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อาบดูาบ ี– ฝร ัง่เศส  
(ดไูบ – ปารสี – ลุม่แมน่ า้ลวัร)์ 

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY) 

 

 

 

ทวัร ์2 ทวปี... ชมเมอืงดไูบ ดนิแดนแห่งความมหัศจรรย ์ เพราะจากเดมิทีเ่ป็นดนิแดนทะเลทรายอันแหง้แลง้      ก็ถูก

ปรับเปลีย่นกลายมาเป็นดนิแดนแห่งความมั่งคั่ง น าท่านขึน้เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ตกึทีส่งูทีส่ดุในโลก ชมเมอืง

อาบดูาบ ีเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสวรรคแ์ห่งทะเลทราย จนไดรั้บสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf และ น าท่าน

บนิลัดฟ้าสูป่ารสี เยอืนเมอืงตรู ์(Tours) เมอืงประวัตศิาสตรแ์ห่งลุม่แมน่ า้ลวัร ์(Loire) เขา้ชมความงามของปราสาท

เชอนงโซ (Château de Chenonceau) ทีแ่สดงความยิง่ใหญ่ในลุ่มแมน่ ้าลัวร์ เต็มอิม่กับปารสี (Paris) เมอืงทีม่เีต็ม
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ไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ ถา่ยรปูสวยๆกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหง่านคู่นคร

ปารสี ลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี เขา้ชม

ความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) แวะชอ้ปป้ิง Chic Outlet La Vallee Village อสิระชอ้ป

ป้ิงสดุมนัส ์2 วนัเต็ม!!!          ทัง้รา้นคา้ปลอดภาษี และ หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์ 

 

ก าหนดการเดนิทาง    4-11, 18-25 ก.ย.2559  

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี– เทีย่วดไูบ – The Palm Project  

05.30 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอทฮิดั โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

08.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY403  

12.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง)   

 หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ น า

ท่านเดนิทางสูน่ครดไูบ (Dubai) ถอืเป็นเมอืงแห่งความมหัศจรรย ์ เพราะจาก

เดมิที่เป็นดนิแดนทะเลทรายอันแหง้แลง้ ก็ถูกปรับเปลี่ยนกลายมาเป็นดนิแดน

แห่งความมั่งคั่ง ทัง้ในดา้นการคา้ การพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์ ศูนยก์ลางธุรกจิ

และการท่องเทีย่วของตะวันออกกลาง เห็นไดจ้ากเหล่าตกึสงูระฟ้าอันทันสมัยที่

ผุดขึน้ทั่วนครดูไบ น าท่านถ่ายรูปบรเิวณชายหาด Jumeirah Beach สถานที่

ตากอากาศยอดนยิมของดูไบ แวะถ่ายรูปดา้นนอกกับโรงแรม Burj Al Arab 

โรงแรมสุดหรูระดบั 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรอืใบทีง่ดงามและหรูหราทีส่ดุแห่ง

หนึ่งของโลก ตัง้อยู่รมิอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐทีี่มชี ือ่เสียงชาว

ตะวันออกกลาง ถอืเป็นสถานที่ทีทุ่กคนใฝ่ฝันจะมโีอกาสเขา้ไปสัมผัสสักครัง้ใน

ชวีติ จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรอืเรยีกว่า เวนสิแหง่ดไูบ เป็น

ตลาดตดิแอร ์ตัง้อยูใ่นสว่นเดยีวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของ

ตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศลิปะพื้นเมอืงแบบอาหรับ

คลาสสกิ ภายในมสีนิคา้ระดับ Premium มากมาย อาท ิของทีร่ะลกึ พวงกญุแจ 

ขวดทราย พรมอหิร่าน หัวน ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบา้น ขนมหวาน 

และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นตน้ น าท่านขึน้รถไฟ Monorail เขา้สู ่ The Palm 

Project เป็นสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทียม 

สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ จ านวน 3 เกาะ มทีัง้โรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ต ์รา้นคา้ 

ภตัตาคาร รวมทัง้ส านักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดับที ่8 ของโลก ให ้

ระยะทาง 156 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 
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ทา่นตืน่ตาตืน่ใจกบัความความยิง่ใหญ่ของโรงแรม Atlantis อนัหรหูราอลังการ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น ากลบัสูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN BUR DUBAI หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง ดไูบ –  ข ึน้ตกึเบริจ์คาลฟิา – อาบดูาบ ี– Grand Mosque – 

                                          Ferrari World – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นเดนิทางไปน่ังเรอืน ัง่เรอื Abra Ride สมัผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรมผ่าน

วถิชีวีติสองฝ่ังน ้าของแม่น ้า Creek จากนัน้เดนิสู่ตลาดเครือ่งเทศ (Gold & 

Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

จ าหน่ายผลติภัณฑ ์ Jewelry ทุกประเภท เชน่ มกุ อัญมณีต่าง ๆ จากนัน้ใหเ้วลา

ทา่นไดถ้า่ยรปูคู่กับ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ตกึทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวาม

สงูถงึ 828 เมตร มทีัง้หมด 160 ชัน้ ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมธิ สถาปนกิ

จากชคิาโก ซึง่คณะจะไดม้ีโอกาสขึน้ลฟิทท์ี่ม ีความเร็วที่สุดในโลก คือ         

18 เมตร ต่อวนิาท ีหรอื 65 กโิลเมตร ต่อชัว่โมง ไปถงึชัน้ 124 เพือ่ชมววิจาก

ของนครดูไบไดท้ั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแต่งภายในโดย 

Giorgio Armani (รอบเวลาขึน้ อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านเดนิทางสูก่รุงอาบูดาบ ี(Abu dhabi)  ทีม่คีวามเขยีวขจที่ามกลางตัว

เมอืงทีท่ันสมัย จงึเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามว่า Garden of Gulf และไดรั้บ

การยอ่งว่าเป็นสวรรคแ์ห่งทะเลทรายอกีดว้ย น าท่านชม Sheikh Zayed bin 

Sultan al Nahyan Grand Mosque สเุหร่าทีง่ดงามทีส่ดุของ U.A.E. มี

ความใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสเุหร่าประจ าสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

ทีท่่าน Sheikh สรา้งไวก้อ่นท่านจะสวรรคต ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งรวมทัง้หมด 10 

ปี ใหท้่านไดช้มพรมลายดอกไมผ้นืใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในโลก ราคาราว 30 ลา้นเหรยีญสหรัฐ น าเขา้จากประเทศเยอรมนั ท าดว้ยทองค า

และทองแดง ***การเทีย่วชมมัสยดิ ตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรยีบรอ้ย หา้มสวม

กางเกงขาสัน้หรอืเสือ้กลา้ม ทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ โดยเฉพาะผูห้ญงิตอ้งสวมใส่

เสือ้ผา้ที่มคีวามยาวคลุมถงึระดับขอ้มอืและขอ้เทา้ ปกปิดไหล่และทรวงอกให ้

มดิชดิ ผูห้ญงิจะตอ้งมผีา้คลมุผม และตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้มสัยดิ*** น าท่าน

แวะถา่ยรปู Ferrari World และมเีวลาใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึทีเ่ป็นแบรนด์

เฟอรร์ารี่ จากนัน้แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ ณ จุดชมววิ ชคิาโกบชี กับชายทะเลสี

ระยะทาง 156 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 
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เทอรค์วอยซ ์ทีท่า่น Sheikh Al Nayan สรา้งขึน้มาเป็นของขวัญแกช่าวเมอืง   

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

22.30 น. เดนิทางสูส่นามบนิอาบดูาบ ี  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง           อาบดูาบ ี– ปารสี – ตรู ์– ปราสาทเชอนงโซ  

02.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY405 

07.55 น. ถงึ สนามบนิถงึทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส น าท่าน

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงตรู ์(Tours) เมอืงประวัตศิาสตรแ์ห่งลุม่แมน่ า้

ลวัร(์Loire) ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าลัวร์ทางตอนเหนือ และแม่น ้าแชร์ทางตอนใต ้

ลุ่มแม่น ้าลัวรเ์ป็นเสน้เลอืดหล่อเลีย้งแควน้ลัวร์ และเป็นแม่น ้าสายยาวที่สุดของ

ฝร่ังเศส คือ 1,013 กโิลเมตรหล่อเลี้ยงตน้องุ่นหลายรอ้ยต าบลในหลายแควน้ 

สองฟากฝ่ังมปีราสาทหรือชาโตส าคัญของกษัตรยฝ์ร่ังเศส และเชือ้พระวงศ์ที่

สวยงามนับพันแหง่ 

ระยะทาง 180 กม.  

ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 3.30 ชม. 

 
  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าคณะเดินทางสู่เขา้เดินทางสู่ปราสาทเชอนงโซ (Château de 

Chenonceau) สรา้งบนฝ่ังแมน่ ้าแชร ์ออกแบบโดยฟิลแบรตเ์ดอลอรม์ สถาปนกิ

เรอเนซองสต์ระกูลเมเนียร ์(Menier) ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ 

เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธคิและสถาปัตยกรรมเรอเนซองสต์อนตน้ 

ลานดา้นหนา้วางแบบลานปราสาทยคุกลางลอ้มรอบดว้ยคูน ้า ประตูทางเขา้ขนาด

ใหญท่ าจากไมแ้กะสลกั ดา้นในเป็นชาเปล (Chapel) โดดเดน่ดว้ยหนา้ตา่งประดับ 

กระจกส,ี หอ้งบรรทม, หอ้งกรนี (Green) เป็นลักษณะศลิปะแบบโกธคิและเรอเน

ซองส ์หอ้งรับรอง, หอ้งบรรทมพระเจา้ฟรองซวัสท์ี ่1, หอ้งพระเจา้หลุยสท์ี ่14 

และหอ้งโถงตกแต่งดว้ยเพดานโคง้สันทีม่หีนิหลักแยกจากกันเป็นเสน้ขาด ถอืว่า

เป็นหอ้งที่แกะสลักที่สวยที่สุดหอ้งหนึ่งในการตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบ

ฝร่ังเศส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE CENTER TOURS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง            ตรู ์– ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– พพิธิภณัฑน์ า้หอม – ชอ๊ปป้ิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืง

ทีม่มีนตเ์สน่ห์อันเหลือลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมา

ระยะทาง 240 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.30 ชม. 
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เยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา 

บันเทงิ สื่อ แฟชั่น วทิยาศาสตร์และศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่

ส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงั     

แวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ่ (มีไกด์ทอ้งถิน่บรรยายใน

พระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแต่ง

อยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปัน้ รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็น

การใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวง

ประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอ

ควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยา

โกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระ

เจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร า

ของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระ

ราชนิีทีต่กแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที่

ย ิง่ใหญ ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุปารสี น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑน์ า้หอม 

Fragonard พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลติ

น ้าหอมในปัจจบุนั ของโรงงานผลติน ้าหอมยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น ้าหอมอนัโด่ง

ดัง ทีม่แีหล่งผลติตน้ก าเนดิมาจากเมอืง Grasse เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวง

ของโลกน ้าหอม โดยพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ก่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทีอ่ยู่

เดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที ่3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึง่แต่ละ

หอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกบับรรจภุณัฑบ์รรจนุ ้าหอมตัง้แตส่มยัอดตีจนถงึปัจจบุนั 

และบอกเลา่เรือ่งราวการผสมผสานกลิน่น ้าหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และ

หากท่านมองหาของฝากจากปารสีทีไ่มเ่หมอืนใคร ท่านสามารถเลอืกซือ้น ้าหอม

จากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัย ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้

สนิคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ 

เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่

เต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสี

ทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้

สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุง

ปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิา
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ยีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN PLUS SUITCASE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง            ประตชูยั – จตัรุสัคองคอรด์ – หอไอเฟล – ลอ่งเรอื – OUTLET 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าชมมหานครปารสี ผ่านลานประวตัศิาสตร ์จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิประหาร

ชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส แลว้ผ่านเขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอ

ลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยันโป

น าชมและถา่ยรูปคูก่บัประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์

แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลียนในศกึ  เอาสเ์ตอร์ลทิซใ์นปี1805 โดยเริม่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ

กบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหงา่นคู่นครปารสี ดว้ย

ความสูงถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร ่

จากนัน้เดนิทางสู ่Chic Outlet La Vallee Village เพือ่ชอ๊ปป้ิงที ่เอาทเ์ลต

ขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกมากมายอาท ิเชน่ Coach, Calvin Klien, 

Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 

Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph 

Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss 

และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนการชอ๊ปป้ิง  

เย็น น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้า

แซนทีไ่หลผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิ

ของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้าเป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN PLUS SUITCASE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง                    ปารสี – อสิระเต็มวนั เต็มอ ิม่กบัมหานครปารสี   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อสิระเต็มวัน โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ ที่

มคีรอบคลุมอยู่ทั่วกรุงปารสีทัง้รถไฟใตด้นิ รถเมล ์หรอื รถTAXI โดยท่านอาจ

เดนิทางสูด่สินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland 
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เป็นอกีสถานทีซ่ ึง่ไมค่วรพลาด  โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยูน่อกกรุงปารสีประมาณ 30 

กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี

(Marne La Vallee) โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนือ้

ทีท่ัง้หมดประมาณ 350 ไร ่ซึง่คณุจะไดพ้บตัวละครดสินียท์ีคุ่ณชืน่ชอบ อาท ิเชน่ 

มกิกี ้เมาส ์(Mickey Mouse),โดนัลด ์ดั๊ก (Donald Duck ), กฟูฟ่ี (Goofy) ตัว

ละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น 

Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ย

เครือ่งเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึ 

 

หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะที่มี

ชือ่เสยีง เก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1793 ตัวอาคารเดมิ

เคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ีจ่ัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน

ทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ช ิน้ ท่านสามารถ

เดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อยา่งภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin 

and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลโีอ

นารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปัน้ The Victory of Samothrace หรอื รปูปัน้เทพวนัีส (Venus 

de Milo) มทีัง้มรีูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรม

โบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑ์ลูฟร์จะสรา้งเป็น

รูปทรงพีระมดิที่สรา้งขึน้จากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวตอ้งไป

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียูใ่นในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code 

ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการ

ชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสริ์ต ท าใหพ้ิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็น

สถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละ่เกอืบ 10 ลา้นคน 

 

ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 

ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้

ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร 

เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กับพระนางมาร ี

อังตัวเนตต ์และยังเป็นจุดกโิลเมตรทีศู่นยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย หรอืเดนิ

เที่ยวชมย่านมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นย่านศลิปินมากว่า 200 ปีแลว้ 

สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสุด 

ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of 

Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารสี แลว้เชญิ
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ส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN PLUS SUITCASE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 ***อสิระมือ้อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง                ปารสี – สนามบนิ – อาบดูาบ ี          

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี   

เลอืกทีช่อ้ปป้ิงกลางกรงุปารสี ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงแฟชัน่ของโลก เป็นเมอืง

ที่เป่ียมไปดว้ยชวีติชวีา เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และหา้งสรรพสนิคา้ มีครบครัน้ทัง้

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้,เครือ่งประดับ,เครือ่งส าอาง,น ้าหอม ท่านสามารถเลอืก

ซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าจากเกอืบทั่วทกุมมุโลกไดท้ีเ่มอืงนี ้ตา่งๆมากมาย อาท ิ

เชน่ Louis Vitton, Yves Saint Laurent, Hermès, Gucci, Escada, 

Ermenegildo Zegna, John Galliano, Roberto Cavalli,  Miu Miu, 

Chloé, Chanel, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Loewe, 

Salvatore Ferragamo, Nina Ricci, Jimmy Choo, Prada ฯลฯ รวมท ัง้

รา้น Bucherer ชือ่ดงัจากสวติเซอรแ์ลนด ์เปิดสาขาอยูใ่นใจกลางกรุง

ปารสี มจี าหนา่ยท ัง้เครือ่งหนงั,มดีพบั, นาฬกิายีห่อ้ดงัมากมาย อาท ิเช่น 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

 ***อสิระมือ้อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 

19.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

22.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอาบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY 38  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง                อาบดูาบ ี– กรงุเทพ 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาบดูาบ ีเพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ   

10.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY 404  

20.10 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

(รา้นคา้ใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม)  
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้ เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตัวหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอื

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบแล

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

อาบดูาบ ี– ฝร ัง่เศส 

(ดไูบ – ปารสี – ลุม่แมน่ า้ลวัร)์ 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY) 

ก าหนดการเดนิทาง  4-11, 18-25 ก.ย. 2559    
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อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

  อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ น ้าหนักกะเป๋า ไมเ่กนิ 30 กก.  

(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 
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 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8x2 = 16 ยโูร) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทตูแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท าให้

ไมส่ามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
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8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไม่ว่า

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพ้กัในเมอืงอืน่แทน 

 

 

 
1. ส าเนาสหีนังสอืเดนิทางทีช่ดัเจน ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื และวันหมดอายหุนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน 

นับจากวันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

2. รปูถา่ย  :  รปูส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รปู 

             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ 

(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ) 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษัิทฯ ไดจ้ดัท าขึน้จาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิอง

ลกูคา้ในแตล่ะราย  

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ดไูบ 
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3.2. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของมารดา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

3.3. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของบดิา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ 8 วนัท าการ ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์

หมายเหต ุ: ทาง UAE Immigration อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั   

การพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทาง

สถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิาร

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  

หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมี

สทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีส่ถานทตูหรอืศนูยย์ ืน่วซีา่ 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุาร

ใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากหลังวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด ฉีกขาด มี

รอยขดีเขยีน (ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลงัขาว

เท่าน ัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแว่นตาหรือ

เครือ่งประดับ) สดัสว่นใบหนา้ต ัง้แตป่ลายคาง จนถงึศรษีะประมาณ 3 ซม.  

(กรณุาอยา่ใหร้ปูเลอะหมกึ และอยา่ใหร้ปูมรีอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตู

จะไมรั่บรปูแบบนี ้ทา่นอาจจะตอ้งถา่ยใหม)่ 

 

 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/สูตบิตัร (กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี)/ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีน

หยา่/มรณะบตัร/ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้เคยเปลีย่น)  พรอ้มทัง้ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  
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- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน ของผู ้

เดนิทาง ขอจากทางธนาคารเทา่น ัน้ ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเทา่น ัน้ ไมใ่ชส่ าเนา

จากสมดุบญัช ีและ อพัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

              สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัย(์ของผูท้ ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย) ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

  

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน

เริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุ ตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซี่า ตอ้งสะกด ชือ่-สกุล ใหต้รง

ตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้ส่วน พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายุส าเนาไม่เกนิ 3 เดอืน) 

พรอ้มทัง้ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่(สถานทตู

ไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซี่า) ตอ้ง

สะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

 

6. กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบดิา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มแนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้ฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้

ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้ฉบบัแปล

เป็นภาษาอังกฤษ พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบ

สถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มทัง้ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย 

 

7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

  

8. กรุณากรอกขอ้มูลภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถู้กตอ้งดว้ย เนื่องจากเป็นขอ้มูลทีต่อ้งส่งใหก้ับทาง

สถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

 

9. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ 

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

                                                                                     

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำเชงเกนประเทศฝรัง่เศส 
 

(กรณุำกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เน่ืองจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]………………………………………………….…………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………….……………………….……… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………….…………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) ………………………………………………………………..…………..….…………  
6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………..………….………… 
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7. สญัชาตปัิจจุบนั .................................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั……………….………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบยีน)           แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณทีีผู่ส้มคัรขอวซี่าเป็นเดก็ อำยตุ ำ่กว่ำ 18 ปีบรบิูรณ์ ใหใ้ส่ชื่อ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวีซ่ำ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ.................................................................. 
10. อาชพีปัจจุบนั(หำกค้ำขำย ให้ระบุด้วยวำ่ค้ำขำยอะไร เช่น ขำยเสื้อผำ้ ขำยอำหำร เป็นต้น) 

........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษทัหรือร้ำนค้ำ และท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรณุากรอกช่ือ ท่ีอยู่ของ

สถำบนัศึกษำ 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 
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    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรณุาระบุชื่อ ......................................................  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให้ 

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

************************************************ 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


