
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
17.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน  Emirates Airways (EK)โดยมีเจา้หนา้ที่

อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
20.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบโดยเที่ยวบินที่ EK 373**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  
                           ***ต้ังแต่พีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. *** 
 ****พีเรียตเดินทางวันที่ 3-9 มิ.ย. ออกเดินทางเวลา 21.25 น. **** 
 
วันที่สอง           ปารีส • เมืองรูอ็อง • มหาวิหารรูอ็อง 
                                 (-/กลางวนั/เยน็) 

00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพือ่เปล่ียนเคร่ือง*** 

03.20 น.              ออกเดินทางสู่ปารีส โดยเที่ยวบินที่ EK 71   

                           ***ต้ังแต่พีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 04.05 น. และเดินทางถึงกรุงปารีส เวลา 09.25  น.***  



 

08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติปารีส- ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) นาํท่านผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) นาํท่านผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 

 จากน้ัน             นําท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง (ROUEN) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้นอร์ มงัดี เมือง

ที่ผูน้าํกองทพัฝร่ังเศส ซ่ึงปัจจุบนัแควน้นอร์มงัดีไดแ้ยกออกเป็น 2 แควน้ คือ โอต- นอร์มงัดี และ บสั- นอร์มงัดี 

นัน่เอง โดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนั้นถือวา่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมัง่คัง่ที่สุดของยคุกลางอีกดว้ย นําท่านชมมหาวิหาร

รูอ็อง (ROUEN CATHEDRAL )  หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) 

เป็นมหาวหิารในนิกายโรมนัคาทอลิกที่สร้างขึ้นอยา่งสวยงามในสไตลโ์กธิค โดยในช่วงระหวา่งปี ค .ศ. 1876 ถึง ปี 

ค.ศ. 1880 มหาวหิารรูอ็องเป็นส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก เม่ือปี ค.ศ. 1944 ระหวา่งสงครามโลกคร้ังที่ 2 มหาวหิาร

ถูกระเบิดซ่ึงเกือบทาํลายหอกลางของมหาวหิารไป แต่ภายหลงัไดมี้การบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม 



 

 จากน้ันนําท่าน ชมเมืองรูอ็อง   ผา่นชม โบสถแ์ซงตอู์น (CHURCH OF ST. OUEN) โบสถแ์ซ็งมากลู (CHURCH 

OF ST. MACLOU) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (GROS HORLOGE) อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองและ   เลือกซ้ือของที่

ระลึกหรือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั    

(หมายุเหตุ : หากโบสถ์มีพิธีสําคญัจะไม่อนุญาติให้เข้าชมด้านใน ให้ถ่ายรูปด้านนอกเท่าน้ัน)  

 

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (มื้อที่ 1)  

 นําท่านเดินทางสู่เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE )  

( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  1 ชม . ) เป็นเมือง

พกัผอ่นไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ รีสอร์ทระดบั 5 

ดาว คาสิโน และร้านคา้ และเมืองน้ีมีตึกสวยงาม

ทั้งเมือง ถูกยกใหเ้ป็น "Queen of the Norman 

beaches" เมืองที่เตม็ไปดว้ยบา้นไฮโซริมทะเล 

โดยถูกขนานนามวา่ Parisian Riviera ตั้งแต่สมยั

ศตวรรษที่ 19 เมืองโดวลิลแ์ห่งน้ีไดก้ลายเป็น

เมืองพกัผอ่นของชนชั้นสูง คนรวย และคนมี

ช่ือเสียง อีกทั้งยงัเป็นเมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดร้านคา้ของตนเอง ทั้งยงัเป็นสถานที่ถ่ายภาพย นตช่ื์อดงั The 

Devil Wears Prada  



 

จากน้ันอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้า   แบรนด์เนมตามอัธยาศัยบนถนน  Deauville mail street อาทิ Gucci, 

Dior,Cartier, Louis Vuitton, Prada ฯลฯ หรือชอ้ปป้ิง ณ หอ้งแพรงตอง  

จนไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง มาโล  (ST. MALO) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  3 ชม. ) เป็นเมือง

ท่าในกาํแพง บนเกาะที่ปากแม่นํ้ ารองซ์ในมหาสมุทรแอตแลนติก 

คํา่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 2 ) 

ที่พัก             MERCURE SAINT MALO BALMORAL  หรือเทียบเท่า  

(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

วันที่สาม แซ็ง มาโล • มงต์ แซงต์มิเชล • ปราสาทมงต์แซงต์มิเชล • เมืองตูร์     

                                                                                                                                                                        (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
 
 

 
 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 3 ) 

นําท่านเดินทางสู่ มงต์ แซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  1 ชม. ) สถานที่ที่ถูกใช้

โปรโมตการท่องเที่ยวของฝร่ังเศสมากที่สุด ดว้ยความงดงาม และความมหศัจรรยข์องกลุ่มอาราม บา้นเรือนที่ตั้งอยู่

บนเกาะกลางนํ้ า นอกชายฝ่ังในเวลานํ้ าขึ้นมงตแ์ซงตมิ์เชล จะลอยอยูก่ลางนํ้ าแต่เวลานํ้ าลงชายหาดขาวจะเช่ือมต่อ

กบัแผน่ดินใหเ้ดินไปอยา่งสะดวก  นําท่าน ชมปราสาทมงต์แซงต์มิเชล  เพือ่ชมความมหศัจรรย ์และความงดงาม       

ของมงต ์แซงตมิ์เชล ซ่ึงเป็นชุมชนที่เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ชมโบสถท์ี่อยูบ่น ยอดเขา MONT TOMBE ที่

จุดเร่ิมตน้ของที่น่ี ชม วดั ABBAYE DU MONT SAINT MICHEL ซ่ึงสร้างในแบบนิกายเบเนดิคติน ชม ตวัเมือง

เก่า ที่มีป้อมปราการลอ้มรอบจากนั้นมีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่น อิสระ ชอ้ปป้ิง บนถนนเสน้เดียวของเกาะที่มีร้านขาย

ของที่ระลึกบริการมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (ไข่เจียวสไตล์ฝร่ังเศส) (มื้อที่ 4) 
 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (TOURS ) ( ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชม. ) เมืองประวติัศาสตร์แห่งลุ่มแม่นํ้ าลวัร์ 

(Loire) และสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่เป็น

แบบโรมนั อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ  ฝร่ังเศสก่อนที่จะ

มีการยา้ยเมืองหลวงมาอยูท่ี่ปารีส นาํท่าน ชมเมืองในเขต

เมืองเก่า โดยบริเวณใจกลางของเมืองเก่าจะเป็นที่ตั้งของ

จตัุรัส PLUMEREAU เป็นศูนยก์ลางของการท่องเที่ยวที่มี

ช่ือเสีย งของ เมือง โดยจตุัรัสถูกโอบลอ้มไปดว้ยเหล่า

อาคารบา้นเรือนสมยัยคุกลางที่งดงาม ซ่ึงบางส่วนถูกสร้าง

ดว้ยไมซุ้ง อีกทั้งยงัรายลอ้มดว้ยร้านอาหาร และผบัตั้งเรียงรายเตม็สองขา้งทางอนัเป็นบรรยากาศที่เพลิดเพลินแก่

การเดินเล่นชมเมืองเป็นอยา่งมาก  

คํา่             บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 5 ) 

ที่พัก MERCURE   TOURS CENTRE GARE  HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 



 

วันที่ส่ี  เมืองตูร์ • ชองบอร์ด  • ปราสาทชองบอร์ด   ปารีส 

                                                                                                                                                                        (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6) 

นําท่านเดินทางสู่ชองบอร์ด ( CHAMBORD ) มหาปราสาทแห่งลุ่มนํ้ าลวัร์ ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. )   

นําท่านชมความงาม ( บริเวณด้านนอก ) ของสถาปัตยกรรมแห่งฝร่ังเศส ปราสาทชองบอร์ด (Château de 

Chambord) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่นํ้ าลวัร์และกษตัริยฝ์ร่ังเศสหลายพระองคเ์คยเสด็จมา

ประทบัแรมที่น่ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 7) 

 

 

 



 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  1 ชม. )  เมืองที่แมก้ระทัง่ชาวฝร่ังเศสที่อาศยัอยู่

นอกเมืองหรือต่างจงัหวดั หรือต่างแควน้แดนไกล กล่าววา่ ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอใหไ้ดเ้ห็นมหานครปารีส 

ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบัความงามและความมหศัจรรยข์องกลุ่มอาราม และบา้นเรือนร้านขายของที่ระลึก 

ร้านอาหาร  และธรรมชาติ ที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดสองขา้ง

ทางจนถึง กรุงปารีส 

 

คํา่                บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (มื้อที่ 8) 

 พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตําหรับฝร่ังเศส 

ที่พัก IBIS PARIS PORTE DE BERCY หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

 

(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

วันที่ห้า     อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส         

                       (- /- /- ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9 ) 

 

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 

โดยท่านสามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยูท่ ัว่กรุงปารีสทั้งรถไฟใตดิ้น

รถเมล ์หรือ รถTAXI  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร) 

ท่านสามารถเดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานที่ซ่ึงไม่ควร

พลาด โดยดิสนียแ์ลนดต์ั้งอยูน่อกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตวัเมืองปารีส 

จนถึงมาร์เน่ ลา วลัลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแ์ลนดป์ารีส เปิดใหบ้ริการคร้ังแรกในปี 1992 มีเน้ือที่ทั้งหมด

ประมาณ 350 ไร่ ซ่ึงคุณจะไดพ้บตวัละครดิสนียท์ี่คุณช่ืนชอบ อาทิ เช่น มิกก้ี เมาส์ (Mickey Mouse), โดนลัด ์ดัก๊ 

(Donald Duck ), กูฟฟ่ี (Goofy) ตวัละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแ์ลนดป์ารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น 

Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ยเคร่ืองเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งร้าน



 

ขายอาหารและของที่ระลึก  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร Disneyland โดยท่านสามารถซ้ือต๋ัวออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์

ของ Disneyland Paris) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/พาร์ค/คน 

หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีช่ือเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เปิด

ใหเ้ขา้ชมเม่ือปี 1793 ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บรักษาผลงาน

ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก กวา่ 35,000 ช้ิน ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะช่ือกอ้งโลก อยา่ง

ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโด่งดงัของ

ลีโอนาร์โด ดาวนิชี , รูปป้ัน The Victory of Samothrace หรือ รูปป้ันเทพวนีสั (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปป้ันสฟิงซ์ 

(Sphinx), มมัม่ี (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภณัฑลู์ฟร์

จะสร้างเป็นรูปทรงพรีะมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นกัท่องเที่ยวตอ้งไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และ

เป็นฉากที่มีอยูใ่นในภาพยนตร์เร่ือง The Da Vinci Code ซ่ึงพพิธิภณัฑลู์ฟร์ นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะ

ถาวรแลว้ ยงัมีนิทรรศการชัว่คราวต่างๆ  การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ทาํใหพ้พิธิภณัฑลู์ฟร์เป็นสถานที่มี

นกัท่องเที่ยวมาเยอืนปีล่ะเกือบ 10 ลา้นคน 

เดินเที่ยวชมย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซ่ึงเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแล้ว  สมัผสักบัมนตเ์สน่ห์และกล่ินอาย

ของวนัวานที่ศิลปะในฝร่ังเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชม ววิสวยของนครปารีสจากดา้นหนา้บนัไดของวหิารสเกรเกอร์ 

(Basilica of Sacre Coeur) วหิารสีขาวที่เป็นสญัญาลกัษณ์อนัโดดเด่นของปารีส แลว้เชิญสาํรวจร้านกาแฟ หรือชม

เหล่าศิลปินที่วาดรูปอยูใ่กล้ๆ  ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหา

วหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิกที่งามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคา

วหิารสูงจากระดบัพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพธีิอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยส์ที่ 16 กบัพระนาง

มารี องัตวัเนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนยข์องประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย 

  ( อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย ) 

ที่พัก IBIS PARIS PORTE DE BERCY  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

 

 

 



 

วนัที่หก ปารีส • ล่องเรือแม่นํ้าแซน • หอไอเฟล  • แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ • La Vallee Outlet • สนามบิน   

                              (เชา้/ - /-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) 

นําท่านล่องเรือแม่นํ้าแซนชมเมืองปารีส ( SEINE CRUISE  )  ที่ไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่นํ้ า เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ที่น่าประทบัใจ โดย

เรือจะ ล่องผ่าน มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิาร

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่งามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวหิารสูง

จากระดบัพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพธีิอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยส์ที่ 16 กบัพระนางมารี องั

ตวัแนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนยข์องประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย 

 



 

จากน้ัน นําท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDEP ) ลานประหารพระเจา้หลุยส์

ที่ 16 และพระนางมารีองัตวัเน็ตต ์อนัเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศของฝร่ังเศส นําท่าน

เดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ ( CHAMPS ELYSEES ) ถนนสายยาวที่มีช่ือเสียงที่สุดของปารีส

และเป็นตน้แบบถนนราชดาํเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย (ARC DE  TRIUMPHE )อนุสรณ์สถานที่

สาํคญัของปารีส ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นประตูชยัที่ยิง่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทั้งยงัมีความละเอียดอ่อน

ในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยที่นบัเป็นผลงานชั้นยอดจาก

ศิลปินชั้นเยีย่ม ที่มีเล่าเหตุการณ์การปฏิวติัและจกัรวรรดิฝร่ังเศสผา่นผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ  

จากน้ัน              นําท่านถ่ายภาพสุดประทับใจกับหอไอเฟล (TOUR  EIFFEL) หอคอยโครงสร้างเหล็ก  ประติมากรรมเหล็กขนาด

ใหญ่ที่สร้างขึ้นเพือ่เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี หลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรมของฝร่ังเศสและเพือ่เป็นสญัลกัษณ์แห่ง

งาน World Fair ปี ค.ศ 1889 สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ที่บริเวณจตุัรัสทรอคาเดโร่ หอไอเฟล

เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสที่เป็นที่รู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างที่ มีช่ือเสียงที่สุดในโลกอีก

ดว้ย นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ( LOUVRE MUSEUM ) พพิธิภณัฑท์างศิลปะที่มีช่ือเสียง  เก่าแก่

ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก  

 

 

 

 



 

จากน้ัน              อิสระเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ันราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองสาํอาง นํ้ าหอม นาฬิกา

หรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสมัผสักบับรรยากาศที่เตม็ไปดว้ยนกั ชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่

ใจกลางกรุงปารีสที ่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ ( GALLERIES LAFAYETTE ) 

 

เที่ยง                   อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา และความสะดวกในการท่องเที่ยว 

จากน้ัน               นําท่านเดินทางสู่ LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE  แหล่งชอ้ปป้ิงที่รวมร้านคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั
มากมายกวา่ 70 ร้าน เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, 
ETC. และสินคา้ทอ้งถ่ินของที่ระลึกและอ่ืนๆ ตลอดจนร้านกาแฟสตาร์บคั เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีหา้งสรรพสินคา้
และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ไม่วา่จะเป็น AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE ใหท้่านได้
เลือกซ้ืออยา่งจุใจ 

 สมควรแก่เวลา นาํคณะ เดินทางสู่ สนามบิน  เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK76 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม                  
บนเคร่ือง **                

 ***ต้ังแต่พีเรียตเดือน เม.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.35 น. *** 

          

 



 

 

วนัที่เจด็            กรุงเทพฯ    

 

07.20 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ  ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 3 
ชัว่โมง) ใหท้่านผอ่นคลายอริยบทระหวา่งรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์  EK370 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง**  
***ต้ังแต่พีเรียตเดือน มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึงประเทศไทยเวลา 18.55 น. *** 

          ***พีเรียตเดินทาง วันที่ 3-9 มิ.ย 63 ถึงประเทศไทยเวลา 19.15 น. **** 

18.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิด
ปรับปรุง หรืออาจทําการจองไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทําการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯ
จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคญั และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วนัเดนิทางและราคา  มหัศจรรย์ ฝร่ังเศส นอร์มงัด ี 7 วนั 4 คืน 
โดยสายการบินเอมเิรตส์ EK 

 
** คณะเดินทางจาํนวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 

 
รายละเอียดเพิม่เติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK  เพิม่เงินจากราคาเดิม***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าที่ค่ะ 100,000 – 130,000 

ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ EKหักออก 19,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Classไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป สายการบินสายการบินเอมิเรตส์ EK 
 ภาษีนํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางนํ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของนํ้ าหนกักระเป๋า การสะสมไมล ์หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคา ผู้ใหญ่  

ท่านละ  
 

ราคา เด็กอายุ  
2-11 ปีบริบูรณ์ 
พักกับผู้ใหญ่ 1 
ท่าน ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 2-11 
 ปีบริบูรณ์  พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียง
เสริม) ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 ปี
บริบูรณ์  

 พักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน (ไม่มี

เตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัที ่13 – 19  ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 40,900.- 6,900.- 

วนัที ่23 – 29  ม.ีค. 63 45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.- 6,900.- 

วนัที ่ 27 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 45,900.- 8,900.- 

วนัที ่18 – 24  พ.ค. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 45,900.- 8,900.- 

วนัที ่3 – 9  ม.ิย. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 45,900.- 8,900.- 



 

 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
  ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ . 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์นาํเที่ยวคนไทย 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%และ หกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่งการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 4,000 บาท / ท่านชาํระพร้อมค่ามดัจาํทวัร์ 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต ,มินิบาร์ ,ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ ,การประทว้ง ,การจลาจล ,การนดัหยดุงาน ,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 นํ้ าด่ืมบริการบนรถ 
 ทิปสาํหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ประมาณ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 10 ยโูร 
 ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยโูร รวมทั้งทริป  7 วนั  21 ยโูร /ท่าน 

 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ เพือ่ทาํการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระมดัจาํ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั
มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาชาํระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
 



 

กรณยีกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล , วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด 

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลิก (ตัดกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด เทศกาล
,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน  
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่ เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง   ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ  ไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน ) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –  ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 



 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะนาํ
ใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl)เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบเด่ียว Singleหอ้งคู่ Twin/Doubleอาจจะ
ไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ สงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานที่ในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั
ทวัร์) 



 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่านํ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจทาํใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรที่ทาํใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท์ี่ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้ าเงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแท้

แลว้จึงมดัจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 



 

 

เอกสารการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศฝร่ังเศส) 

ย่ืนวซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีา TLS CONTACT  (ตึกสาทรซิตีท้าวเวอร์) 

การย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 7- 15   วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากําหนดขึน้อยู่กับสถานทูต         

 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย  (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั   และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรุด (หนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณานาํมาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
***สําหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีนํ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
          รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จาํนวน 2 ใบ 

(พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
รูปไม่เลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวซ่ีา ที่ท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน 
หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวซ่ีาที่เกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูป 
และตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วซ่ีา 
 
 

 

 เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 
เดือน หรือ สาํเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

 กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทาํงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน 
เป็นตนั 

 พนักงานทั่วไป   หนงัสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงาน พร้อมระบุวันลา
และประเทศที่เดินทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่กาํลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

 

 

3. หลักฐานการทํางาน 

 



 

               

 กรณผู้ีเดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอ้นหลงั 3 เดือน 
ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วนั แลว้ ค่อยขอ 
Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนที่ยืน่วซ่ีา 

 กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดือน (ของผูท้ี่ออก
ค่าใชจ่้าย)  

 **Bank Statement จะตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหต้รงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขที่บญัชีครบทุกตวั และจะตอ้งมี
แสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา้ 

 ***Bank Statement   หากธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตวัคร่ึงกระดาษ A4 ไม่สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้
ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเตม็เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

 สาํเนาทะเบียนบา้น 
 บตัรประชาชน 
 สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 

 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ
ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ   Bank Statement ที่ปร้ินจากอินเตอร์เน็ต  
บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน  บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร  

ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสินธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์  
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 

 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 
มารดา 

 

4. หลักฐานการเงิน 

 



 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*สําหรับหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสํานักงานเขต หรืออําเภอ* 
 

 กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อาํนาจ
ปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียว 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่สถานทูต
ดว้ย  

 ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาํร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 
 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงที่ตอ้งนาํติดตวัมาในวนัที่ตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  

 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 

 เวลาการอนุมติัผลวซ่ีาจะอยู ่ 10-15 วนั ทาํการ ไม่รวมวนัหยดุ  เสาร์-อาทิตย์ และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์  หรือ ในบางกรณี
อาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ที่กาํหนด         

 ระหวา่งพจิารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าดาํเนินการของทวัร์ 

การพิจารณาผล  VISA ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของทางสถานทตู   ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทัง้สิน้   

บรษิัทเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซา่เทา่นัน้ ขอ้มลูและเอกสารทกุอยา่งตอ้งเป็นความจรงิความ
บิดเบียน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทกุกรณี *** 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลคาํร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศฝร่ังเศส  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศฝร่ังเศส 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 13 หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานที่เกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยูปั่จจุบนั(ที่สามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 
       สถานที่เกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้ากําลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัที่ทาํงาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ที่อยูข่องบริษทัที่ทาํงาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

             



 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัทาํอาชีพ โปรดระบุตาํแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท์ี่ทาํงาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัที่ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 
 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัที่ออกวซ่ีา และวนัที่หมดอายวุซ่ีา ใหต้รวจสอบที่หนา้เชงเกน้ที่ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุช่ือ    ความสมัพนัธ ์  

 
 

 

 

 
 

 

 


