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PARIS 6 DAY 4 NIGHTS BY WY (OMAN AIR ) 

ปารีสในฝัน 6 วนั 4 คืน โดยโอมานแอร ์(WY) 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรมทีพ่กั 
เช้า เทีย่ง เยน็ 

1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมสักตั – 

สนามบินปารีสชารล์เดอโกล ์ 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง)   

✈ ✈  

Mercure Velizy Paris 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

2. ปารีส - พระราชวงัแวรซ์าย -ล่องเรือบาโตมูช   

รา้นปลอดภาษี BENLUX ถนนชองเอลิเซ่                                                                               
   

Mercure Velizy Paris 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

3. เท่ียวชมเมืองปารีส - พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์- หอไอเฟล - จตั

ตุรสัคองคอรด์ - ประตูชยัฝรัง่เศส - หา้งแกลอร่ีลาฟาแยต                                                         
   

Mercure Velizy Paris 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

4. เกาะอีลเดอลาซิติ-ศาลาวา่การกรุงปารีส- 

โบสถแ์ซงชาเปล-พระราชวงัลุกซองบูร ์–  

หา้ง ลาซามาริแตน                                                                   

   

Mercure Velizy Paris 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

5. มงมารต์ - มหาวหิารซาเครเกอร ์- ลาวลัเล่ยเ์อาทเ์ลต  

สนามบินชารล์เดอโกล ์- สนามบินมสักตั 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง)   

  ✈  

6. สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ✈    

 
 
 

 

 

ปารีสในฝัน 6 วนั 4 คืน  เดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร ์WY 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง)พกักบัผูใ้หญ่

2ท่าน ท่านละ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

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 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เท่ียวบิน ระยะเวลาในการเดินทาง  

สุวรรณภูมิ BKK-มสักตั MCT 09.10-12.05 WY818 6 ชัว่โมง 

มสักตั MCT –ปารีส CDG 14.10-19.45 WY131 6 ชัว่โมง 

ปารีส CDG-มสักตั MCT 21.35-06.40 WY132 6 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-สุวรรณภูมิ BKK 08.50-18.00 WY815 6 ชัว่โมง 
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DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมสักตั – ปารีส                                                    

06.00 คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู9 บริเวณเคาเตอร ์T สายการบิน Oman Air โดยมี

เจา้หน้าท่ีของทางบริษัทไอแอมวาเคชัน่ คอยตอ้นรบัท่านเพ่ืออ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ี

นัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

09.10 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY818 สู่ สนามบินนานาชาติ

มสักตั(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

12.15  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมสักตั เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท่้านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงในสนามบินท่ี

มีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.)  

14.10  ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติปารีสชารล์เดอโกล เท่ียวบิน WY131 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เครื่อง) (เวลาทอ้งถ่ินในฝรัง่เศสชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.)  

19.45 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชารล์เดอโกล เมืองปารีส น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย น าท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศ

ฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ติดอนัดบั1ใน10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยอืนมากท่ีสุด 

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY2 
ปารีส - พระราชวงัแวรซ์าย -ล่องเรือบาโตมูช - รา้นปลอดภาษี BENLUX - ถนนชองเอลิเซ่                                                                                                                                                                                                                                            

เชา้,กลางวนั                       

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ1) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส  ์น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังแวรซ์ายส ์(Versailles 

Palace) ท่ีไดช่ื้อวา่งดงามวจิิตรบรรจงท่ีสุดในยุโรป จนมีค ากล่าววา่ “คราใดใครไดเ้ยอืนแวรซ์ายส ์คราน้ัน

เขาไดเ้ห็นโลกอนัศิวิไลซท่ี์แทจ้ริงแลว้”  พระราชวงัแวรซ์ายสจ์ดัหอ้งเป็น สดัส่วนอยา่งสมพระเกียรติท่ีสุด

และแต่ละหอ้งไดส้รา้งอย่างวิจิตรบรรจงใหค้วามสอดคลอ้งกับเหตุการณ์และ นามของหอ้งอย่างยิ่ง ซ่ึง

สรา้งขึ้ นตามพระราชด าริของพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 ชมพลับพลาท่ีทอ้งพระโรง หอ้งพระบรรทมพระราชินี 

และหอ้งต่างๆ ท่ีวิจิตรงดงามดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวตัถุ ล ้าค่ารวมถึงเฟอรนิ์เจอรม์ากมายท่ีเป็น

ตน้แบบเฟอรนิ์เจอรห์ลุยสท่ี์โด่งดงัไปทัว่โลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (ม้ือ2)  
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บ่าย น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการเรือน าเท่ียวในแม่น ้า

แซนยอดนิยม เจา้หน่ึง ใชเ้วลาล่องประมาณ 1 ชัว่โมง ชม สถานท่ีส าคญัท่ีแม่น ้าทอดผ่านอยา่งเช่น หอไอ

เฟล พิพิธภณัฑล์ูฟ สะพานอเล็กซานเดอรท่ี์สามเป็นกิจกรรมท่ีนิยมกนั อยา่งมากท่ีจะนัง่เรือชมเมืองปารีส 

เรียกไดว้า่เป็นไฮไลทส์ าคญัถา้หากใครไดม้าเมืองปารีสตอ้งไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชม เมืองท่ีโรแมนติก

ท่ีสุดในประเทศฝรัง่เศสอยา่งแน่นอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ รา้นสินคา้ปลอดภาษี Benlux ท่ีมีสินคา้ใหท่้านเลือกสรรมากมาย 

อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง น ้าหอม เคร่ืองหนัง และเส้ือผา้ยี่หอ้ดัง มีใหท่้านเลือกซ้ืออย่างจุใจ อาทิเช่น อีฟ 

แซงค์ โลรองต์ คริสเตียน ดิออร ์ชาแนล จิออรจ์ิโอ อารม์าน่ี เวอรช์าเซ่ ฯลฯ  น าท่านสู่ ถนนชองเอลิเซ่ 

(Champs Elysees) เป็นจุดท่ีท่านสามารถชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลก เป็นถนนแหง่หน่ึง ท่ีไดช่ื้อวา่

สวยท่ีสุด ตน้แบบถนนราชด าเนิน ทอดยาวอยู ่ณ เขตท่ี 8 ของกรุงปารีส กลายเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายส าคญั

ท่ีไดช่ื้อว่าสวยงามท่ีสุดในโลก นอกจากสองขา้งทางจะรวมรวบแหล่งรา้นคา้สุดหรูแบรนด์ดังระดับโลก

มากมายแลว้ ยงัเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขนมต่างๆ มากมาย 

 ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่  

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY3 
เท่ียวชมเมืองปารีส - พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์- หอไอเฟล - จตัตรุสัคองคอรด์ - ประตชูยัฝรัง่เศส 

หา้งแกลอรี่ลาฟาแยต                                                                            เชา้,กลางวนั                       

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ3)  
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น าท่านเท่ียวชมมหานครปารีส เมืองหลวงท่ีสวยและโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เร่ิมต้นจาก 

พระราชวังลูฟวร ์ซ่ึงปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum)พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไวม้ากกว่า 

40,000 ช้ิน รวมไปถึงผลงานชื่อกอ้งโลกอยา่ง “ภาพวาดโมนาลิซ่า”หรือ รูปป้ัน Venus de Milo และเป็น

หน่ึงในฉากส าคญัของภาพยนตรช่ื์อดังระดับโลกอยา่ง “รหสัลบัดาวินซี” (The Davinci Code)  น าท่าน

ถ่ายรูปคู่กบัพีระมิดแกว้ สญัลกัษณ์ของลูฟวร ์ดา้นหน้าทางเขา้ของพิพิธณัฑ ์(ไม่รวมค่าเขา้ชม) น าท่าน

เดินทางไปยงั หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดม์ารค์แห่งฝรัง่เศส เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็กตั้งอยูบ่นช็อง

เดอมาร ์บริเวณแม่น ้าแซน ในกรุง ปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝรัง่เศสท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัทัว่โลก น า

ท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรัง่เศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจง้ขนาดใหญ่ 

ตั้งอยูบ่นจตุัรสัชารล์เดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชยัแห่งน้ีเรียกไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรม

ส าคญัของเมืองท่ีอยูคู่่เมืองปารีส  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ4)  

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบั จตัรุสัค็องคอรด์ (Place de la Concorde) เป็นสถานท่ีแหง่ความทรงจ าทาง

ประวติัศาสตรใ์นกรุงปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวติัการปกครองของฝรัง่เศส 

รวมทั้งเป็นจุดจบของพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 พรอ้มกบัพระ นางมารีองัตวัเนต ดว้ยเครื่องประหารกิโยติน 

นับเป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่นอกเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรข์องประเทศฝรัง่เศส แลว้

ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของ เสาโอเบลิสกL์’Obélisque)ประติมากรรมอนัล ้าค่าสญัลกัษณ์แหง่มิตรภาพของ

ประเทศอียิปตแ์ละประเทศฝรัง่เศสซ่ึงถูก ส่งใหเ้ป็นของขวญัแก่พระเจา้ชารล์ท่ี 10 ในปีค.ศ. 1829 โดย

ความพิเศษของเสาคือการท ามาจากหินแกรนิตทรงเหล่ียม เล่าเร่ืองราวสมยัฟารโ์รห์ รามเสสท่ี 2 และ

สมยัรามเสสท่ี 3 ดว้ยตวัภาษาอียปิตโ์บราณท่ีมีอายุกวา่ 3,000 ปี น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั โรง

อุปรากรปาแลการนี์เย ่(Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยูต่รงใจกลางเมืองปารีสสรา้งโดย ชารล์ 

การนี์เย ่ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูบาโรก ท่ีมีความสวยงามมาก โดยเฉพาะการตกแต่งท่ีวจิิตรงดงาม

ภายในอาคาร น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี หา้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูท่ีมี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดแหง่หน่ึงของปารีส ภายในอาคาร ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ตั้งอยูบ่น ถนนโฮสมานน์ 

(Boulevard Haussman) ในกรุงปารีส ใกลก้บัโรงโอเปร่าการนิ์เยร ์(Opera Ganier) เปิดใหบ้ริการ ครั้ง

แรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนท่ีจะมาเป็นหา้งสรรพสินคา้แฟชัน่ชั้นน าของโลกอยา่งทุกวนัน้ีในแต่ละวนัมี

ลูกคา้เขา้ออกท่ีหา้งน้ีเฉล่ียแลว้ 1 ลา้นคนต่อวนัเลยทีเดียว มี เน้ือท่ีทั้งหมดราวๆ 500,000 ตรม.  
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ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่  

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY4 
เกาะอีลเดอลาซิติ - ศาลาว่าการกรุงปารสี - โบสถแ์ซงชาเปล - พระราชวงัลกุซองบรู ์

หา้งลาซามาริแตน                                                                                เชา้,กลางวนั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ5)  

น าท่านเดินทางสู่ตน้ก าเนิดของมหานครปารีส ณ อีลเดอลาซิติ(Île de la Cité) เป็นหน่ึงในสองเกาะตาม

ธรรมชาติท่ีหลงเหลืออยูข่องแม่น ้าแซน ใจกลางกรุงปารีส ติดกบัเกาะอีลแซ็ง-ลยู(Île Saint-Louis) 

 เป็นท่ีตั้งของโบสถ์ช่ือดังท่ีสุดของฝรัง่เศสนัน่ก็คือ นอเทรอดาม(Notredame Cathedral) และยงัเป็นจุด

ก าเนิดยุคสมยักลางของกรุงปารีสอีกดว้ย ถ่ายรูปกบั Sainte Chapelle เป็นพระราชวงัแห่งแรกของกรุง

ปารีส และ La Conciergerie ท่ีเป็นคุกเก่าในช่วงเปล่ียนการปฎิวติัของฝรัง่เศส ชมศาลาวา่การกรุงปารีส 

Hotel de ville อาคารท่ีสรา้งไวอ้ยา่งสวยงามยิง่ใหญ่อลงัการ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ หอยเอสคารโ์กESCARGOT (ม้ือ6) 

บ่าย  น าท่านชมภายนอกของ พระราชวงัลกุซองบูร ์Luxembourg Palace พระราชวงัอนัมีสไตลค์ลา้ยกบัศิลปะ

ในเมืองฟลอเรนซ์ ซ่ึงเคยเป็นพระราชวงัของสมเด็จพระราชินีมารี เดอ เมดิชิ แห่งพระเจา้หลุยส์ท่ี13 

พระราชวงัน้ีไดร้บัการออกแบบใหมี้สไตล์คลา้ยกับพระราชวงัพิตติ (Pitti Palace) ในเมืองฟลอเรนซ ์

ประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของพระราชินี สถาปนิกผูอ้อกแบบคือ ซาลอมง เดอ บร็อส (Salomon de 

Brosse) เป็นสถาปนิกของสมยับาโรกชาวฝรัง่เศสผูมี้อิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ซ่ึง

งานช้ินส าคญัของเขาก็คือการออกแบบพระราชวงัลุกซ็องบูรส์ าหรบัสมเด็จพระราชินีนาถมารี เดอ เมดิชิ

แห่งน้ี โดยซาลอมง เดอ บร็อสไดส้่งคนไปวาดโครงสรา้งต่างๆ จนเป็นท่ีพอพระทัยของพระราชินี ไดท้รง

รบัซ้ือโครงสรา้งน้ีและตั้งช่ือวา่ พระราชวงัเมดิชิ ก่อนจะเปล่ียนเป็นพระราชวงัลุกซ็องบูรใ์นภายหลงั    น า

ท่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้ง La Samaritaine ไดเ้ปิดตัวอยา่งเป็นทางการอีกครั้งเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2021 และ

กลายเป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหม่ท่ีเน้นย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่วา่จะเป็นแฟชัน่ 

อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด์ และมีนิทรรศการท่ีจะสลับหมุนเวียนใหไ้ดช้มตลอด 

ความโดดเด่นของ La Samaritaine คือเสน่หข์องอาคารแบบดั้งเดิม นัน่คือการตกแต่งแบบ Art Nouveau 

และ Art Déco ซ่ึงถือวา่เป็นเอกลกัษณ์อันโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งน้ี จนไดถู้กขึ้ นทะเบียนเป็น

อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรัง่เศส 

https://www.talontiew.com/ile-saint-louis/
https://www.talontiew.com/notre-dame-cathedral-paris/
https://www.talontiew.com/sainte-chapelle/
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ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY5 
มงมารต์ - มหาวิหารซาเครเกอร ์- ลาวลัเล่ยเ์อาทเ์ลต - สนามบินชารล์เดอโกล ์

                                                                                                         เชา้,กลางวนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ7)   

น าท่านเดินทางสู่เนินเขา มงตม์าตร ์(Montmartre) เป็นยา่นส าคญัอีกแหง่ของเมืองปารีส อยูสุ่ดเขตทาง

เหนือของปารีส มีลกัษณะเป็นรวมถึงยงัเป็นจุด ก าเนิดผลงานดา้นศิลปะของศิลปินมากมายแหง่ของเมือง

ปารีสในอดีต  
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น าท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร ์(Sacré-Cœur) หรือมหาวหิารแหง่พระหฤทยั ความสูง 83 เมตร ซ่ึง

เป็นโบสถค์าทอลิกท่ีตั้งอยูบ่นเนิน Montmartre หรือเรียกอีกช่ือวา่ ภูเขาแหง่ผูพ้ลีชีพในศาสนา ภายใน

โบสถย์งัมีภาพโมเสกท่ีใหญ่ท่ีสุดโลก รวมถึงไปรอ์อแกนขนาดใหญ่ของโบสถท่ี์ ถูกสรา้งโดย อริสทิด คาวา

เย –คอลต ์ประติมากรรมของมหาวหิารซาเครเกอรจ์ะเป็นการก่อสรา้งสไตลบ์าเซนไท ท่ีเต็มไปดว้ยมนต์

ขลงั ท่ีน่ียงัเป็น จุดชมววิทิวทศัน์ มีทศันียภาพท่ีสวยงาม เป็นสถานท่ีส าหรบัหนุ่มสาวนิยมมาเดินเล่นกนั 

อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกบนถนนคนเดินในมงมารต์ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ8) 

น าท่านเดินทางสู่ ลาวลัเล่เอาทเ์ล็ท (La Valley Village Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสินคา้แบรดเ์นมชื่อ

ดงัต่างๆ ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลก ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ตามแฟชัน่ 

เช่น Gucci, Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, 

Dior ฯลฯ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม คาเฟ่ มากมายใหล้องเลือกชิมอีกดว้ยโดยจ าหน่ายในราคา

ถูกกวา่ราคา ปกติอยา่งน้อย 30 เปอรเ์ซ็นต ์และมีบางช่วงโปรโมชัน่พิเศษตามฤดูกาลต่างๆท่ีอาจลดราคา

ไปถึง 70 เปอรเ์ซ็นตห์รือมากกวา่ ท าใหเ้ป็นสถานท่ีท่ี ไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากจากนักท่องเท่ียวท่ี

ช่ืนชอบการช็อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  

17.00 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชารล์เดอโกล มีเวลาใหท่้านท าคืนภาษี ณ สนามบิน 

เจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

21.35 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY132   

                     (บริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  

DAY6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

06.40  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท่้านพักผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

08.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY 815 

18.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจไม่รูลื้ม 

 

***รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 

 

การยื่ นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่ นวซ่ีาไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่ น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (Economy Class)  

2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระท่านละ 1 ใบ หนกัไม่เกิน 30  กิโลกรมั และถือข้ึนเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรมั เป็นไป

ตามท่ีสายการบินก าหนด 

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

8. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

   ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารกัษาพยาบาลใน

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบิน

และมากกวา่ 1ช้ิน, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ี

สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า และทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรัง่เศส (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ื่นวีซ่าในวนัยื่น)  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการโดยประมาณ 4,500 บาท เด็กอายุ 6-12 ปี 3,000 บาท  

         อตัราน้ีไม่รวมค่าใชจ้า่ยในกรณียืน่วีซ่าเร่งด่วน 

ค่าวีซ่าลกูคา้จ่ายราคาจริงกบัทางศูนยย์ื่นวีซ่า โดยทางบริษัทจะมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทอ านวยความสะดวกพรอ้ม

ใหค้ าแนะน าในการยื่นวีซ่า 

 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 50 ยูโร ตอ่ ลกูคา้ 1 ท่าน 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท 

แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
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2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือน

เป็นอยา่งนอ้ย 

3. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ ไมส่ามารถลอ๊คท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดติ้ดกนั และอาจจะไม่สามารถ

สะสมไมล ์หรือใชสิ้ทธ์ิพิเศษอ่ืนๆไดใ้นกรณีท่ีท่านเป็นสมาชิกของสายการบินน้ันๆ 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้

เท่าน้ัน  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่ นวซ่ีาภายใน  

3 วนันับจากวนัจอง หากท่านไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ใหท้างบริษัทตามก าหนดเวลา ท าใหท้างบริษัทไม่

สามารถจองคิววีซ่าใหท่้านไดท้ันก าหนดท่ีวีซ่าจะตอ้งออก ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ  าทัวร ์

และขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ  

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที  

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดข้ึน 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์ จึงมีความจ าเป็นตอ้งดูแล

คณะทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของ สถานทูตง่ายขึ้ น  

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบ ล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามารถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน

พ านักหรือศึกษาอยูเ่ท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กว่า 6 

เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บั

ทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และ

จ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่ง ส าหรบัติดวีซ่าไมต่ า่กวา่ 3 หนา้  
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5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ และ พาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ 

ในเล่ม 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึน 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 25,000 บาท  

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ 

   ตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(25ท่านขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนที

เดินทางในคณะเดียวกนับริษัท ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 

    ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ 

    ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก ตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน 

 8. กรณีวีซ่า ผ่านแลว้แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดก็  

ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (ฝรัง่เศส) ยืน่วีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตฝรัง่เศส 

ใชเ้วลาอนุมตัวีิซ่านบัจากวนัยืน่ 15 วนัท าการ 

ในวนัยืน่วีซ่า หนงัสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต และระหว่างรอผลอนุมตัิวีซ่า  

ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได ้

 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ท่ีเหลืออายุใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน และมีหนา้หนังสือ

เดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง

ไมส่วมแวน่ตาไมย่ิ้ ม เห็นฟัน  

 ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต า่ กวา่ 20 

ปี ) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-

สกุล อยา่งละ1 ชุด (ถา้มี) 
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 ใบจองตัว๋เคร่ืองบิน ๖[บริษัทเป็นผูด้  าเนินการ] 

 ใบจองท่ีพกั[บริษทัเป็นผูด้  าเนินการ] 

 ประกนัการเดินทางคุม้ครองโควิด19[บริษทัเป็นผูด้  าเนินการ] 

 หลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบ2เข็ม(ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาองักฤษควบคู่ดว้ย) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง)ของบญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

โดยตอ้งมีเลขท่ีบญัชีระบุอยู่ทุกหนา้ (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก)แต่ในกรณีท่ี

ยอดเงินในบญัชีช่ือออมทรพัย ์ไมถึ่ง6 หลกัสามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการ

ยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้นัได)้ *** 

กรณีเด็กอายุต า่ กวา่ 20 ปีบริบรูณ ์หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบั บิดา/มารดาคนใดคนหน่ึงหรือบิดามารดา

ไมไ่ดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมาย

ตอ้งออกโดยท่ีวา่ การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง)**เอกสารมีอายุไม่เกิน1เดือนเม่ือ

ออกจากธนาคาร 

 หลกัฐานแสดงสถานการณท์ างาน 1 ชุด 

*** กรณีคา้ขาย : หลกัฐานทางการคา้เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือ

ผูเ้ดินทาง หรือ 

ส าเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ.20)อายุยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีพนกังานและผูถ้ือหุน้ : หนังสือรบัรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน 

และวนัเร่ิมงาน 

พรอ้มสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสือรบัรองจากตน้สงักดั(ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนั

เร่ิมงานพรอ้มสลิป 

เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายุ ยอ้นหลงัไมเ่กิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

       *** กรณีนกัเรียนและนกัศึกษา: หนังสือรบัรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ

จากสถาบนัท่ีศึกษาอยูอ่ายุ ยอ้นหลงัไมเ่กิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสมัภาษณก์รุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันดัสมัภาษณด์ว้ย*** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอื่นเพิ่มเตมิตามดุลยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จงึขอความ

กรุณาเตรียมเอกสารเพ่ิมใหค้รบถว้น ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาอนุมตัอิอกวีซ่าของ

สถานทูต *** 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอ

ยื่นค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์

ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัท ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและ
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ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร

ดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวี

ซ่า ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท ฯ 

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั

ประเทศตามท่ีระบุ 

เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่า

ท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจาก

ทวัรอ์อกเดินทางภายใน 30 วนั  

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้

เดินทางเป็นหลกั 

 

 

 

 


