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WY11 MONO PARIS FRANCE 5D3N  

 

●●● MONO PARIS FRANCE 5D3N ●●● 

ทวัรฝ์ร ัง่เศส ปารสี 5วนั3คนื 

◊  เยอืนปารสีศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ วฒันธรรม และแฟช ัน่ทีล่ า้สมยัแหง่หนึง่
ของโลก ◊  เดนิทางโดยสายการบนิระดบัโลก Oman Air เครือ่งใหม่

ลา่สดุ  B787-8 Dream Liner ◊ ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ หอไอเฟล  มหาวหิารนอเท
รอดาม ประตชูยันโปเลยีน ถนนช็องเอลเิซ ่พพิธิภณัฑล์ฟูร ์จตัรุสัคองคอรด์ ◊ 
ชมความงดงามพระราชวงัแวรซ์ายส ์พระราชวงัอนัสวยงามท ัง้จติรกรรมฝาผนงั 
รปูปัน้ รปู แกะสลกัและเครือ่งเรอืน ◊ ลอ่งเรอืแมน่ า้แชน ◊ ชอ้ปป้ิงกระจายยา่น
ถนน หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์และ ลาวลัยเ์ลย ์วลิเลจ เอา้ทเ์ล็ท ◊ อสิระฟรี

เดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1 วนั 
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** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิาร ทา่นละ 4,500 บาท ** 

เดนิทางโดยสายการบนิ OMAN AIR (WY) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนินานาชาตมิสักตั - สนามบนิ
นานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลด ์- ปารสี 

2  ปารสี - หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ัง่เศส -ถนนช็องเอลเิซ ่ - จตัรุสัคองคอรด์ - ลอ่งเรอื
บาโตมชุ- ชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

3  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

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

5  ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

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

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 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนินานาชาตมิสักตั - สนามบนิ
นานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลด ์- ปารสี 

06.00  พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 
เคานเ์ตอร ์T สายการบนิโอมานแอร ์(WY) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋าสมัภาระ 

09.10  เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตมิสักตั เทีย่วบนิที ่WY818 

12.00  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิสักตั แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
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14.25  เดนิทางสูป่ารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY131 

19.45  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส 
(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส 
เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ตดิอันดบั1ใน10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืน
มากทีส่ดุ สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก   

พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

วนัที ่2 ปารสี - หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ัง่เศส -ถนนช็องเอลเิซ ่ - จตัรุสัคองคอรด์ - 
ลอ่งเรอืบาโตมชุ- ชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ้1) 

นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมอืงทีม่ี
มนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดบั 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมาก
ทีส่ดุ ปัจจบุันกรงุปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล้ํ่าสมยัแหง่
หนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของ การเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ 
วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีสํ่าคญัทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 
จากนัน้นําทา่นถา่ยภาพทีม่หาวหิารนอเทรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de 
Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเดน่ดว้ย
หอคอยคูห่นา้ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 
เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี ่16 กบัพระนางมาร ี
อังตัวเนตต ์และยังเป็นจดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝรัง่เศสอกีดว้ยประวตัศิาสตร์
จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารี
อังตัวเนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิตัฝิรัง่เศส แลว้ผา่นเขา้สู ่นํา
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหงา่นคู่
นครปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรุัสทรอคคา
เดโร ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาว
จากจัตรุัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยั  นโปเลยีน นําชมและถา่ยรปูคูก่บัประตชูยันโป
เลยีน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ
เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี ค.ศ.1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี 
ค.ศ.1836 จนสมควรแกเ่วลา ไดเ้วลาชอ้ปป้ิง นําทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่ถนนช็องเอลเิซ ่
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ถนนสายแฟชัน่ทีม่ชี ือ่เสยีงของปารสี เป็นยา่นการคา้ทีป่ระกอบไปดว้ยโรงละคร คาเฟ่ 
และรา้นคา้หรหูรา แบรนดเ์นม มากมาย สองขา้งทางมตีน้เชสตนั์ด ทีไ่ดร้ับการตกแตง่
อยา่งสวยงามและปลกูเรยีงรายเป็นระเบยีบ ถนนสายนีไ้ดร้ับการขนามนามวา่เป็นถนนที่
สวยทีส่ดุในโลก อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย จากนัน้นํา
ทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแมน้ํ่าแซนทีไ่หลผา่น
ใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆ
ตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํ่า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ จากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิง
ตอ่ที ่หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษ ี
(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งสําอาง น้ําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พา
ทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลกใน หา้งสรรพสนิคา้
ใหญใ่จกลางกรงุปารสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หรอืทา่น
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จ
กลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต,เครือ่งหนัง, มดีพบั, นาฬกิา
ยีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) 

พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ้4) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะทีม่คีรอบคลมุทั่วทัง้
กรงุปารสี อาท ิรถไฟเมโทร, รถไฟRER, รถแท็กซี ่รถโดยสารประจําทาง ซึง่จะแบง่โซน
การเดนิทางเป็น 5 โซน ลกัษณะเป็นวงกลมคลา้ยโดนัท โดยเริม่นับโซน1 จากจดุ
ศนูยก์ลาง ขยายทลีะวงออกไปรอบนอก สว่นใหญนั่กทอ่งเทีย่วทั่วไปจะเนน้จํา  โซน
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หลกัๆในกรงุปารสี ซึง่จะอยูใ่นเขตโซน1-2 โดยมเีพยีงพระราชวงัแวรซ์ายสท์ีจ่ะอยูท่าง
โซน 4 เทา่นัน้, สําหรบัสนามบนินานาชาตปิารสี ชารล์ เดอโกล และดสินยีแ์ลนด ์จัดอยู่
ระแวกโซน5 จงึทําใหบ้ัตรโดยสารในกรงุปารสีมมีากมายหลายประเภท และเชือ่มระบบ
ขนสง่อยา่ง Metro, RER, Tram รวมทัง้รถโดยสารประจําทางทีเ่ชือ่มเสน้ทางเดนิรถเขา้
หากันไดอ้ยา่งลงตัว หรอืทา่นสามารถลองซือ้ตัว๋โดยสารแบบ ตั๋ววนั (Mobilis) ซึง่เป็น
ตั๋วเหมาจา่ยทีส่ามารถขึน้รถประเภทใดก็ไดไ้มจํ่ากดั ภายใน1วนั(One Day Pass) ซึง่จะ
มใีหเ้ลอืกเป็นโซนตามสถานทีท่ีต่อ้งการไป อาท ิโซน 1-2 อยูท่ีป่ระมาณ 7 ยโูร หรอื 
โซน 1-5 อยูท่ีป่ระมาณ 16.60 ยโูร เป็นตน้ (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่บตัรโดยสาร) 

โดยทา่นอาจเดนิทางสู ่ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรอื (Euro 
Disneyland) เป็นอกีหนึง่สถานทีซ่ ึง่ไมค่วรพลาด โดยดสินยีแ์ลนดต์ัง้อยูน่อกกรงุ
ปารสี ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี 
จนถงึมารเ์น่ ลา วลัล ี(Marne La Vallee) โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรก
ในปี 1992 มเีนือ้ทีโ่ดยประมาณ 350 ไร ่ซึง่ทา่นจะไดพ้บกบัตัวละครดสินยีท์ีช่ ืน่ชอบ 
อาทเิชน่ มกิกีเ้มาส(์Mickey Mouse), โดนัลดด์ั๊ก (Donald Duck), กฟูฟ่ี (Goofy) และ
ตัวละครอืน่ๆอกีมากมาย โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี แบง่พืน้ทีภ่ายในเป็น 2 สว่น ไดแ้ก ่
Disneyland Park และ Walt Disney Studios Park โดยภายในดสินยีแ์ลนดป์ารสี มี
เครือ่งเลน่ รา้นอาหาร รวมถงึรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่บตัร 
Disneyland โดยทา่นสามารถซือ้ต ัว๋ออนไลนไ์ดท้ีห่นา้เว็บไซตข์อง 
Disneyland Paris) คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้โดยประมาณ 45 - 70 ยโูร/สวน/คน 

หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง 
เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ปัจจบุันเป็นสถานทีจั่ดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทาง
ศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดบัโลกเป็นจํานวนมากกวา่ 35,000 ชิน้ ทา่นสามารถเดนิชมงาน
ศลิปะชือ่กอ้งโลก อยา่งภาพวาดโมนาลซิา(Mona lisa),The Virgin and Child with 
St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดง่ดงัของเลโอนารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปั้น 
The Victory of Samothrace หรอื รปูปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) มทีัง้มรีปูปั้นสฟิงซ ์
(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอืรอ่งรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลาน
ดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกี
จดุยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งไปถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียูใ่นในภาพยนตร์
เรือ่ง The Da Vinci Code ซึง่นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยงั
ม ี นทิรรศการชัว่คราวตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูวร์
เป็นสถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละ่เกอืบ10ลา้นคนเดนิเทีย่วชมยา่นมงมารต์ 
(Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200ปี สมัผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของ
วนัวานทีศ่ลิปะในฝรัง่เศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันได
ของวหิารสเกรเกอร ์(Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสญัญาลกัษณ์อันโดด
เดน่ของปารสี แลว้เชญิสํารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  
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(อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 ปารสี – พระราชวงัแวรช์ายส ์ ชอ้ปป้ิ ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ชอ้งป้ิง – ทา่
อากาศยานนานาชาต ิปารสี ชารล์ เดอ โกลด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ้5) 

เดนิทางสูเ่มอืงแวรซ์ายส ์นําทา่นเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์
(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวงั) ทีส่รา้ง
ขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลงัการ ทัง้
จติรกรรมฝาผนัง รปูปั้น รปูแกะสลกัและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล นํา
ทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั อาทเิชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวงั, ทอ้งพระโรงที่
ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก(Hall of Mirror) ทีม่ี
ความยาวถงึ73เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด(ีปาน) ราชทตูไทยสมยั  พระ
นารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี1่4แหง่ฝรัง่เศส อกีทัง้ยงัเป็น
หอ้งทีใ่ชสํ้าหรบัจัดงานเลีย้งและเตน้รําของพระนางมาร ีองัตัวเนตต ์มเหสขีองพระเจา้
หลยุสท์ี1่6, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิทีีต่กแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษก
ของจักรพรรด ินโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ชอ้ปป้ิง ตัง้อยูท่ศิตะวนัออกของเมอืง
ปารสี อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสนุกกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัทั่วโลกมากกวา่ 
80 ยีห่อ้ ดว้ยราคาทีถ่กูกวา่ชอ้ปทั่วไป โดยสนิคา้ทีน่ีล่ดราคาตัง้แต ่33% - 60% หรอื
มากกวา่นัน้ ตามฤดกูาลปกตหิรอืเป็นสนิคา้ทีอ่าจจะหลดุเทรนดไ์ปแลว้ในชว่งฤดทูีผ่า่น
ไป 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, 
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Timberland,Tommy Hilfiger (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกใน
การชอ้ปป้ิง) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์

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

21.35  เหนิฟ้าสูส่นามบนินานาชาตมิสักตัโดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY132 

 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

07.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.00  เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสายการบนิโอมาน
แอร ์ เทีย่วบนิที ่WY815 

18.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

    - จะสง่จอยนท์วัรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
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    - หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้
กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยัง
ประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

    - กรณุาชาํระมัดจําและคา่วซีา่ ทา่นละ 19,500 บาท  (มดัจ า 15,000 + คา่วซี่า 4500) 

   กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมดัจําคา่ทัวร ์

    - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

**สาํคัญ** สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจาก
วนัเดนิทางไป-กลบัและจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้) **
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุา
สง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

    เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวร์
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5. อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

(ตั๋วกรุป๊ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตัว๋กรุป๊เทา่นัน้
ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกัน 
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3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการโอมานแอร ์สมัภาระ2ใบ/ทา่น โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั 
ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีาร
เรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

6. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ 
กบั Allianz แบบแผนประกันภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ 
ดังนี ้

    - การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

      ผูเ้อาประกันภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

      ผูเ้อาประกันภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

      คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

      คา่รกัษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

      ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นีก้ารทําประกันนี้
จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนั
เฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและ
ขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

6. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่วซีา่ + คา่บรกิาร ทา่นละ 4,500 บาท 

2. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  WY11 MONO PARIS 5D3N APR19-WY-W21 

5. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการ
ขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และน า้ใจจากทา่น 

  

7. หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมัตจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอ
เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋ว
แลว้ )/คา่มดัจําแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
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7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12.การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย 
ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางได้
จากบรษิทัประกนัท ัว่ไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

13.มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

14.ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 
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