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วนั โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรมทีพ่กั 

เชา้ เทีย่ง เย็น 

1. สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินานาชาตมิสักตั – 

สนามบนิปารสีชารล์เดอโกล ์(บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง)   

✈ ✈  

Mercure Velizy 

Paris 

หรอืเทยีบเทา่ 

2. ปารสี - พระราชวังแวรซ์าย -ลอ่งเรอืบาโตมชู   

รา้นปลอดภาษี BENLUX ถนนชองเอลเิซ ่                                                                                 

Mercure Velizy 

Paris 

หรอืเทยีบเทา่ 

3. เทีย่วชมเมอืงปารสี - พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์- หอไอเฟล - จัต

ตรัุสคองคอรด์ - ประตชูยัฝร่ังเศส - หา้งแกลอรีล่าฟา

แยต                                                         

   

Mercure Velizy 

Paris 

หรอืเทยีบเทา่ 

4. เกาะอลีเดอลาซติ-ิศาลาวา่การกรงุปารสี-โบสถแ์ซงชา

เปล 

พระราชวังลกุซองบรู ์- หา้ง ลาซามารแิตน                                                                   

   

Mercure Velizy 

Paris 

หรอืเทยีบเทา่ 

5. มงมารต์ - มหาวหิารซาเครเกอร ์- ลาวัลเลย่เ์อาทเ์ลต  

สนามบนิชารล์เดอโกล ์- สนามบนิมสักตั 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)   

  ✈  

6. สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ✈    

ปารสีในฝนั 6 วนั 4 คนื  เดนิทางโดยสายการบนิ โอมานแอร ์WY 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง)พกักบั

ผูใ้หญ2่ทา่น ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

21-26 ก.ย. 65 49,988 46,988 5,200 

12-17 ต.ค. 65 49,988 46,988 5,200 

07-12 ธ.ค. 65 49,988 46,988 5,200 

28-02 ธ.ค. 65 49,988 46,988 5,200 

 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ ระยะเวลาในการเดนิทาง  

สวุรรณภมูBิKK-มสักตัMCT 09.10-12.05 WY818 6 ชัว่โมง 

มสักตัMCT -ปารสีCDG 14.10-19.45 WY131 6 ชัว่โมง 

ปารสีCDG-มสักตัMCT 21.35-06.40 WY132 6 ชัว่โมง 

มสักตัMCT-สวุรรณภมูBิKK 08.50-18.00 WY815 6 ชัว่โมง 
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DAY1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินานาชาตมิสักตั – ปารสี                                                    

 

06.00 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู9 บรเิวณเคาเตอร ์T สายการบนิ Oman Air โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิท คอยตอ้นรับทา่นเพือ่อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่งและโหลด

สมัภาระในการเดนิทาง 

09.10 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY818 สูส่นามบนินานาชาตมิสักตั

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.15  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิสักตั เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ ใหท้า่นพักผอ่นและเดนิชอ้ปป้ิงในสนามบนิ

ทีม่รีา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิน่ในมสักตัชา้กวา่

ประเทศไทย 3 ชม.)  

14.10 ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตปิารสีชารล์เดอโกล เทีย่วบนิ 

WY131 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (เวลาทอ้งถิน่

ในฝร่ังเศสชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.)  

19.45 เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตชิารล์เดอโกล เมอืงปารสี น าทา่น

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋า

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้แลว้  

น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครปารสี เมอืงหลวงของประเทศ

ฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ตดิอนัดับ1ใน10 ของ

โลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ 

 น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 

 

DAY2 
ปารสี - พระราชวงัแวรซ์าย -ลอ่งเรอืบาโตมชู - รา้นปลอดภาษ ีBENLUX  

ถนนชองเอลเิซ ่                                                                       อาหาร เชา้,กลางวนั                       

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้1) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์น าทา่นเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles 

Palace) ทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามวจิติรบรรจงทีส่ดุในยโุรป จนมคี ากลา่ววา่ “คราใดใครไดเ้ยอืนแวรซ์ายส ์ครา

นัน้เขาไดเ้ห็นโลกอนัศวิไิลซท์ีแ่ทจ้รงิแลว้”  พระราชวังแวรซ์ายสจั์ดหอ้งเป็น สดัสว่นอยา่งสมพระเกยีรติ

ทีส่ดุและแตล่ะหอ้งไดส้รา้งอยา่งวจิติรบรรจงใหค้วามสอดคลอ้งกบั

เหตกุารณ์และ นามของหอ้งอยา่งยิง่ ซ ึง่สรา้งขึน้ตาม

พระราชด ารขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ชมพลบัพลาทีท่อ้งพระโรง 

หอ้งพระบรรทมพระราชนิ ีและหอ้งตา่งๆ ทีว่จิติรงดงามดว้ยภาพ

จติรกรรมฝาผนังศลิปวตัถ ุล ้าคา่รวมถงึเฟอรน์เิจอรม์ากมายที่

เป็นตน้แบบเฟอรน์เิจอรห์ลยุสท์ีโ่ดง่ดังไปทัว่โลก  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  (มือ้2) จนี 

บา่ย น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน บาโต มชู (Bateaux-Mouches) เป็นหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารเรอืน าเทีย่วใน

แมน่ ้าแซนยอดนยิม เจา้หนึง่ ใชเ้วลาลอ่งประมาณ 1 ชัว่โมง ชม สถานทีส่ าคัญทีแ่มน่ ้าทอดผา่น

อยา่งเชน่ หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟู สะพานอเล็กซานเดอรท์ีส่ามเป็นกจิกรรมทีน่ยิมกนั อยา่งมากทีจ่ะน่ัง

เรอืชมเมอืงปารสี เรยีกไดว้า่เป็นไฮไลทส์ าคัญถา้หากใครไดม้าเมอืงปารสีตอ้งไมพ่ลาดกจิกรรมลอ่งเรอื

ชม เมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศสอยา่งแน่นอน  

น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ รา้นสนิคา้ปลอดภาษ ี

Benlux ทีม่สีนิคา้ใหท้า่นเลอืกสรรมากมาย อาทเิชน่ 

เครือ่งส าอาง น ้าหอม เครือ่งหนัง และเสือ้ผา้ยีห่อ้ดัง มใีหท้า่น

เลอืกซือ้อยา่งจใุจ อาทเิชน่ อฟี แซงค ์โลรองต ์ครสิเตยีน ดอิอร ์

ชาแนล จอิอรจ์โิอ อารม์านี ่เวอรช์าเซ ่ฯลฯ  

น าทา่นสู ่ถนนชองเอลเิซ ่(Champs Elysees) เป็นจดุทีท่า่น

สามารถชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลก เป็นถนนแหง่หนึง่ ทีไ่ด ้

ชือ่วา่สวยทีส่ดุ ตน้แบบถนนราชด าเนนิ ทอดยาวอยู ่ณ เขตที ่8 ของกรงุปารสี กลายเป็นถนนชอ้ปป้ิงสาย

ส าคญัทีไ่ดช้ ือ่วา่สวยงามทีส่ดุในโลก นอกจากสองขา้งทางจะรวมรวบแหลง่รา้นคา้สดุหรแูบรนดด์ังระดับ

โลกมากมายแลว้ ยงัเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขนมตา่งๆ มากมาย 

 ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่  

 น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 

 

DAY3 
เทีย่วชมเมอืงปารสี - พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์- หอไอเฟล - จตัตรุสัคองคอรด์ - ประตชูยัฝร ัง่เศส 

หา้งแกลอรีล่าฟาแยต                                                        อาหาร เชา้,กลางวนั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้3)  

น าทา่นเทีย่วชมมหานครปารสี เมอืงหลวงทีส่วยและโรแมนตกิทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

เริม่ตน้จาก พระราชวงัลฟูวร ์ซ ึง่ปัจจบุนัคอื พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Louvre Museum)พพิธิภณัฑท์าง

ศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุใหญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ ของโลก เกบ็รวบรวมผลงานศลิปะอนั

ทรงคณุคา่ไวม้ากกวา่ 40,000 ชิน้ รวมไปถงึผลงานชือ่กอ้งโลกอยา่ง “ภาพวาดโมนาลซิา่”หรอื รปูปัน้ 

Venus de Milo และเป็นหนึง่ในฉากส าคญัของภาพยนตรช์ือ่ดังระดบัโลกอยา่ง “รหัสลับดาวนิซ”ี (The 

Davinci Code)   

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัพรีะมดิแกว้ สญัลักษณ์ของลฟูวร ์ดา้นหนา้ทางเขา้ของพพิธิัณฑ ์(ไมร่วมคา่เขา้ชม)

 น าทา่นเดนิทางไปยงั หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดม์ารค์แหง่ฝร่ังเศส เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็ก

ตัง้อยูบ่นชอ็งเดอมาร ์บรเิวณแมน่ ้าแซน ในกรงุ ปารสี เป็นสญัลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนั

ทั่วโลก  
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น าทา่นถา่ยรปู ประตชูยัฝร ัง่เศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจง้

ขนาดใหญ ่ตัง้อยูบ่นจัตรัุสชารล์เดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตชูยัแหง่นีเ้รยีกไดว้า่เป็น

สถาปัตยกรรมส าคญัของเมอืงทีอ่ยูคู่เ่มอืงปารสี  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้4) จนี 

บา่ย น าทา่นถา่ยรปูกบั จตัรุสัค็องคอรด์ (Place de la Concorde) เป็นสถานทีแ่หง่ความทรงจ าทาง

ประวัตศิาสตรใ์นกรงุปารสี เป็นสญัลักษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการปฏวิัตกิารปกครองของฝร่ังเศส 

รวมทัง้เป็นจดุจบของพระเจา้หลยุสท์ี ่16 พรอ้มกบัพระ นางมารอีงัตัวเนต ดว้ยเครือ่งประหารกโิยตนิ 

นับเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีน่่าสนใจอยา่งยิง่นอกเป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรข์องประเทศฝร่ังเศส 

แลว้ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของ เสาโอเบลสิกL์’Obélisque)ประตมิากรรมอนัล ้าคา่สญัลกัษณ์แหง่มติรภาพ

ของประเทศอยีปิตแ์ละประเทศฝร่ังเศสซึง่ถกู สง่ใหเ้ป็น

ของขวัญแกพ่ระเจา้ชารล์ที ่10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความ

พเิศษของเสาคอืการท ามาจากหนิแกรนติทรงเหลีย่ม เลา่

เรือ่งราวสมยัฟารโ์รห ์รามเสสที ่2 และสมยัรามเสสที ่3 ดว้ย

ตัวภาษาอยีปิตโ์บราณทีม่อีายกุวา่ 3,000 ปี  

น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบั โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ่

(Palais Garnier) หรอื Paris Opera อยูต่รงใจกลางเมอืง

ปารสีสรา้งโดย ชารล์ การน์เีย ่ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟบูา

โรก ทีม่คีวามสวยงามมาก โดยเฉพาะการตกแตง่ทีว่จิติร

งดงามภายในอาคาร  

น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี ภายในอาคาร ทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ตัง้อยูบ่น ถนนโฮสมานน ์

(Boulevard Haussman) ในกรงุปารสี ใกลก้บัโรงโอเปรา่การน์เิยร ์(Opera Ganier) เปิดใหบ้รกิาร 

ครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าของโลกอยา่งทกุวันนีใ้นแตล่ะ

วันมลีกูคา้เขา้ออกทีห่า้งนีเ้ฉลีย่แลว้ 1 ลา้นคนตอ่วันเลยทเีดยีว ม ีเนือ้ทีท่ัง้หมดราวๆ 500,000 ตรม.  

ค า่ อสิระรับประทานอาหารค า่  

 น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 

DAY4 
เกาะอลีเดอลาซติ ิ- ศาลาวา่การกรงุปารสี - โบสถแ์ซงชาเปล - พระราชวงัลกุซองบรู ์

หา้ง ลาซามารแิตน                                                                  อาหารเชา้,กลางวนั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้5)  

น าทา่นเดนิทางสูต่น้ก าเนดิของมหานครปารสี ณ อลีเดอลาซติ ิ

(Île de la Cité) เป็นหนึง่ในสองเกาะตามธรรมชาตทิี่

หลงเหลอือยูข่องแมน่ ้าแซน ใจกลางกรงุปารสี ตดิกบัเกาะอี

ลแซ็ง-ลยู(Île Saint-Louis) เป็นทีต่ัง้ของโบสถช์ือ่ดังทีส่ดุ

https://www.talontiew.com/ile-saint-louis/
https://www.talontiew.com/ile-saint-louis/
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ของฝร่ังเศสน่ันกค็อื นอเทรอดาม(Notredame Cathedral) และยงัเป็นจดุก าเนดิยคุสมยักลางของ

กรงุปารสีอกีดว้ย ถา่ยรปูกบั Sainte Chapelle เป็นพระราชวังแหง่แรกของกรงุปารสี และ La 

Conciergerie ทีเ่ป็นคกุเกา่ในชว่งเปลีย่นการปฎวิัตขิองฝร่ังเศส  

ชมศาลาวา่การกรงุปารสี Hotel de ville อาคารทีส่รา้งไวอ้ยา่งสวยงามยิง่ใหญอ่ลงัการ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ หอยเอสคารโ์ก ESCARGOT (มือ้6) 

บา่ย  น าทา่นชมภายนอกของ พระราชวงัลกุซองบรู ์Luxembourg Palace พระราชวังอนัมสีไตลค์ลา้ย

กบัศลิปะในเมอืงฟลอเรนซ ์ซึง่เคยเป็นพระราชวังของสมเด็จพระราชนิมีาร ีเดอ เมดชิ ิแหง่พระเจา้หลยุส์

ที1่3 พระราชวังนีไ้ดรั้บการออกแบบใหม้สีไตลค์ลา้ยกบัพระราชวังพติต ิ(Pitti Palace) ในเมอืงฟลอ

เรนซ ์ประเทศอติาล ีซึง่เป็นบา้นเกดิของพระราชนิ ีสถาปนกิผูอ้อกแบบคอื ซาลอมง เดอ บร็อส 

(Salomon de Brosse) เป็นสถาปนกิของสมยับาโรกชาวฝร่ังเศสผูม้อีทิธพิลตอ่สถาปัตยกรรมใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่17 ซึง่งานชิน้ส าคญัของเขากค็อืการออกแบบพระราชวังลกุซอ็งบรูส์ าหรับสมเด็จพระ

ราชนินีาถมาร ีเดอ เมดชิแิหง่นี ้โดยซาลอมง เดอ บร็อสไดส้ง่

คนไปวาดโครงสรา้งตา่งๆ จนเป็นทีพ่อพระทัยของพระราชนิ ีได ้

ทรงรับซือ้โครงสรา้งนีแ้ละตัง้ชือ่วา่ พระราชวังเมดชิ ิกอ่นจะ

เปลีย่นเป็นพระราชวังลกุซอ็งบรูใ์นภายหลัง     

น าทา่นชอ้ปป้ิงทีห่า้ง La Samaritaine ไดเ้ปิดตัวอยา่งเป็น

ทางการอกีครัง้เมือ่วันที ่23 มถินุายน 2021 และกลายเป็น

หา้งสรรพสนิคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหมท่ีเ่นน้ย ้าถงึเสน่หข์อง

ชมุชนชาวปารสี ไมว่า่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศลิปะ รวม

แลว้กวา่ 600 แบรนด ์และมนีทิรรศการทีจ่ะสลับหมนุเวยีนใหไ้ด ้

ชมตลอด ความโดดเดน่ของ La Samaritaine คอืเสน่หข์อง

อาคารแบบดัง้เดมิ น่ันคอืการตกแตง่แบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึง่ถอืวา่เป็นเอกลักษณ์อนัโดด

เดน่ของหา้งสรรพสนิคา้แหง่นี ้จนไดถ้กูขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรใ์นปี 1990 โดย

กระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศส 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 

 

DAY5 
มงมารต์ - มหาวหิารซาเครเกอร ์- ลาวลัเลย่เ์อาทเ์ลต - สนามบนิชารล์เดอโกล ์

                                                                                        อาหารเชา้,กลางวนั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้7) 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่นนิเขา มงตม์าตร ์(Montmartre) เป็น

ยา่นส าคญัอกีแหง่ของเมอืงปารสี อยูส่ดุเขตทางเหนอืของ

https://www.talontiew.com/notre-dame-cathedral-paris/
https://www.talontiew.com/sainte-chapelle/
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ปารสี มลีักษณะเป็นรวมถงึยงัเป็นจดุ ก าเนดิผลงานดา้นศลิปะของศลิปินมากมายแหง่ของเมอืงปารสีใน

อดตี  

น าทา่นชม มหาวหิารซาเครเกอร ์(Sacré-Cœur) หรอืมหาวหิารแหง่พระหฤทัย ความสงู 83 เมตร 

ซึง่เป็นโบสถค์าทอลกิทีต่ัง้อยูบ่นเนนิ Montmartre หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ ภเูขาแหง่ผูพ้ลชีพีในศาสนา 

ภายในโบสถย์งัมภีาพโมเสกทีใ่หญท่ีส่ดุโลก รวมถงึไปรอ์อแกนขนาดใหญข่องโบสถท์ี ่ถกูสรา้งโดย อริ

สทดิ คาวาเย –คอลต ์ประตมิากรรมของมหาวหิารซาเครเกอรจ์ะเป็นการกอ่สรา้งสไตลบ์าเซนไท ทีเ่ต็ม

ไปดว้ยมนตข์ลัง ทีน่ีย่งัเป็น จดุชมววิทวิทัศน ์มทีศันยีภาพทีส่วยงาม เป็นสถานทีส่ าหรับหนุ่มสาวนยิมมา

เดนิเลน่กนั อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึบนถนนคนเดนิในมงมารต์ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้8) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ลาวลัเลเ่อาทเ์ล็ท (La Valley Village Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรด์

เนมชือ่ดังตา่งๆ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ตามแฟชัน่ 

เชน่ Gucci, Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint 

Laurent, Dior ฯลฯ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารและเครือ่งดืม่ คาเฟ่ มากมายใหล้องเลอืกชมิอกีดว้ยโดย

จ าหน่ายในราคาถกูกวา่ราคา ปกตอิยา่งนอ้ย 30 เปอรเ์ซน็ต ์

และมบีางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาลตา่งๆทีอ่าจลดราคา

ไปถงึ 70 เปอรเ์ซน็ตห์รอืมากกวา่ ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ี ่ไดรั้บ

ความนยิมเป็นอยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ็ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นม  

17.00 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิารล์เดอโกล มี

เวลาใหท้า่นท าคนืภาษี ณ สนามบนิ เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่งและโหลดสมัภาระในการเดนิทาง 

21.35 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY132  (บรกิารอาหารเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง)  

 

DAY6 สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 

06.40  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิสักตั เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ ใหท้่านพักผ่อนและเดนิชอ้ปป้ิงในสนามบนิ

ทีม่รีา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิน่ในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

08.50 ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY 815 

18.00 เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มความประทบัใจไมรู่ล้มื 

***รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั (Economy Class) และคา่น ้าหนักสมัภาระเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด 30 กก. 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ

คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,500,000 บาทคา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิ 

ไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ 

ก าหนดเกนิกวา่และมากกวา่ 1ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋า และทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร่ังเศส (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่)  

(คา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารโดยประมาณ 4,500.- บาท เด็กอาย ุ6-12 ปี 3,000 บาท) อตัรานีไ้มร่วมคา่ใชจ้า่ยใน

กรณียืน่วซีา่เรง่ดว่น 

ลกูคา้จา่ยราคาจรงิกบัทางศนูยย์ืน่ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทอ านวยความสะดวกในการยืน่ พรอ้มใหค้ าแนะน า 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากประเทศไทย และคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 50 ยโูร 1,900 บาท 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund คา่ธรรมเนยีมสว่นทีเ่หลอืจากทางสายการบนิใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้  

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วัน

นับจากวันจองหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมตั ิ 
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3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี 

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่ 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของ ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของ สถานทตูงา่ยขึน้  

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิท

ฯ ทราบ ลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจ

ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้

 3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย 

เนื่องจาก ประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืวา่ง ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และ พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้ 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 16,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 26,000 บาท  

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ 

ตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(25ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทาง 

ในคณะเดยีวกนับรษัิท ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น 

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน 

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
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 ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก ตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน 

 8. กรณีวซีา่ ผา่ นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทธิิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม 

ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 


