
 

 

WY11 MONO PARIS FRANCE 5D3N  

 

●●● MONO PARIS FRANCE 5D3N ●●● 

ทวัรฝ์ร ัง่เศส ปารสี 5วนั3คนื 

◊  เยอืนปารสีศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ วฒันธรรม และแฟช ัน่ทีล่ า้สมยัแหง่หนึง่ของโลก 
◊  เดนิทางโดยสายการบนิระดบัโลก Oman Air เครือ่งใหมล่า่สดุ  B787-8 Dream Liner ◊ 
ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ หอไอเฟล  มหาวหิารนอเทรอดาม ประตชูยันโปเลยีน ถนนช็องเอลเิซ ่

พพิธิภณัฑล์ฟูร ์จตัรุสัคองคอรด์ ◊ ชมความงดงามพระราชวงัแวรซ์ายส ์พระราชวงัอนัสวยงาม
ท ัง้จติรกรรมฝาผนงั รปูปัน้ รปู แกะสลกัและเครือ่งเรอืน ◊ ลอ่งเรอืแมน่ า้แชน ◊ ชอ้ปป้ิง

กระจายยา่นถนน หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์และ ลาวลัยเ์ลย ์วลิเลจ เอา้ทเ์ล็ท ◊ อสิระฟรเีดย์
ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1 วนั 

** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิาร ทา่นละ 4,500 บาท ** 
เดนิทางโดยสายการบนิ OMAN AIR (WY) 



 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนินานาชาตมิสักตั - สนามบนินานาชาตปิารสี ชารล์ 
เดอ โกลด ์- ปารสี 

2  ปารสี - หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ัง่เศส -ถนนช็องเอลเิซ่ - จตัรุสัคองคอรด์ - ลอ่งเรอืบาโตมชุ - ชอ้ป
ป้ิงทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

3  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

4  ปารสี – พระราชวงัแวรช์ายส ์ ชอ้ปป้ิ ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ชอ้งป้ิง – ทา่อากาศยานนานาชาต ิ
ปารสี ชารล์ เดอ โกลด ์

5  ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

23 - 27 Nov 2018  35,333  35,333 35,333 15,000 10,500 

07 - 11 Dec 2018  35,333  35,333 35,333 15,000 10,500 

15 - 19 Feb 2019  35,333  35,333 35,333 15,000 10,500 

13 - 17 Apr 2019  39,333  39,333 39,333 15,000 10,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบนินานาชาตมิสักตั - สนามบนินานาชาตปิารสี 
ชารล์ เดอ โกลด ์- ปารสี 

06.00  พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์T สายการ
บนิโอมานแอร ์(WY) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า
สมัภาระ 

09.10  เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตมิสักตั เทีย่วบนิที ่WY818 

12.00  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตมิสักตั แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

14.25  เดนิทางสู ่ปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY131 

19.45  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่
ประเทศไทย 5ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) น าทา่นเดนิทาง
สูม่หานครปารสี เมอืงหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ตดิอันดับ1ใน10 ของ
โลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก   



 

 

พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่2 ปารสี - หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ัง่เศส -ถนนช็องเอลเิซ่ - จตัุรสัคองคอรด์ - ลอ่งเรอืบาโตมุช - 
ชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ้1) 

น าท่านเดนิทางสู่มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มมีนต์เสน่ห์อัน
เหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่
ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของ การเมอืง 
การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแห่ง
หนึง่ของโลก  

จากนัน้น าท่านถ่ายภาพที่ มหาวหิารนอเทรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายุกวา่ 
800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลีย่มและยอด
ปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดบัพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่ง
พระเจา้หลยุสท์ี ่16 กับพระนางมาร ีอังตัวเนตต ์และยังเป็นจุดกโิลเมตรทีศู่นยข์องประเทศฝรั่งเศสอกี
ดว้ยประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารี
อังตัวเนต ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิตัฝิรั่งเศส แลว้ผา่นเขา้สู ่น าถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ
กับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟุต 
ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรุัสทรอคคาเดโร ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)  

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย  นโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชยันโปเลียน (Arc de 
Triomphe) สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี ค.ศ.1805 โดย
เริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 จนสมควรแก่เวลา ไดเ้วลาชอ้ปป้ิง น าท่าน
ไปชอ้ปป้ิงที ่ถนนช็องเอลเิซ่ ถนนสายแฟชัน่ทีม่ชี ือ่เสยีงของปารสี เป็นย่านการคา้ทีป่ระกอบไปดว้ย
โรงละคร คาเฟ่ และรา้นคา้หรหูรา แบรนดเ์นม มากมาย สองขา้งทางมตีน้เชสตนั์ด ทีไ่ดร้ับการตกแต่ง
อยา่งสวยงามและปลกูเรยีงรายเป็นระเบยีบ ถนนสายนีไ้ดร้ับการขนามนามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก 
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  

จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนทีไ่หลผ่านใจ
กลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้า 
เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ที ่หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังไดอ้สิระเลอืก
ซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม 
นาฬกิาหรือกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกใน 
หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีที ่แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หรอืท่าน
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี 
โดยมีสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต,เครือ่งหนัง, มีดพับ, นาฬกิายี่หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) 



 

 

พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ้4) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะทีม่คีรอบคลุมทั่วทัง้กรุงปารสี อาท ิ
รถไฟเมโทร, รถไฟRER, รถแท็กซี ่รถโดยสารประจ าทาง ซึง่จะแบ่งโซนการเดนิทางเป็น 5 โซน 
ลักษณะเป็นวงกลมคลา้ยโดนัท โดยเริม่นับโซน1 จากจดุศนูยก์ลาง ขยายทลีะวงออกไปรอบนอก สว่น
ใหญ่นักท่องเที่ยวทั่วไปจะเนน้จ าโซนหลักๆในกรุงปารีส ซึง่จะอยู่ในเขตโซน 1-2 โดยมีเพียง
พระราชวังแวร์ซายสท์ี่จะอยู่ทางโซน 4 เท่านัน้, ส าหรับสนามบนินานาชาตปิารีส ชาร์ล เดอโกล 
และดสินยีแ์ลนด ์จัดอยูร่ะแวกโซน5 จงึท าใหบ้ตัรโดยสารในกรงุปารสีมมีากมายหลายประเภท และเชือ่ม
ระบบขนสง่อยา่ง Metro, RER, Tram รวมทัง้รถโดยสารประจ าทางทีเ่ชือ่มเสน้ทางเดนิรถเขา้หากันได ้
อยา่งลงตัว หรอืทา่นสามารถลองซือ้ตั๋วโดยสารแบบ ตั๋ววนั (Mobilis) ซึง่เป็นตั๋วเหมาจ่ายทีส่ามารถขึน้
รถประเภทใดก็ไดไ้มจ่ ากัด ภายใน1วนั(One Day Pass) ซึง่จะมใีหเ้ลอืกเป็นโซนตามสถานทีท่ีต่อ้งการ
ไป อาท ิโซน 1-2 อยู่ทีป่ระมาณ 7 ยูโร หรอื โซน 1-5 อยู่ทีป่ระมาณ 16.60 ยูโร เป็นตน้ (คา่ทวัรไ์ม่
รวมคา่บตัรโดยสาร) 

โดยท่านอาจเดนิทางสู ่ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรอื (Euro Disneyland) เป็น
อกีหนึง่สถานทีซ่ ึง่ไมค่วรพลาด โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยู่นอกกรุงปารสี ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร 
ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดสินีย์
แลนดป์ารีส เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนื้อทีโ่ดยประมาณ 350 ไร่ ซึง่ท่านจะไดพ้บกับตัว
ละครดสินยีท์ีช่ ืน่ชอบ อาทเิชน่ มกิกีเ้มาส(์Mickey Mouse), โดนัลดด์ั๊ก (Donald Duck), กฟูฟ่ี (Goofy) 
และตัวละครอืน่ๆอกีมากมาย โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี แบ่งพืน้ทีภ่ายในเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ Disneyland 
Park และ Walt Disney Studios Park โดยภายในดสินยีแ์ลนดป์ารสี มเีครือ่งเลน่ รา้นอาหาร รวมถงึรา้น
ขายของทีร่ะลกึมากมาย (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่บตัร Disneyland โดยทา่นสามารถซือ้ต ัว๋ออนไลนไ์ด้
ทีห่นา้เว็บไซตข์อง Disneyland Paris) คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้โดยประมาณ 45 - 70 ยโูร/สวน/คน 

หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แก่ทีส่ดุแห่ง
หนึง่ของโลก ปัจจุบันเป็นสถานทีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็น
จ านวนมากกวา่ 35,000 ชิน้ ทา่นสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา(Mona 
lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของเลโอนาร์
โด ดาวนิช,ี รปูปั้น The Victory of Samothrace หรอื รูปปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) มทีัง้มรีูปปั้นส
ฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้
ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่ว



 

 

ตอ้งไปถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียูใ่นในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code ซึง่นอกจากจะมี
การตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังม ี นทิรรศการชัว่คราวตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท า
ใหพ้พิธิภัณฑล์ูฟวร์เป็นสถานที่มนัีกท่องเที่ยวมาเยอืนปีล่ะเกือบ10ลา้นคนเดนิเทีย่วชมย่านมงมาร์ต 
(Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200ปี สมัผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะใน
ฝรั่งเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร ์(Basilica of 
Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสญัญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารสี แลว้เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชม
เหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

(อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 ปารสี – พระราชวงัแวรช์ายส ์ ชอ้ปป้ิ ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ชอ้งป้ิง – ทา่อากาศยาน
นานาชาต ิปารสี ชารล์ เดอ โกลด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ้5) 

เดินทางสู่เมอืงแวรซ์ายส  ์น าท่านเขา้ชมความงดงามของ  พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles 
Palace) อันยิง่ใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวงั) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระ
เจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลงัการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปั้น รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน 
ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล น าท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง อาทิเช่น โบสถ์หลวงประจ า
พระราชวงั, ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก(Hall of 
Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ73เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด(ีปาน) ราชทูตไทยสมัย  พระนารายณ์
มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี1่4แหง่ฝรั่งเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้ง
และเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวเนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี1่6, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิทีีต่กแต่ง
อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรด ินโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ชอ้ปป้ิง ตัง้อยู่ทศิตะวันออกของเมอืงปารสี อสิระให ้
ทา่นเพลดิเพลนิและสนุกกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัทัว่โลกมากกวา่ 80 ยีห่อ้ ดว้ยราคาทีถ่กูกวา่ชอ้ป
ทั่วไป โดยสนิคา้ทีน่ี่ลดราคาตัง้แต่ 33% - 60% หรือมากกวา่นัน้ ตามฤดูกาลปกตหิรอืเป็นสนิคา้ที่
อาจจะหลดุเทรนดไ์ปแลว้ในชว่งฤดูทีผ่่านไป อาท ิGiorgio Armani, Burberry, Celine, Longchamp, 
Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, 
Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland,Tommy 
Hilfiger (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสูส่นามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์

17.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) 
และเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 



 

 

21.35  เหนิฟ้าสูส่นามบนินานาชาตมิัสกัตโดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY132 

 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

07.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.00  เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสายการบนิโอมานแอร ์ เทีย่วบนิที ่WY815 

18.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

ราคาทารก 0-2 ปี 15,000.- 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือ
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 
เพื่อให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 
    - จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
    - หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
    - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะ
ทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ท้ังส้ิน 

 



 

 

3. การจองทัวร์และช าระค่าบริการ 
- กรุณาชําระมัดจําและค่าวีซ่า ท่านละ 19,500 บาท  (มัดจํา 15,000 + ค่าวีซ่า 4500) กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์ม
กรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง 

**สําคัญ** สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
กรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ
กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการ
ใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
5. อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ท่ี
นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเล่ือนวันได้) 
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน้ําหนักกระเป๋า สายการโอมานแอร์ สัมภาระ2ใบ/ท่าน โหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบิน
เรียกเก็บ 
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  โดยจะมีความคุ้มครองเบ้ืองต้น ดังนี้ 
    - การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 
ผู้เอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท 
ผู้เอาประกันภัยท่ีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท 



 

 

ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยท้ังนี้การทําประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับให้บริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ท้ังนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไ ข
ความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มา
ท่ีบริษัทฯ 

6. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าวีซ่า + ค่าบริการ ท่านละ 4,500 บาท 
2. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
5. ค่าภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 
6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 EURO ต่อทริป สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ําใจจากท่าน 
7. หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท้ังหมด 
 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว )/ค่ามัดจําแลนด์ (กรณีใกล้วันเดินทาง) 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ท้ังหมด 
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 



 

 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 20วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้ น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ของผู้จัดกํากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อัน
เนื่องมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12.การประกันภัย ท่ีบริษัทฯได้ทําไว้สําหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตามพ.ร.บ. 
การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯ
ถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทางได้จาก
บริษัทประกันท่ัวไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
13.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ของผู้จัดกํากับเท่านั้น 
14.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อัน
เนื่องมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


