
  

 

 

 

 

 

 

 

WY11 MONO PARIS FRANCE 5D3N  

●●● MONO PARIS FRANCE 5D3N ●●● 

ทวัรฝ์ร ั�งเศส ปารสี 5วนั3คนื 
◊  เยอืนปารสีศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ วฒันธรรม และแฟช ั�นที�ลํ 7าสมยัแหง่หนึ�งของโลก 

◊  เดนิทางโดยสายการบนิระดบัโลก Oman Air เครื�องใหมล่า่สดุ  B787-8 Dream Liner 
◊ ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ หอไอเฟล  มหาวหิารนอเทรอดาม ประตชูยันโปเลยีน ถนนช็องเอลเิซ ่

พพิธิภณัฑล์ฟูร ์จตัรุสัคองคอรด์ ◊ ชมความงดงามพระราชวงัแวรซ์ายส ์พระราชวงัอนั
สวยงามท ั7งจติรกรรมฝาผนงั รปูปั7น รปู แกะสลกัและเครื�องเรอืน ◊ ลอ่งเรอืแมนํ่ 7าแชน ◊ ช้

อปปิ7 งกระจายยา่นถนน หา้งแกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์และ ลาวลัยเ์ลย ์วลิเลจ เอา้ทเ์ล็ท ◊ อสิระ
ฟรเีดยท์อ่งเที�ยวตามอธัยาศยั 1 วนั 

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

 



  

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดทวัร ์

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี�ยว 

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 

 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- สนามบนินานาชาตมิสักตั - สนามบนินานาชาตปิารสี 
ชารล์ เดอ โกลด ์– ปารสี 

06.00  พรอ้มกนัที#ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์T สาย
การบนิโอมานแอร ์(WY) เจา้หนา้ที#ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็ก
กระเป๋าสมัภาระ 

09.10  เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตมิสักตั เที�ยวบนิที� WY818 
12.00  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิสักตั แวะรอเปลี#ยนเครื#อง 

14.25  เดนิทางสูป่ารสี ประเทศฝร ั�งเศส โดยสายการบนิโอมานแอร ์เที�ยวบนิที� WY131 

19.45  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ั�งเศส (เวลาทอ้งถิ#นชา้
กวา่ประเทศไทย 5ชั#วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื#อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นําทา่น
เดนิทางสูม่หานครปารสี เมอืงหลวงของประเทศฝรั#งเศส เมอืงที#มมีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ตดิอนัดบั1
ใน10 ของโลกที#นักทอ่งเที#ยวอยากมาเยอืนมากที#สดุ สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ี#พัก   
พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื#อโรงแรมที#ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 

วนัที� รายละเอยีดทอ่งเที�ยว 

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

2  ปารสี - หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ั�งเศส -ถนนช็องเอลเิซ ่- จตัรุสัคองคอรด์ - ลอ่งเรอืบาโตมชุ - ช้
อปปิ7 งที�แกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์

3  อสิระทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั 

4  ปารสี – พระราชวงัแวรช์ายส ์ ชอ้ปปิ7  ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ชอ้งปิ7 ง – ทา่อากาศยาน
นานาชาต ิปารสี ชารล์ เดอ โกลด ์

5  ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 



  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 2 ปารสี - หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ั�งเศส -ถนนช็องเอลเิซ ่- จตัรุสัคองคอรด์ - ลอ่งเรอืบาโตมชุ 
- ชอ้ปปิ7 งที�แกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื7อที7 1) 
นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั#งเศส เมอืงที#มมีนตเ์สน่หอ์นั
เหลอืลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที#นักทอ่งเที#ยวอยากมาเยอืนมากที#สดุ ปัจจบุนักรงุปารสีเป็น
หนึ#งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที#ลํPาสมยัแหง่หนึ#งของโลก ที#ทรงดว้ยอทิธพิลของ 
การเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สื#อ แฟชั#น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึ#งในเมอืงที#
สาํคญัที#สดุแหง่หนึ#งของโลก จากนัPนนําทา่นถา่ยภาพที#มหาวหิารนอเทรอดามแหง่ปารสี (Notre-
dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิที#งามเลศิ โดดเดน่ดว้ย
หอคอยคูห่นา้ทรงเหลี#ยมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวหิารสงูจากระดบัพืPนดนิถงึ 96 เมตร เป็น
สถานที#ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี# 16 กบัพระนางมาร ีองัตวัเนตต ์และยังเป็น
จดุกโิลเมตรที#ศนูยข์องประเทศฝรั#งเศสอกีดว้ยประวัตศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la 
Concorde) ที#พระเจา้หลยุสท์ี# 16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิใน
สมัยปฏวิัตฝิรั#งเศส แลว้ผา่นเขา้สู ่นําถา่ยรปูเป็นที#ระลกึกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์
ที#โดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึ#งสรา้งขึPนในปีค.ศ.1889 ที#บรเิวณ
จัตรัุสทรอคคาเดโร ่

เที#ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื7อที� 2)  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ ่(Champs Elysees) ซึ#งทอดยาวจากจัตรัุส
คองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยั  นโปเลยีน นําชมและถา่ยรปูคูก่บัประตชูยันโปเลยีน (Arc de 
Triomphe) สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี ค.ศ.1805 
โดยเริ#มสรา้งขึPนในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 จนสมควรแกเ่วลา ไดเ้วลาชอ้ปปิPง นํา
ทา่นไปชอ้ปปิPงที# ถนนช็องเอลเิซ ่ถนนสายแฟชั#นที#มชีื#อเสยีงของปารสี เป็นยา่นการคา้ที#ประกอบ
ไปดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และรา้นคา้หรหูรา แบรนดเ์นม มากมาย สองขา้งทางมตีน้เชสตนั์ด ที#ไดรั้บ
การตกแตง่อยา่งสวยงามและปลกูเรยีงรายเป็นระเบยีบ ถนนสายนีPไดรั้บการขนามนามวา่เป็นถนนที#
สวยที#สดุในโลก อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิPง ตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย จากนัPนนําทา่นลอ่งเรอื
บาโตมชุ (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแมนํ่Pาแซนที#ไหลผา่นใจกลางกรงุปารสี ชม
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั#งแมนํ่Pา เป็นอกีหนึ#ง
ประสบการณ์ที#น่าประทับใจ จากนัPน นําทา่นชอ้ปปิPงตอ่ที# หา้งสรรพสนิคา้ชื#อดงัไดอ้สิระเลอืกซืPอ
สนิคา้แฟชั#นราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครื#องสาํอาง นํPาหอม 
นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัPนพาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศที#เต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิPงจากทั#วทกุมมุโลกใน 
หา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางกรงุปารสีที#แกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หรอืทา่น
สามารถเลอืกซืPอสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวสิ ที#มสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี 
โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต,เครื#องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี#หอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํ#า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (มื7อที� 3) 
พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื#อโรงแรมที#ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 3 อสิระทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื7อที7 4) 
อสิระใหท้า่นทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั 
โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะที#มคีรอบคลมุทั#วทั Pงกรงุปารสี อาท ิ
รถไฟเมโทร, รถไฟRER, รถแท็กซี# รถโดยสารประจําทาง ซึ#งจะแบง่โซนการเดนิทางเป็น 5 โซน 
ลกัษณะเป็นวงกลมคลา้ยโดนัท โดยเริ#มนับโซน1 จากจดุศนูยก์ลาง ขยายทลีะวงออกไปรอบนอก 
สว่นใหญนั่กทอ่งเที#ยวทั#วไปจะเนน้จํา  โซนหลกัๆในกรงุปารสี ซึ#งจะอยูใ่นเขตโซน1-2 โดยมเีพยีง
พระราชวังแวรซ์ายสท์ี#จะอยูท่างโซน 4 เทา่นัPน, สาํหรับสนามบนินานาชาตปิารสี ชารล์ เดอโกล 
และดสินียแ์ลนด ์จัดอยูร่ะแวกโซน5 จงึทําใหบ้ตัรโดยสารในกรงุปารสีมมีากมายหลายประเภท และ
เชื#อมระบบขนสง่อยา่ง Metro, RER, Tram รวมทั Pงรถโดยสารประจําทางที#เชื#อมเสน้ทางเดนิรถเขา้
หากนัไดอ้ยา่งลงตวั หรอืทา่นสามารถลองซืPอตัfวโดยสารแบบ ตัfววัน (Mobilis) ซึ#งเป็นตัfวเหมาจา่ยที#
สามารถขึPนรถประเภทใดก็ไดไ้มจํ่ากดั ภายใน1วัน(One Day Pass) ซึ#งจะมใีหเ้ลอืกเป็นโซนตาม
สถานที#ที#ตอ้งการไป อาท ิโซน 1-2 อยูท่ี#ประมาณ 7 ยโูร หรอื โซน 1-5 อยูท่ี#ประมาณ 16.60 ยโูร 
เป็นตน้ (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่บตัรโดยสาร) 
โดยทา่นอาจเดนิทางสู ่ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรอื (Euro Disneyland) 
เป็นอกีหนึ#งสถานที#ซ ึ#งไมค่วรพลาด โดยดสินียแ์ลนดต์ั Pงอยูน่อกกรงุปารสี ระยะทางประมาณ 30 
กโิลเมตร ซึ#งสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตวัเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี(Marne La Vallee) 
โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครั Pงแรกในปี 1992 มเีนืPอที#โดยประมาณ 350 ไร ่ซึ#งทา่นจะได ้
พบกบัตวัละครดสินียท์ี#ชื#นชอบ อาทเิชน่ มกิกีPเมาส(์Mickey Mouse), โดนัลดด์ัoก (Donald Duck), 
กฟูฟี#  (Goofy) และตวัละครอื#นๆอกีมากมาย โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี แบง่พืPนที#ภายในเป็น 2 สว่น 
ไดแ้ก ่Disneyland Park และ Walt Disney Studios Park โดยภายในดสินียแ์ลนดป์ารสี มเีครื#อง
เลน่ รา้นอาหาร รวมถงึรา้นขายของที#ระลกึมากมาย (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่บตัร Disneyland โดย
ทา่นสามารถซื7อต ัsวออนไลนไ์ดท้ ี�หนา้เว็บไซตข์อง Disneyland Paris) คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้
โดยประมาณ 45 - 70 ยโูร/สวน/คน 
หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะที#มชีื#อเสยีง เกา่แกท่ี#สดุ
แหง่หนึ#งของโลก ปัจจุบนัเป็นสถานที#จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที#ทรงคณุคา่ระดบัโลก
เป็นจํานวนมากกวา่ 35,000 ชิPน ทา่นสามารถเดนิชมงานศลิปะชื#อกอ้งโลก อยา่งภาพวาดโมนาลซิา
(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอนัโดง่ดงั
ของเลโอนารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปัPน The Victory of Samothrace หรอื รปูปัPนเทพวนัีส (Venus de 
Milo) มทีั PงมรีปูปัPนสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี# (Mummy) หรอืรอ่งรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดย
บรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิที#สรา้งขึPนจากกระจกเป็นอกีจดุ
ยอดนยิมที#นักทอ่งเที#ยวตอ้งไปถา่ยรปูเป็นที#ระลกึ และเป็นฉากที#มอียูใ่นในภาพยนตรเ์รื#อง The Da 
Vinci Code ซึ#งนอกจากจะมกีารตั Pงแสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังม ี นทิรรศการชั#วคราวตา่งๆ การ
แสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูวรเ์ป็นสถานที#มนัีกทอ่งเที#ยวมาเยอืนปีละ่เกอืบ
10ลา้นคนเดนิเที#ยวชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึ#งเป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200ปี สมัผัสกบัมนต์
เสน่หแ์ละกลิ#นอายของวนัวานที#ศลิปะในฝรั#งเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจาก
ดา้นหนา้บนัไดของวหิารสเกรเกอร ์(Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวที#เป็นสญัญาลกัษณ์อนั
โดดเดน่ของปารสี แลว้เชญิสาํรวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินที#วาดรปูอยูใ่กล ้ๆ  
(อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื#อโรงแรมที#ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 4 ปารสี – พระราชวงัแวรช์ายส ์ ชอ้ปปิ7  ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ชอ้งปิ7 ง – ทา่อากาศยาน
นานาชาต ิปารสี ชารล์ เดอ โกลด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื7อที7 5) 
เดนิทางสูเ่มอืงแวรซ์ายส ์นําทา่นเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles 
Palace) อนัยิ#งใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิ�นบรรยายในพระราชวงั) ที#สรา้งขึPนตามพระราชประสงคข์อง
พระเจา้หลยุสท์ี# 14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลงัการ ทั Pงจติรกรรมฝาผนัง รปูปัPน รปูแกะสลกัและ
เครื#องเรอืน ซึ#งเป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล นําทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง อาทเิชน่ โบสถ์
หลวงประจําพระราชวัง, ทอ้งพระโรงที#ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี#, หอ้ง
กระจก(Hall of Mirror) ที#มคีวามยาวถงึ73เมตร ซึ#งเป็นหอ้งที#พระยาโกษาธบิด(ีปาน) ราชทตูไทย
สมัย  พระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี#14แหง่ฝรั#งเศส อกีทั Pงยังเป็นหอ้งที#
ใชส้าํหรับจัดงานเลีPยงและเตน้รําของพระนางมาร ีองัตวัเนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี#16, ชมหอ้ง
บรรทมพระราชนิีที#ตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรด ินโปเลยีนที#ย ิ#งใหญ ่

เที#ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ชอ้ปปิ7 ง ตั Pงอยูท่ศิตะวันออกของเมอืงปารสี อสิระให ้
ทา่นเพลดิเพลนิและสนุกกบัการชอ้ปปิPงสนิคา้แบรนดด์งัทั#วโลกมากกวา่ 80 ยี#หอ้ ดว้ยราคาที#ถกู
กวา่ชอ้ปทั#วไป โดยสนิคา้ที#นี#ลดราคาตั Pงแต ่33% - 60% หรอืมากกวา่นัPน ตามฤดกูาลปกตหิรอืเป็น
สนิคา้ที#อาจจะหลดุเทรนดไ์ปแลว้ในชว่งฤดทูี#ผา่นไป 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 (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ7 ง) 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์

17.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax 
Refund) และเลอืกซื7อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 

21.35  เหนิฟ้าสูส่นามบนินานาชาตมิัสกตัโดยสายการบนิโอมานแอร ์เที�ยวบนิที� WY132 

 

วนัที� 5 ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

07.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะรอเปลี#ยนเครื#อง 
09.00  เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสายการบนิโอมานแอร ์ เที�ยวบนิที� WY815 

18.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี�ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื�อใหท้า่นทอ่งเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางคร ั7งนี7จะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึ7นไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 
 - จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที#มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
 - หรอืเลื#อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 

15 วนั 
  - หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ#ม (ในกรณีที#ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทาง
 ตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที#ลูกคา้ตอ้งออกตัfวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที#ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครั Pง มฉิะนัPนทาง
 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั PงสิPน 
3. การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 
    - กรณุาชาํระมัดจําและคา่วซีา่ ทา่นละ 19,500 บาท  (มดัจํา 15,000 + คา่วซีา่ 4500) 
    กรณุาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื#นวซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์
    - คา่ทวัรส์ว่นที#เหลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
 **สาํคญั** สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง(จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทาง
 ไป-กลบัและจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่#ากวา่ 3หนา้)**กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ให ้
 บรษัิทมฉิะนัPนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย*ุ*กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัด
 จํา 
 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
1. กรณีที#นักทอ่งเที#ยวหรอืเอเจนซี#ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื#อนการเดนิทาง นักทอ่งเที#ยวหรอืเอเจนซี#(ผูม้ี
ชื#อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที#บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ#งเพื#อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บ 
ยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
100 ของคา่บรกิารที#ชาํระแลว้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30-44 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที#ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15-29 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที#ชาํระแลว้ทั Pงหมด ทั PงนีP ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ย
ที#ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที#ชาํระแลว้เนื#องในการเตรยีมการจัดการนํา เที#ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที#ยว เชน่ การสาํรองที#นั#งตัfว
เครื#องบนิ การจองที#พักฯลฯ 
3. ในกรณีที#ลกูคา้ยื#นวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ี#ลกูคา้ชาํระมาแลว้ 
ยกเวน้ในกรณีที#วซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที#เกดิขึPนจรงิ 
4.กรณียื#นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที#เกดิขึPนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื#นวซีา่ / คา่มัดจําตัfวเครื#องบนิ หรอืคา่ตัfว
เครื#องบนิ (กรณีออกตัfวเครื#องบนิแลว้)     
5.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื#องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที# ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั Pงหมด 
 
5. อตัราคา่บรกิารนี7รวม 



  

 

 

 

 

 

 

 

1. คา่ตัfวโดยสารเครื#องบนิไป-กลบั ชั Pนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
(ตัfวกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที#นั#งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัfวกรุ๊ปเทา่นัPนไมส่ามารถ
เลื#อนวันได)้ 
2. คา่ที#พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที#ระบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที#ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที#บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ 7าหนกักระเป๋า สายการโอมานแอร ์สมัภาระ2ใบ/ทา่น โหลดใตท้อ้งเครื�อง 30 กโิลกรมั ถอืขึ7นเครื�อง
ได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื#องบนิตามเงื#อนไขของแตล่ะสายการบนิที#มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํPาสมัภาระ
เกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที#สายการบนิเรยีกเก็บ 
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 
แบบแผนประกนัภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบืPองตน้ ดงันีP 
- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ
ผูเ้อาประกนัภยัที#มอีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
ผูเ้อาประกนัภยัที#อายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื#องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 
ซึ#งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื#อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทั PงนีPการทําประกนันีPจาก  
บรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที�ยว ที�บงัคบัใหบ้รษิทันําเที�ยว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการ
เดนิทางเทา่น ั7น แตท่ั PงนีP ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz 
ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซืPอความคุม้ครองเพิ#มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที#บรษัิทฯ 
 
6. อตัราคา่บรกิารนี7ไมร่วม 
1. คา่วซีา่ + คา่บรกิาร ทา่นละ 4,500 บาท 
2. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
3. คา่ใชจ้า่ยอื#นๆ ที#นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื#องดื#ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
5. คา่ภาษีนํPามนัที#สายการบนิเรยีกเก็บเพิ#มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัfวเครื#องบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไป
แลว้ 
6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ที#จา่ย 3% 
7. คา่พนักงานยกกระเป๋าที#โรงแรม 
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ 7าใจจาก
ทา่น 
7. หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั7งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั7งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั7งหมด 
กรณีวซีา่ไมไ่ดรั้บการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยที#เกดิขึPนจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื#นวซีา่/คา่มัดจําตัfวเครื#องบนิ (กรณีออกตัfวแลว้ )/คา่มัดจําแลนด ์(กรณี
ใกลว้ันเดนิทาง) 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที#จะเลื#อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึPนในกรณีที#มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ#ม หากสายการบนิมกีารปรับขึPนกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี#ยนเที#ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื#องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั PงสิPน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ#งของผดิกฎหมาย ซึ#งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั PงสิPน หากเกดิสิ#งของสญูหาย อนัเนื#องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที#ยวเอง 
6. เมื#อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั Pงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื#อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Pงหมด 
7. รายการนีPเป็นเพยีงขอ้เสนอที#ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Pงหนึ#ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที#พกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ#งอาจจะปรับเปลี#ยนตามที#ระบใุนโปรแกรม 



  

 

 

 

 

 

 

 

8. การจัดการเรื#องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที#เขา้พัก โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี# / 
ปลอดบหุรี#ได ้โดยอาจจะขอเปลี#ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี#พัก ทั PงนีPข ึPนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัPน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั PงสิPนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัPน 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื#องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที#ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที#ยว อนัเนื#องมาจากการกระทําที#สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื#น ๆ  
12.การประกนัภยั ที#บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที#ยว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที#ยว เทา่นัPน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื#อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื#อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่น
สามารถซื7อประกนัสุขภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษิทัประกนัท ั�วไปและควรศกึษาเงื�อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั PงสิPนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัPน 
14.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื#องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที#ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที#ยว อนัเนื#องมาจากการกระทําที#สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื#นๆ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


