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ดูไบ – ฝรั่งเศส (นอร์มังดี) 
   8 วัน 5 คืน    

โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) 
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ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of 

Gulf น าท่านบินลัดฟ้าสู่ปารีส เยือนแคว้นนอร์มังดี (NORMANDY) เที่ยวเมืองรูอ็อง (ROUEN) อดีตเมือง

หลวงแห่งนอร์มังดี เยือนดินแดน Queen of the Norman beaches ณ เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE) เมือง

ชายทะเลระดับ 5ดาว สถานที่ถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง The Devil Wears Prada เยือน มงต์แซงต์มิเชล (Mont 

Saint-Michel) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 3 ของยุโรป เข้าชมความงามของปราสาท 

ปราสาทเชอนงโซ (CHÂTEAU DE CHENONCEAU) เต็มอิ่มกับปารีส (PARIS) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์

เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก ถ่ายรูปสวยๆกับหอไอเฟล (LE TOUR EIFFEL) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่าน

คู่นครปารีส ล่องเรือบาโตมุช (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE) ไปตามแม่น ้าแซนที่ไหลผ่านใจ

กลางกรุงปารีส เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (LOUVRE MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุด

แห่งหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ทั งร้านค้าปลอดภาษี และ ห้างแกลเลอรี่  ลาฟาแยตต์  GALERIES 

LAFAYETTE ***พิเศษ.. เมนูหอยเอสคาโก้ อาหารขึ้นชื่อของฝร่ังเศส***  
 

ก าหนดการเดินทาง    18-25 เม.ย., 8-15 พ.ค., 12-19 มิ.ย. 2559  

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – อาบูดาบี – เที่ยวดูไบ – The Palm Project  

05.30 น. 
 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่  คอยต้อนรับและอ้านวยความ

สะดวก 

 

08.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารีส โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบนิที่ EY403  

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี (เวลาทอ้งถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง)   

 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น้าท่านขึ นรถโค้ชปรับอากาศ น้า

ท่านเดินทางสู่นครดูไบ (Dubai) ถือเป็นเมืองแห่งความมหัศจรรย์  เพราะจาก

เดิมที่เป็นดินแดนทะเลทรายอันแห้งแล้ง ก็ถูกปรับเปลี่ยนกลายมาเป็นดินแดน

แห่งความมั่งคั่ง ทั งในด้านการค้า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ศูนย์กลางธุรกิจ

และการท่องเที่ยวของตะวันออกกลาง เห็นได้จากเหล่าตึกสูงระฟ้าอันทันสมัยที่

ผุดขึ นทั่วนครดูไบ น้าท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด Jumeirah Beach สถานที่

ตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะถ่ายรูปด้านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab 

โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแห่ง

ระยะทาง 156 ก.ม.
ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม. 
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หน่ึงของโลก ตั งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาว

ตะวันออกกลาง ถือเป็นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสสักครั งใน

ชีวิต จากนั นชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็น

ตลาดติดแอร์ ตั งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของ

ตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื นเมืองแบบอาหรับ

คลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ 

ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน 

และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น น้าท่านข้ึนรถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm 

Project เป็นสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม 

สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม จ้านวน 3 เกาะ มีทั งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า 

ภัตตาคาร รวมทั งส้านักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้

ท่านตื่นตาตื่นใจกับความความย่ิงใหญ่ของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการ 

ค่ า รับประทานอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 น้ากลบัสู่ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN BUR DUBAI หรือเทียบเท่า  

วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ –  ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา – อาบูดาบี – Grand Mosque – 
                                          Ferrari World – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น้าท่านเดินทางไปนั่งเรือน่ังเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่าน

วิถีชีวิตสองฝั่งน ้าของแม่น ้า Creek จากนั นเดินสู่ตลาดเคร่ืองเทศ (Gold & 

Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีต่าง ๆ จากนั นให้เวลา

ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความ

สูงถึง 828 เมตร มีทั งหมด 160 ชั น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิก

จากชิคาโก ซ่ึงคณะจะได้มีโอกาส ข้ึนลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก คือ         

18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชั น 124 เพื่อชมวิวจาก

ของนครดูไบได้ทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี ออกแบบตบแต่งภายในโดย 

Giorgio Armani (รอบเวลาขึ้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง  

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่กรุงอาบูดาบี (Abu dhabi)  ที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัว

เมืองที่ทันสมัย จึงเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า Garden of Gulf และได้รับ

ระยะทาง 156 ก.ม.

ใชเ้วลาเดินทาง
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การย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย น้าท่านชม Sheikh Zayed bin 

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

ความใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสุเหร่าประจ้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ที่ท่าน Sheikh สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวมทั งหมด 10 

ปี ให้ท่านได้ชมพรมลายดอกไม้ผืนใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก ราคาราว 30 ล้านเหรียญสหรัฐ น้าเข้าจากประเทศเยอรมัน ท้าด้วยทองค้า

และทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยิด ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวม

กางเกงขาสั นหรือเสื อกล้าม ทั งผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้องสวมใส่

เสื อผ้าที่มีความยาวคลุมถึงระดับข้อมือและข้อเท้า ปกปิดไหล่และทรวงอกให้

มิดชิด ผู้หญิงจะต้องมีผ้าคลุมผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด*** น้าท่าน

แวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาให้ท่านเลือกซื อของที่ระลึกที่เป็นแบรนด์

เฟอร์ราร่ี จากนั นแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสี

เทอร์ควอยซ์ ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้างขึ นมาเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง   

ประมาณ 2 ชม. 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

22.30 น. เดินทางสูส่นามบินอาบูดาบ ี  

วันที่สามของการเดินทาง           อาบูดาบี – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ – ก็อง  

02.10 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารีส โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบนิที่ EY405 

07.55 น. ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกลด ์นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถิ่นชา้กวา่

ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น้าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั นน้า

ท่านเดินทางสู ่เมืองรูอ็อง (ROUEN) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มังดี เมืองที่

ผู้น้ากองทัพฝร่ังเศส โจนออฟอาร์ค ถูกตัดสินให้ถูกเผาทั งเป็นในปี ค.ศ. 1431 

ข้อหาเป็นพวกนอกรีต น้าท่านชม มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ 

มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) เป็น

มหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค โดย

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถึง ปี ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูง

ที่สุดในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1944 ระหว่างสงครามโลกครั งที่ 2มหาวิหารถูกระเบิดซ่ึง

เกือบท้าลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่จนสวยงาม

เช่นเดิม หลังจากนั นน้าท่านเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Gros Horloge) 

ที่มีความเก่าแก่ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันนั นถือว่าเป็นหน่ึงในอนุสรณ์

สถานทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของเมืองรูอ็อง ตั งอยู่บนถนน Rue du Gros 

ระยะทาง 136 กม.  

ใชเ้วลาเดินทาง 
ประมาณ 2.15 ชม. 
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Hologe  อิสระให้ท่านได้เลือกซื อสินค้าและของที่ระลึก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง  

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE) เป็นเมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล 

ที่มีท่าเรือ รีสอร์ทระดับ 5 ดาว คาสิโน และร้านค้า และเมืองนี มีตึกสวยงามทั ง

เมือง ถูกยกให้เป็น "Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปด้วย

บ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั งแต่สมัยศตวรรษที่ 

19 เมืองโดวิลล์แห่งนี ได้กลายเป็นเมืองพักผ่อนของชนชั นสูง คนรวย และคนมี

ชื่อเสียง อีกทั งยังเป็นเมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดร้านค้าของตนเอง ทั งยัง

เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง The Devil Wears Prada จากนั นอิสระให้ท่าน

ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนดเ์นมตามอธัยาศัยบนถนน Deauville mail street อย่าง

จุใจ จากนั นเดินทางสู่เมืองก็อง (CAEN) เมืองหลวงของแคว้นบัส-นอร์ม็องดี 

เมืองที่มี่สิ่งก่อสร้างของกษัตริย์วิลเลียมแห่งนอร์ม็องดี และเป็นจุดส้าคัญจุดหน่ึง

ของยุทธการแห่งนอร์มังดีในปี ค.ศ. 1944 

 

ระยะทาง 93 กม. 

ใชเ้วลาเดินทาง 
ประมาณ 1 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 60 กม. 

ใชเ้วลาเดินทาง 
ประมาณ 0.45 ชม. 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่้า ณ ภตัตาคารอาหารพื นเมอืง  

 น้าคณะเขา้สู่ที่พกัโรงแรม MERCURE COTE NACRE  หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ของการเดินทาง            ก็อง – มงต์แซงต์มิเชล – แซ็ง มาโล – มงต์แซงต์มิเชล  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านสู่ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) น้าท่านเดินทางขึ นสู่   

ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในยุโรป ตั งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ 

เป็นสถานที่ท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดับ 3 ของฝร่ังเศส รองลงมาจากหอไอเฟล และ

พระราชวังแวร์ซายน์ และยังได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหน่ึงใน

มรดกโลกอีกด้วย มงต์แซงต์มิเชล เป็นวิหารที่ตั งอยู่บนเกาะโดดเด่นเป็นสง่า 

กลางทะเลชายฝ่ังตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี สูงจากระดับน ้าทะเล ความสูง

รวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร ให้ท่านได้เดินขึ นไปสู่บนยอดวิหารเพื่อชม

รูปปั้นทองของนักบุญมิเชล (ไมเคิล) สร้างโดย เอมานูแอล เฟรมีเย (Emmanuel 

Frémiet) ระหว่างทางเดินบนเนินเขา ในอดีตเป็นหมู่บ้านชุมชน บ้านเรือนได้รับ

การอนุรักษ์ยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลางให้บรรยากาศคลาสสิก ปัจจุบันส่วน

ดัดแปลงเป็นร้านรวงขายของที่ระลึกเปดิรับนักท่องเที่ยวใหเ้ลือกซื อสินค้าได้อย่าง

เพลิดเพลิน 

ระยะทาง 132 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง 

ประมาณ 1.55 ชม. 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง  

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง มาโล (St. Malo) เป็นเมืองท่าในก้าแพง บนเกาะที่

ปากแม่น ้ารองซ์ในมหาสมุทรแอตแลนติก ในตอนปลายสงครามโลกครั งที่สองถูก

กองก้าลังของเยอรมนีเผาท้าลายเมืองเมื่อจะสูญเสียเมืองนี แก่ฝ่ายพันธมิตร ใน 

ค.ศ. 1944 น้าท่าชมความงามของมหาวิหารแห่งแซ็ง-มาโล (Cathedral 

Saint-Vincent de Saint-Malo) มหาวิหารแห่งนี มีความหลากหลายทาง

สถาปัตยกรรมตั งแต่โรมาเนสก์ กอทิก และเรอเนสซ็องส์ ได้ขึ นทะเบียนเป็น

อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1910 อิสระให้ท่านเดินชมใองและ

เลือกซื อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ระยะทาง 50 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง 

ประมาณ 0.45 ชม. 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

  

 

น้าคณะเขา้สู่ที่พกั โรงแรม MERCURE MONT SAINT MICHEL หรือเทียบเท่า 

***เนื่องจากโรงแรมที่ มงต์แซงต์มเิชล ทีจา้นวนน้อยและขนาดเล็ก อาจมีการเปลี่ยนเมืองที่พักไปยัง

เมืองใกลเ้คียงแทน ทั งนี ขึ นอยู่กับจา้นวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน*** 

วันที่ห้าของการเดินทาง            มงต์แซงต์มิเชล – ตูร์ – ปราสาทเชอนงโซ – ชองบอร์ด – บลัว  

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ าลัวร์

(Loire) ตั งอยู่ระหว่างแม่น ้าลัวร์ทางตอนเหนือ และแม่น ้าแชร์ทางตอนใต้ ลุ่ม

แม่น ้าลัวร์เป็นเส้นเลือดหล่อเลี ยงแคว้นลัวร์ และเป็นแม่น ้าสายยาวที่สุดของ

ฝร่ังเศส คือ 1,013 กิโลเมตรหล่อเลี ยงต้นองุ่นหลายร้อยต้าบลในหลายแคว้น 

สองฟากฝั่งมีปราสาทหรือชาโตส้าคัญของกษัตรย์ฝร่ังเศส และเชื อพระวงศ์ที่

สวยงามนับพันแห่ง 

ระยะทาง 275 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง 

ประมาณ 4 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บ่าย น้าคณะเดินทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) เข้าชม

ความงามของปราสาทที่สร้างบนฝั่งแม่น ้าแชร์ ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์ม 

สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ (Menier) ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอ

นงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์

ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูน ้า ประตู
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ทางเข้าขนาดใหญ่ท้าจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล (Chapel) โดดเด่นด้วย

หน้าต่างประดับ กระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน (Green) เป็นลักษณะศิลปะแบบ

โกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1, ห้องพระ

เจ้าหลุยส์ที่ 14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสันที่มีหินหลักแยกจากกัน

เป็นเส้นขาด ถือว่าเป็นห้องที่แกะสลักที่สวยที่สุดห้องหน่ึงในการตกแต่งแบบ

เรอเนซองส์แบบฝร่ังเศส  แล้วน้าคณะเดินทางสูช่องบอร์ด มหาปราสาทแห่งลุ่ม

น ้าลัวร์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมแห่งฝร่ังเศส ปราสาทชอมบอร์ด 

(Château de Chambord) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่ม

แม่น ้าลัวร์และกษัตริย์ฝร่ังเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่น่ี แล้วน้า

ท่านเดินทางสูเ่มืองบลัว (BLOIS)  

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 56 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง 

ประมาณ 0.45 ชม. 

 

ระยะทาง 18 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง 

ประมาณ 0.20 ชม. 

ค่ า รับประทานอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร อาหารพื นเมือง  

 น้าคณะเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN BLOIS CENTER หรือเทียบเท่า 

วันที่หกของการเดินทาง        บลัว – ปารีส – ประตูชัย – จัตุรัสคองคอร์ด – หอไอเฟล – ล่องเรือ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น้าท่านชมเขตเมืองเก่าบลัว ผ่านชมพระราชวังบลัว (Château de Blois) ที่

ประทับของพระมหากษัตริย์ฝร่ังเศสหลายพระองค์ที่รวมทั งพระเจ้าหลุยส์ที่ 12 

และเป็นสถานที่ที่นักบุญโยนออฟอาร์คเดินทางไปรับพรจากอาร์ชบิชอปแห่งแร็งส์

ในปี ค.ศ. 1429 ก่อนที่จะน้าทัพไปขับไล่ฝ่ายอังกฤษที่ล้อมเมืองออร์เลอ็องอยู่ 

ระหว่างปี ค.ศ. 1618 ถึง ค.ศ. 1619 พระราชวังบลัวใช้เป็นที่ประทับกักกันสมเด็จ

พระราชินีมารี เดอ เมดีซิส หลังจากที่พระเจ้าหลุยส์ที ่13 พระราชโอรสทรงท้าการ

ปฏิวัติโค่นอ้านาจการเป็นผู้ส้าเร็จราชการแผ่นดินของพระองค์ และผ่านชมสะพาน

หินข้ามแม่น้ าลัวร์ที่สร้างขึ นในคริสต์ศตวรรษที่ 18 แล้วน้าท่านเดินทางสู่มหา

นครปารีส 

ระยะทาง 185 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง 

ประมาณ 2.45 ชม. 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บ่าย น้าชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la 

Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหาร

ชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิ

เซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปน า

ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่ง
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ชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างขึ น

ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836  น้าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอ

เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูง

ถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร้างขึ นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ น้าท่าน

ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนที่

ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของ

อาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น ้าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ที่น่าประทับใจ  

ค่ า รับประทานอาหารค่้า ณ ภตัตาคารอาหารพื นเมอืง (หอยเอสคาโก้)  

 น้าคณะเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL PONT DE SEVRES หรือเทียบเท่า  

วันที่เจ็ดของการเดินทาง       พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – พิพิธภัณฑ์น้ าหอม – ช้อปปิ้ง – สนามบิน           

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น้าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มี

ชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิม

เคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน

ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ้านวนมาก กว่า 35,000 ชิ น ท่านจะได้เดิน

ชมงานศิลปะชื่อก้องโลก อาทิเช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa)         

The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่ง

ดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพ

วีนัส (Venus de Milo) มีทั งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือ

ร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์

ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่

นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่ในในภาพยนตร์เร่ือง 

The Da Vinci Code ซ่ึงพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตั งแสดงงานศิลปะถาวร

แล้ว ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ท้าให้

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีล่ะเกือบ 10 ล้านคน 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

 น้าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ าหอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน ้าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน ้าหอม

ยี่ห้อ Fragonard ยี่ห้อน ้าหอมอันโด่งดัง ที่มีแหล่งผลิตต้นก้าเนิดมาจากเมือง 
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Grasse เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน ้าหอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี 

ก่อตั งขึ นมาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 

Louis-Napoléon Bonaparte III ซ่ึงแต่ละห้องจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับบรรจุ

ภัณฑ์บรรจุน ้าหอมตั งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และบอกเล่าเร่ืองราวการ

ผสมผสานกลิ่นน ้าหอมใหม้ีเอกลกัษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝาก

จากปารีสที่ไม่ เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซื อน ้าหอมจากโรงงานของ 

Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้งกลางกรุงปารีส ณ ร้านค้า

ปลอดภาษี และ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ GALERIES LAFAYETTE ที่มีครบ

ครั นทั งเสื อผ้า กระเป๋า รองเท้า, เคร่ืองประดับ, เคร่ืองส้าอาง, น ้าหอม ท่าน

สามารถเลือกซื อสินค้าแบรนด์เนมชั นน้าจากเกือบทั่วทุกมุมโลกได้ที่เมืองนี  ต่างๆ

มากมาย อาทิ เช่น 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 รวมทั้งร้าน Bucherer 

ชื่อดังจากสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสาขาอยู่ในใจกลางกรุงปารีส มีจ้าหน่ายทั งเคร่ือง

หนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นต้น 

17.00 น. น้าคณะเดินทางสู่ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท้าคืนภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลือกซื อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

22.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 38  

วันที่แปดของการเดินทาง                อาบูดาบี – กรุงเทพ 

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน   

08.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 408  

18.25 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

(ร้านค้าใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการ

จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตาม

ความเหมาะสม)  
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ทรัพย์สินส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือ

ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า

เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมือง รวมทั งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี

น ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจา้นวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

โปรแกรม : ดูไบ – ฝรั่งเศส (นอร์มังดี) 

8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) 
 

ก าหนดการเดินทาง  18-25 เม.ย., 8-15 พ.ค., 12-19 มิ.ย. 2559 

 อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 69,900.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 69,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 9,000.- 
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เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
69,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่านละ  20,000.- 

ในกรณีทมีีวีซา่แล้วหรือด าเนินการย่ืนวซี่าเอง 3,500.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่าน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 

  อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ น ้าหนักกะเป๋า ไม่เกิน 30 กก.  

(ในกรณีมีความประสงค์อยูต่อ่ จะต้องไม่เกินจ้านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจา้หน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก)์ 

 9.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น 

10. คา่ทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 
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อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัทา้หนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองดื่มทีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง,            

ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินกา้หนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปว่ยจากโรคประจ้าตัว, ค่ากระเปา๋เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ต่อคน ต่อวัน : 7x2 = 14 ยูโร) 

6. ค่าบริการยกกระเปา๋ในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชา้ระเงินมัดจา้ทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแลว้เท่าน้ัน 

2.  ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มอีายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน เพื่อท้าการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลกิการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมือ่ได้รับการยืนยันวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ทา่นตดิตอ่เจา้หน้าที่  

    ก่อนออกบัตรโดยสารทกุครั ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบ 

    คา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึ น 

  5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั งแบบหมู่คณะและย่ืน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจา้หน้าที่ 

7. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหน้าทัวร์มคีวามจา้เป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเหต 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า 
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1. ทางสถานทูตมีการแจ้งเง่ือนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจ้งเง่ือนไขมา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนท าให้

ไม่สามารถยื่นวีซ่าได้หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ าหรือค่า

ทัวร์ทั้งหมด 

2. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้

บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตรา

ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทาง

สถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบิน 

1.   ทางบริษัทได้สา้รองที่นัง่พร้อมช้าระเงินมดัจ้าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คา่มัดจ้าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมคี่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินท้าการออกแล้ว แต่ทา่นไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

      ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กดิขึ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างน้อย 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์ 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท้าการเลื่อน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ้าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมัดจ้า

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ้าตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ้านวน  
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8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด    

9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ   วีซ่า หรือไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพัก

แบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ทา่น อาจจะได้เป็น 1 เตียง

ใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเปน็ต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหา

ได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณทีี่อาจมกีารแยกห้องพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูิต่้า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพักในเมอืงเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่มี

อ่างอาบน า้ ซึ่งขึ นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั นๆ และหอ้งแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะได้พกัในเมืองอื่นแทน 

 

 

 
1. ส้าเนาสหีนังสือเดินทางทีช่ดัเจน ไม่ใช่ถา่ยจากมือถอื และวันหมดอายุหนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน 

นับจากวันเดินทางกลบัถึงประเทศไทย  

2. รูปถ่าย  :  รูปสี ขนาด 2 นิ ว พื นหลังสีขาวเทา่นั น (ถา่ยไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 

             -  กรุณากรอกชือ่ของบิดา-มารดาของผูท้ีเ่ดินทาง และชื่อคู่สมรส (กรณีผู้หญิงที่แต่งงานแลว้) 

3.  กรณีผู้เดินทางอายุไมถ่ึง 18 ปีบริบูรณ์   

3.1.  เดก็ ไม่ไดเ้ดินทาง กับบดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรืออ้าเภอ 

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบดิาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จา่ย (ภาษาไทย 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่าดูไบ 
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และภาษาอังกฤษ) 

รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี  เป็นเพยีงข้อมูลเบื องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จดัทา้ขึ นจาก

ประสบการณ์และระเบียบของสถานทตูฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัิของ

ลูกค้าในแต่ละราย  

3.2. เดก็ ไม่ได้เดินทาง กับบดิา จะต้องมีหนังสือยินยอมใหบ้ตุรเดินทาง(ของมารดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรือ

อ้าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบดิาและ มารดา  

3.3. เดก็ ไม่ได้เดินทาง กับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง(ของบิดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรือ

อ้าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบดิาและ มารดา  

ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 8 วันท าการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย ์

หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับ   

การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทาง

สถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการ

อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  

หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมี

สิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเก้น (ฝรัง่เศส) 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่า 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส้าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการ

ใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ  และหนังสือ

เดินทางจะต้องไม่ช้ารุด ฉีกขาด มีรอยขีดเขียน (ส้าหรับท่านที่มีหนังสือเดินทาง

เล่มเก่า กรุณาน้ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ้านวน 2 ใบ (ใช้รูปสพีื้นหลังขาว

เท่าน้ัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือ

เคร่ืองประดับ) สัดส่วนใบหน้าต้ังแต่ปลายคาง จนถึงศรีษะประมาณ 3 ซม.  
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(กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี  ท่านอาจจะ

ต้องถ่ายใหม่) 

 

 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี)/ทะเบียนสมรส/ทะเบียน

หย่า/มรณะบัตร/ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)  พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

4. หลักฐานการเงิน  

- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้

เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่าน้ัน ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไม่ใช่ส าเนา

จากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า 

              สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ า  

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออก

ค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 3 เดือน 

  

5. หลักฐานการท างาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน)   

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท้างานจากบริษัทฯ เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต้าแหน่ง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมท้างานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า ต้องสะกด ช่ือ-สกุล ให้ตรง

ตามหน้าพาสปอร์ต 

- กรณีเจ้าของกิจการ ส้าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็น

กรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั ง เซ็นชื่อรับรองส้าเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุส้าเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กา้ลงัศึกษาอยู่ (สถานทูต

ไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า) ต้อง

สะกดช่ือ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

 

 

 

6. กรณีเด็กไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย
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ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดยคัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัด พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบ

ส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหาย

ที่อาจจะเกิดขึ นโดยคัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัด พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบส้าเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้ง

ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยคา่เสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดยคัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัด พร้อมทั งฉบับแปล

เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั งแนบ

สถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ้านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

***กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมกับเดินทางมา

สัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย 

 

7. เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล์ 

  

8. กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้ถูกต้องด้วย เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้กับทาง

สถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้ 

 

9. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติม 

ได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 
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แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
 

(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เนื่องจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….…………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………….……… 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………….…………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………..…………..….…………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………..………….………… 
7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………….………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบียน)           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า         แยกกันอยู่                           หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และท่ีอยู่ ผู้ปกครอง 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. ที่อยู่ของผู้ขอวีซ่ำ 

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

    หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................. 
10. อาชีพปัจจุบัน(หำกคำ้ขำย ให้ระบุด้วยวำ่ค้ำขำยอะไร เช่น ขำยเสื้อผ้ำ ขำยอำหำร เป็นต้น) 

........................................................................................................ 
13. ชื่อบริษัทหรือร้ำนค้ำ และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของ

สถำบันศึกษำ 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 
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14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันท่ี........................................ ถึงวันท่ี.............................................. 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................  

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าท่ีพักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

************************************************ 
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หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งส้ิน  

ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 


