค้าของตนเอง ทั้งยังเป็ นสถานที่ถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง The
Devil Wears Prada
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จากนั้ น อิ ส ระให้ ท่ า นได้ ช้ อปปิ้ งสิ น ค้ า แบรนด์ เนมตามอั ธ ยาศั ย บนถนน Deauville mail street อาทิ Gucci,
Dior,Cartier, Louis Vuitton, Prada ฯลฯ หรื อช้อปปิ้ ง ณ ห้องแพรงตอง
จนได้เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ เมื องแซ็ ง มาโล (ST. MALO) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ) เป็ นเมือง
ท่าในกาแพง บนเกาะที่ปากแม่น้ ารองซ์ในมหาสมุทรแอตแลนติก
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 2 )

ที่พกั

MERCURE SAINT MALO BALMORAL หรื อเทียบเท่า

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น

ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน

ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์ หรื อมีเทศกาล )
วันที่สาม

แซ็ง มาโล • มงต์ แซงต์มิเชล • ปราสาทมงต์แซงต์มิเชล • เมืองตูร์
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
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เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3 )
นาท่ านเดินทางสู่ มงต์ แซงต์ มิเชล (MONT SAINT MICHEL) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) สถานที่ที่ถูกใช้
โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ด้วยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม บ้านเรื อนที่ต้ งั อยู่
บนเกาะกลางน้ า นอกชายฝั่งในเวลาน้ าขึ้นมงต์แซงต์มิเชล จะลอยอยู่กลางน้ าแต่เวลาน้ าลงชายหาดขาวจะเชื่อมต่อ
กับแผ่นดินให้เดินไปอย่างสะดวก นาท่ านชมปราสาทมงต์ แซงต์ มิเชล เพื่อชมความมหัศจรรย์ และความงดงาม
ของมงต์ แซงต์ มิ เชล ซึ่ งเป็ นชุ ม ชนที่ เก่ า แก่ ต้ ัง แต่ ศ ตวรรษที่ 8 ชมโบสถ์ที่ อ ยู่บ น ยอดเขา MONT TOMBE ที่
จุดเริ่ มต้นของที่นี่ ชม วัด ABBAYE DU MONT SAINT MICHEL ซึ่ งสร้างในแบบนิ กายเบเนดิคติน ชม ตัวเมือง
เก่า ที่มีป้อมปราการล้อมรอบจากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น อิสระ ช้อปปิ้ ง บนถนนเส้นเดียวของเกาะที่มีร้านขาย
ของที่ระลึกบริ การมากมาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ไข่เจียวสไตล์ฝรั่งเศส) (มื้อที่ 4)
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งตู ร์ (TOURS ) ( ใช้เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 3.30 ชม. ) เมืองประวัติศาสตร์ แห่ งลุ่มแม่น้ าลัวร์
(Loire) และสถาปั ตยกรรมอาคารบ้านเรื อนส่ วนใหญ่เป็ น
แบบโรมัน อดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของ ฝรั่งเศสก่อนที่จะ
มีการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ปารี ส นาท่าน ชมเมืองในเขต
เมื องเก่า โดยบริ เวณใจกลางของเมื องเก่ าจะเป็ นที่ ต้ งั ของ
จัตุรัส PLUMEREAU เป็ นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่มี
ชื่ อ เสี ย งของ เมื อ ง โดยจัตุ รั ส ถู ก โอบล้อ มไปด้ว ยเหล่ า
อาคารบ้านเรื อนสมัยยุคกลางที่งดงาม ซึ่งบางส่วนถูกสร้าง
ด้วยไม้ซุง อีกทั้งยังรายล้อมด้วยร้านอาหาร และผับตั้งเรี ยงรายเต็มสองข้างทางอันเป็ นบรรยากาศที่เพลิดเพลินแก่
การเดินเล่นชมเมืองเป็ นอย่างมาก

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 5 )

ที่พกั

MERCURE TOURS CENTRE GARE HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์ หรื อมีเทศกาล )
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วันที่สี่

เมืองตูร์ • ชองบอร์ ด • ปราสาทชองบอร์ ด ปารีส
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

นาท่ านเดินทางสู่ ชองบอร์ ด ( CHAMBORD ) มหาปราสาทแห่งลุ่มน้ าลัวร์ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. )
นาท่านชมความงาม ( บริเวณด้านนอก ) ของสถาปัตยกรรมแห่งฝรั่งเศส ปราสาทชองบอร์ ด (Château de
Chambord) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่น้ าลัวร์และกษัตริ ยฝ์ รั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมา
ประทับแรมที่นี่
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 7)
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จากนั้น

นาท่ านเดินทางสู่ กรุ งปารีส (PARIS) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) เมืองที่แม้กระทัง่ ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่
นอกเมืองหรื อต่างจังหวัด หรื อต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารี ส
ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงามและความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรื อนร้านขายของที่ระลึก
ร้านอาหาร และธรรมชาติ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองข้าง
ทางจนถึง กรุ งปารี ส

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น (มื้อที่ 8)
พร้ อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตาหรับฝรั่งเศส

ที่พกั

IBIS PARIS PORTE DE BERCY หรื อเทียบเท่า 3 ดาว

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น

ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน

ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์ หรื อมีเทศกาล )
วันที่ห้า

อิสระเต็มวัน เต็มอิม่ กับมหานครปารีส
 (- /- /- )

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9 )
อิสระให้ ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่ งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยู่ทวั่ กรุ งปารี สทั้งรถไฟใต้ดิน
รถเมล์ หรื อ รถTAXI (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร)
ท่านสามารถเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (Disneyland Paris) หรื อ Euro Disneyland เป็ นอีกสถานที่ซ่ ึงไม่ควร
พลาด โดยดิสนียแ์ ลนด์ต้ งั อยู่นอกกรุ งปารี สประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารี ส
จนถึงมาร์เน่ ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแ์ ลนด์ปารี ส เปิ ดให้บริ การครั้งแรกในปี 1992 มีเนื้อที่ท้ งั หมด
ประมาณ 350 ไร่ ซึ่งคุณจะได้พบตัวละครดิสนียท์ ี่คุณชื่นชอบ อาทิ เช่น มิกกี้ เมาส์ (Mickey Mouse), โดนัลด์ ดัก๊
(Donald Duck ), กูฟฟี่ (Goofy) ตัวละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนียแ์ ลนด์ปารี ส แบ่งเป็ น 2 สวน โดยจะเป็ น
Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบด้วยเครื่ องเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งร้าน
ขายอาหารและของที่ระลึก (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าบัตร Disneyland โดยท่านสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ ได้ที่หน้ าเว็บไซต์
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ของ Disneyland Paris) ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/พาร์ ค/คน
หรื อเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิ ด
ให้เข้าชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ที่จดั แสดงและเก็บรักษาผลงาน
ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก กว่ า 35,000 ชิ้น ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อก้องโลก อย่าง
ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของ
ลีโอนาร์โด ดาวินชี , รู ปปั้ น The Victory of Samothrace หรื อ รู ปปั้ นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีท้ งั มีรูปปั้ นสฟิ งซ์
(Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรื อร่ องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริ เวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
จะสร้างเป็ นรู ปทรงพีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็ นอีกจุดยอดนิ ยมที่นกั ท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก และ
เป็ นฉากที่มีอยู่ในในภาพยนตร์ เรื่ อง The Da Vinci Code ซึ่ งพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมี การตั้งแสดงงานศิลปะ
ถาวรแล้ว ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิ ร์ต ทาให้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็ นสถานที่ มี
นักท่องเที่ยวมาเยือนปี ล่ะเกือบ 10 ล้านคน
เดินเที่ยวชมย่ านมงมาร์ ต (Montmartre) ซึ่ งเป็ นย่ านศิลปิ นมากว่ า 200 ปี แล้ ว สัมผัสกับมนต์เสน่ ห์และกลิ่นอาย
ของวันวานที่ ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่ งเรื องถึงขีดสุ ด ชมวิวสวยของนครปารี สจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์
(Basilica of Sacre Coeur) วิหารสี ขาวที่เป็ นสัญญาลักษณ์อนั โดดเด่นของปารี ส แล้วเชิญสารวจร้านกาแฟ หรื อชม
เหล่าศิลปิ นที่วาดรู ปอยู่ใกล้ๆ ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่ งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็ นมหา
วิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิ กที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคา
วิหารสู งจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนาง
มารี อังตัวเนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
( อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย )
ที่พกั

IBIS PARIS PORTE DE BERCY หรื อเทียบเท่า 3 ดาว

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์ หรื อมีเทศกาล )
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วันที่หก

ปารีส • ล่องเรื อแม่น้าแซน • หอไอเฟล • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • La Vallee Outlet • สนามบิน
 (เช้า/ - /-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
นาท่ านล่ องเรื อแม่ น้าแซนชมเมืองปารีส ( SEINE CRUISE ) ที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารี ส ชมความสวยงามของ
สถาปั ตยกรรมอันคลาสสิ คของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ า เป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดย
เรื อจะล่ อ งผ่ า น มหาวิ ห ารนอเตรอดามแห่ งปารี ส (Notre-dame de Paris) อายุ ก ว่ า 800 ปี เป็ นมหาวิ ห าร
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสู ง
จากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อัง
ตัวแนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
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จากนั้น

นาท่ านผ่ านชมลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ ด (PLACE DE LA CONCORDEP ) ลานประหารพระเจ้าหลุยส์
ที่ 16 และพระนางมารี องั ตัวเน็ตต์ อันเป็ นจุดเริ่ มต้นแห่ งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส นาท่ าน
เดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ ( CHAMPS ELYSEES ) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของปารี ส
และเป็ นต้นแบบถนนราชดาเนิ น พร้ อมชมความยิ่งใหญ่ ของประตูชัย (ARC DE TRIUMPHE )อนุสรณ์สถานที่
สาคัญของปารี ส ได้รับการยอมรับให้เป็ นประตูชยั ที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อน
ในการออกแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์ศิลปะนี โอคลาสสิ ก โดยเฉพาะรู ปแกะสลักลอยที่นบั เป็ นผลงานชั้นยอดจาก
ศิลปิ นชั้นเยีย่ ม ที่มีเล่าเหตุการณ์การปฏิวตั ิและจักรวรรดิฝรั่งเศสผ่านผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ

จากนั้น

นาท่ านถ่ ายภาพสุ ดประทับใจกับหอไอเฟล (TOUR EIFFEL) หอคอยโครงสร้างเหล็ก ประติมากรรมเหล็กขนาด
ใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพื่อเป็ นสัญลักษณ์แห่ ง
งาน World Fair ปี ค.ศ 1889 สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสู งตระหง่านคู่นครปารี ส ที่บริ เวณจัตุรัสทรอคาเดโร่ หอไอเฟล
เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก ทั้งยังเป็ นหนึ่ งในสิ่ งก่อสร้างที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโลกอีก
ด้วย นาท่ านถ่ ายรู ปด้ านนอกกับ พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ ( LOUVRE MUSEUM ) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสี ยง เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
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จากนั้น

อิสระเลือกซื้ อสิ นค้ าแฟชั่นราคาถูกในร้ านค้ าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่ องสาอาง น้ าหอม นาฬิกา
หรื อกระเป๋ า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้ งจากทัว่ ทุกมุมโลกในห้างสรรพสิ นค้าใหญ่
ใจกลางกรุ งปารี สที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ( GALLERIES LAFAYETTE )

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลา และความสะดวกในการท่องเที่ยว

จากนั้น

นาท่ านเดินทางสู่ LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
มากมายกว่า 70 ร้าน เช่ น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD,
ETC. และสิ นค้าท้องถิ่นของที่ระลึกและอื่นๆ ตลอดจนร้านกาแฟสตาร์ บคั เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีห้างสรรพสิ นค้า
และซุปเปอร์มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็ น AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE ให้ท่านได้
เลือกซื้ออย่างจุใจ
สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลือกซื้อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

21.35 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK76 **บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
บนเครื่ อง **
***ตั้งแต่พเี รียตเดือน เม.ย.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.35 น. ***
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วันที่เจ็ด

กรุ งเทพฯ

07.20 น.

ถึง สนามบิ น ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดู ไบ ประเทศสหรั ฐอาหรับเอมิ เรตส์ (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 3
ชัว่ โมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริ ยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK370 **บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่ อง**
***ตั้งแต่พเี รียตเดือน มี.ค.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึงประเทศไทยเวลา 18.55 น. ***
***พีเรียตเดินทาง วันที่ 3-9 มิ.ย 63 ถึงประเทศไทยเวลา 19.15 น. ****

09.30 น.

18.40 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ ยความประทับใจ

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสมทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะ
อากาศ และเหตุ สุดวิสัยต่ างๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ า เช่ น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิ ตย์ หรื ออาจะมีการปิ ด
ปรับปรุง หรื ออาจทาการจองไม่ ได้ เนื่องจากต้ องรอกรุ๊ปคอนเฟิ ร์ มก่ อนทาการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่ านี้ โดยทางบริษัทฯ
จะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ และขอขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้ งให้
ท่านทราบล่วงหน้ า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่ นอนก่อนเดินทาง
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส นอร์ มังดี 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK

กาหนดการเดินทาง

ราคา ผู้ใหญ่
ท่านละ

วันที่ 13 – 19 ก.พ. 63
วันที่ 23 – 29 มี.ค. 63
วันที่ 27 เม.ย. – 3 พ.ค. 63
วันที่ 18 – 24 พ.ค. 63
วันที่ 3 – 9 มิ.ย. 63

42,900.45,900.47,900.44,900.44,900.-

ราคา เด็กอายุ
2-11 ปี บริบูรณ์
พักกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน ท่านละ

ราคา เด็กอายุ
ราคา เด็กอายุ 2-11
2-11 ปี
ปี บริบูรณ์ พักกับ
บริบูรณ์
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เตียง พักกับผู้ใหญ่
เสริม) ท่านละ
2 ท่าน (ไม่มี
เตียง) ท่านละ

42,900.45,900.47,900.44,900.44,900.-

41,900.44,900.46,900.43,900.43,900.-

40,900.43,900.45,900.42,900.42,900.-

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

6,900.6,900.8,900.8,900.8,900.-

** คณะเดินทางจานวน 30 ท่านต่อกรุ๊ ป**
รายละเอียดเพิม่ เติม
ชั้นธุรกิจ EK เพิ่มเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ในกรณี ลูกค้ามีตวั๋ แล้ว EKหักออก

ราคา
100,000 – 130,000
19,000

อัตราค่าบริ การรวม
✓ ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป สายการบินสายการบินเอมิเรตส์ EK
✓ ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
✓ ค่ าระวางน้ าหนั ก กระเป๋ าไม่ เกิ น 30 กก.กระเป๋ าถื อ ขึ้ น เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบทั้ง นี้ หากสายการบิ น มี ก ารแจ้ง
เปลี่ยนแปลงในเรื่ องของน้ าหนักกระเป๋ า การสะสมไมล์ หรื ออื่นใดที่เป็ นประกาศจากสายบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ .
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์
เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณี ที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คมุ้ ครองถึงการสูญเสี ยทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คมุ้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริ การไม่รวม





ค่าวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท / ท่านชาระพร้อมค่ามัดจาทัวร์
ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 น้ าดื่มบริ การบนรถ
 ทิปสาหรับคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้งทริ ป 55 ยูโร

เงื่อนไขการสารองที่นงั่
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริ ษทั จะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
2. กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 30,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) :
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• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดิ นทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด เทศกาล
,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณี เจ็บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ซึ่ งจะต้ องมี ใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษั ทฯ จะท าการเลื่ อ น
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ ค ณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณี ที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออก
ตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะ ไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่ อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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โรงแรมที่พกั และสถานทีท่องเที่ยว
❖ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอแนะนา
ให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)เนื่ องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรื อไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเลย
❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ Twin/Doubleอาจจะ
ไม่ติดกันหรื ออยูค่ นละชั้น
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
❖ กรณี มีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
❖ โรงแรมในยุโรปส่ วนมากจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยู่ในภูมิภาคที่ มีอุณหภูมิต่า จะมีบริ การเครื่ องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
❖ บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุ งในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้)
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
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➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั
ทัวร์)
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรี ยบร้อย
แล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
➢ กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
➢ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ปรับราคาตัว๋
ดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปั จจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์วา่ ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภ์ที่ชดั เจน สิ่ งนี้อยู่เหนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
➢ กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
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เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส)
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS CONTACT (ตึกสาทรซิตีท้ าวเวอร์ )
การยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสื อเดินทาง ไว้ จนกว่ าจะได้ การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาใช้ ได้
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 7- 15 วันทาการ ไม่ รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรื อ อาจช้ าหรื อเร็วกว่ ากาหนดขึน้ อยู่กบั สถานทูต

หนังสื อเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้องไม่ชารุ ด (หนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย)
***สาหรับหนังสื อเดินทาง ต้ องใช้ เป็ นหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป (สี เลือดหมู) เท่ านั้น ห้ ามใช้ หนังสื อเดินทางราชการ
(สี น้าเงิน) หนังสื อเดินทางทูต (สี แดง) หรื ออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***
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รู ปถ่ าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จานวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้ เห็นหู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์
รู ปไม่เลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรี ยบเทียบรู ปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน
หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรู ปใหม่ ทางสถานทูตฯ
เข้มงวดเรื่ องรู ปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ท่านอาจต้องเสี ยเวลาไปถ่ายรู ป
และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยืน่ วีซ่า
3. หลักฐานการทางาน
• เจ้ าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3
เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
• กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน
เป็ นตัน
• พนักงานทั่วไป หนังสื อรับรองการทางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน พร้ อมระบุวันลา
และประเทศที่เดินทางตามโปรแกรม
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
• นักเรียนหรื อนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
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4. หลักฐานการเงิน
• กรณีผ้ เู ดินทางออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย้อนหลัง 3 เดือน
ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรื อถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ
Statement เพื่อให้อพั เดทไม่เกิน 15 วันหรื ออยูใ่ นเดือนที่ยื่นวีซ่า
• กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้สาเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน (ของผูท้ ี่ออก
ค่าใช้จ่าย)
• **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขที่บญั ชีครบทุกตัว และจะต้องมี
แสดงทั้งหมดในทุก ๆ หน้า
• ***Bank Statement หากธนาคารออกมาเป็ นรู ปแบบที่เป็ นตัวครึ่ งกระดาษ A4 ไม่สามารถใช้ยนื่ ได้ รบกวนแจ้ง
ธนาคารให้ออกเป็ นรู ปแบบฉบับเต็มเท่านั้น
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีติดลบ Bank Statement ที่ปริ้นจากอินเตอร์ เน็ต
บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร
ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิ นธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ**

5. เอกสารส่ วนตัว
•
•
•
•
•

สาเนาทะเบียนบ้าน
บัตรประชาชน
สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
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6. กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา
• หากเด็กเดินทางไปกับบิดมารดา
า จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
*สาหรับหนังสื อยินยอมนั้น ให้ ขอเอกสารเป็ นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสานักงานเขต หรื ออาเภอ*
• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
• กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรที่สถานทูต
ด้วย
• ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิม่ เติม
** หมายเหตุ **
เอกสารตัวจริ งที่ตอ้ งนาติดตัวมาในวันที่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมือ
• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สู ติบตั ร (กรณี อายุต่ากว่า 18 ปี )
• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยืน
่ วีซ่า
• เวลาการอนุมตั ิผลวีซ่าจะอยู่ 10-15 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อ ในบางกรณี
อาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นค่าดาเนินการของทัวร์
การพิจารณาผล VISA ขึน้ อยู่กับดุล ยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษัทไม่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับการพิจารณาใดๆทัง้ สิน้
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ ข้ อมูลและเอกสารทุกอย่างต้ องเป็ นความจริงความ
บิดเบียน ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี ***
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ข้ อมูลคาร้ องขอยื่น วีซ่า ประเทศฝรั่งเศส (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
*****

กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้วนทุกข้ อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า *****

แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส
1.) ข้ อมูลเกีย่ วกับหนังสื อเดินทางของผู้เดินทาง
ชื่อและนามสกุล __________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) __________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
2.) ข้ อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) ________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ _______________________________ E-mail : _______________________________
สถานภาพ :
โสด
สมรสโดยจดทะเบียนสมรส
สมรสไม่ได้จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคู่สมรส ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
3.) ข้ อมูลของผู้เดินทางเกีย่ วกับอาชีพ, หรื อถ้ ากาลังศึกษาอยู่ ให้ ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ
ลงในช่ องว่าง
3.1) ชื่อบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
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3.2) ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.3) งานปัจจุบนั ทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
___________________________________________________________________________________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน หรื อเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านกาลังศึกษาอยู่ _______________________________
4.) ข้ อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่ างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวนั ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง)
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด ___________________
5.) ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้
ระบุชื่อ
ความสัมพันธ์

