กําหนดการเดินทาง

เทศกาลปี ใหม่ 26ธ.ค.-02ม.ค. 2566

( กรุ ณาสํารองที่นง่ั ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่ วีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - กรุงมัสกัต

16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์ สาย
การบินโอมานแอร์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นง่ั บนเครื่ อง
20.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งมัสกัต โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY816
23.20 น. เดินทางถึงกรุ งมัสกัต ประเทศโอมาน

วันที่2
02.10 น.
07.20 น.

กรุงมัสกัต – แฟรงค์เฟิ ร์ ต – ไฮเดลเบิร์ก – จตุรัสมาร์ กพลัทซ์
ทิทิเช่ - BLACK FOREST - ล่องเรื อชมทะเลสาบทิทิเซ่

ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิ ร์ต โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY143
เดิ น ทางถึ งสนามบิ น นานาชาติ แฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี หลัง ผ่านการตรวจคนเข้าเมื องและศุ ล กากรแล้ว
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg” เมืองเก่าแก่สวยงามตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ เนคการ์ นําท่านชมเมืองไฮเด
ล เบิ ร์ ก เข้ า สู่ จ ตุ รั ส ม า ร์ ก พ ลั ท ซ์
“Marktplatz” จัตุ รั ส แห่ ง นี้ จะเป็ นที่ ต้ ัง ของ
โบสถ์ Heiliggeistkirche หรื อโบสถ์วิญญาณ
ศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ สร้ างในรู ปแบบสถาปั ตยกรรม
แบบโกธิ กในยุคแรก และเมื่อโบสถ์เสี ยหาย
จากการถู ก ไฟไหม้ในปี 1709 ช่ วงสงคราม
ฝรั่ ง เศสจึ ง มี ก ารสร้ า งขึ้ น ใหม่ จึ ง ถู ก สร้ า ง
ขึ้นมาในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมแบบบารอก
แทน จากนั้นนําท่านเดิ นผ่านซุ้มประตูเมื อง
เก่ า สี ข าวเข้าสู่ “สะพานเก่ า ” Alte Brucke สะพานหิ น ทอดข้า มแม่ น้ ํา เน็ ค คาร์ ชมวิ ว ของปราสาทไฮเดลเบิ ร์ ก
“Heidelberg Castle” ซึ่ งตั้งอยู่บนเนิ นเขา อายุมากกว่า 600 ปี ในอดีตเป็ นป้ อมปราการและต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลง
ให้เป็ นปราสาทสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1398 ด้วยรู ปศิลปะสไตล์โกธิคและเรอเนสซองส์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

พักที่ :
วันที่3
เช้า

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม “เมืองทิทิเช่” ตั้งอยูใ่ นพื้นที่กลาง
ป่ าดํา หรื อ BLACK FOREST ปกคลุ ม ไป
ด้วยป่ าสนยืน ต้น นั บ หมื่ น ไร่ ข องประเทศ
เยอรมนี โดยมี ทะเลสาบทิ ทิ เช่ ที่ โอบล้อม
ไปด้วยขุนเขา และทิวป่ าสนที่ยนื ต้นปกคลุม
ไปทัว่ ทิ ทิเช่ ยังเป็ นต้นกําเนิ ดของ "นาฬิกา
กุ๊กกู" ที่มีชื่อเสี ยง...นําท่านชมทะเลสาบทิทิ
เซ่ “LAKE TITISEE” สั ม ผัส กับ ธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิด ชม ธรรมชาติ ที่ สวยงามริ มทะเลสาบและหมู่บ ้านทิ ทิ เซ่ ที่เป็ นแหล่ งพักผ่อนตากอากาศชื่ อดังของ
เยอรมนี จากนั้นนําท่านชมนาฬิกากุ๊กกู สิ นค้าพื้นเมือง หรื อเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้ อ นาฬิกากุ๊กกู และงานไม้
แกะสลัก ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของชาวป่ าดํา
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

Wyndham Garden Donaueschingen หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

ซาฟเฮาส์ เซ่ น - นํ้าตกไรน์ - ลูเซิร์น – ชมเมือง - สะพานไม้ – อนุสาวรีย์สิงโต – ซู ริค

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่ านออกเดิ นทางสู่ “เมื องซาฟเฮาส์ เซ่ น” Schaffhausen เมื องชายแดนเยอรมัน-สวิ ส ฯ ชมความสวยงามของ
“นํ้าตกไรน์ ” ซึ่ งเกิ ด จากแม่ น้ ํา ไรน์ ส ายนํ้า
นานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรปแม่น้ าํ แห่ งนี้
เกิดขึ้นจากการละลายของหิ มะจากเทื อกเขา
แอลป์ เริ่ มจากเป็ นลําธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นส
ไตน์เข้าสู่ ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่ก้ นั พรหม
แดนระหว่างสวิตเซอร์ แลนด์กับ เยอรมัน นี
ส่ ว นที่ ล ้ น ไหลออกจากทะเลสาบคอนส
แตนท์ ก่ อ กํา เนิ ด แม่ น้ ําไรน์ ส ายใหญ่ ไหล
ผ่านหน้าผาสู งชัน ที่ เมื องซาฟเฮาส์ เซ่ น เกิ ด
เป็ น “นํ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นําคณะไป
ถ่ายรู ปกับ “อนุ สาวรี ยส์ ิ งโต” อนุ สรณ์ รําลึ ก
ถึ งการเสี ย ชี วิตของทหารสวิ ส ฯผูถ้ วายการ
อารั ก ขาแด่ พ ระเจ้าหลุ ย ส์ ที่ 16 ในสงคราม
ปฏิ วตั ิ ใหญ่ ฝรั่ งเศส นําท่านเดินชมเมื องเก่ า
เดิ น ข้า ม “สะพานไม้ ค าเปล” ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคา
คลุ ม ตลอด ทอดตั ว ข้ า ม “ แม่ น้ ํ ารุ ซซ์ ”
(Reuss) ซึ่ งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่ อมเขต
เมื อ งใหม่ ใ นฝั่ ง ใต้แ ละเขตเมื อ งเก่ า ในฝั่ ง
เหนื อ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับ
การเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นําท่านเดินทางเข้าสู่ บริ เวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้ ง
สิ นค้าขึ้นชื่ อของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ นานาชนิ ด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนี ยร์ ต่างๆ และที่ท่าน
ไม่ควรพลาดคือ นาฬิ กายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสี ยงของสวิสเซอร์ แลนด์ จากร้านตัวแทนจําหน่ ายนาฬิกาชื่ อดัง อาทิ บุ
คเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ นําท่านเดินทางสู่ “เมืองซูริค”
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Crowne Plaza Zurich, an IHG Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่4

ซู ริค - หมู่บ้านเลาเทอร์ บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถํา้ นํ้าแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY - อินเทอร์ ลาเค่น – ซูริค

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บา้ นเลาเทอร์ บรุ นเนน” ท่านจะ
ได้ชมวิวหมู่บา้ นที่น่ารักระหว่างเส้นทางนําท่านระหว่าง
รถไฟผ่านท่านจะได้ชมวิวนํ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach
Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็ นสัญลักษณ์
ของหมู่บา้ นแห่ งนี้ นําท่านเข้าสู่ สถานี รถไฟเลาเทอร์บรุ น
เนน โดยสารรถไฟฟั นเฟื อง สายท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ที่

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

พักที่ :

มีกระจกกว้างกว่าปกติ เพื่อชมธรรมชาติของเทื อกเขาแอล์ปชมวิวทิ วทัศน์อนั งดงามของสวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อนํา
ท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็ นพื้นที่ “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยุโรป นําท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานี ไคลน์ไชเด็ค” รถไฟที่จะนําท่านเดินทางลอด
อุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขดุ เจาะไว้ที่ความสู งถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” บนยอดเขาจุงเฟราที่มี
ความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสู งกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่ งได้รับการยกย่องว่าเป็ น Top of Europe
เมื่อขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานี จุงเฟราแล้ว จากนั้นนําท่านเข้าชม “ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี ” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี
ชมงานแกะสลักนํ้าแข็งที่สวยงามอยูใ่ ต้ธารนํ้าแข็ง 30 เมตร ให้ทา่ นเก็บภาพเป็ นที่ระลึก จากนั้นนําท่านโดยสารลิฟต์
ขึ้นสู่ ช้ นั บนของอาคารเพื่อเดินออกสู่ ลานหิ มะด้านนอก “ชมกลาเซี ยร์ หรื อ ธารนํ้าแข็ง” ให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารนํ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ (มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาให้
ทุกท่านสนุกสนานบนลานหิ มะอย่างเต็มที่ สําหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิศรรษการเกี่ยวกับประวัติการ
สร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจําหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจําหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่ งโปร
การ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็ นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
ได้เวลาสมควรนําท่านเดิ นทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟั นเฟื องสู่ สถานี ไอเกอร์ (Eiger) เปลี่ยนการเดิ นทางเป็ นกระเช้า
ไฟฟ้ า “ นํ า ท่ า นโดยสารกระเช้ า ชมวิ ว
เทือกเขาแอล์ป ( THE V-CABLEWAY)”
ลงสู่ สถานี กริ ลเดลวาล์วกรุ นด์ นําท่านออก
เดิ น ทางมุ่ ง หน้ า สู่ “เมื อ งอิ น เทอร์ ล าเก้น ”
เมื อ งหลวงของแบร์ น เนอร์ โ อเบอร์ ล ัน ด์
ประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์เมื อ งตากอากาศ
สวยงามพร้ อมทะเลสาบ 2 แห่ งกลางเมื อง
ตั้ งอ ยู่ ร ะห ว่ า งท ะเล ส าบ ส องแห่ งคื อ
Thunersee แ ล ะ Brienzersee ท่ า ม ก ล า ง
เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่ อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิ โน ฯลฯ ให้
ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้ อสิ นค้าสวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่น
ถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เมืองซูริค”
อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัยเพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ งของทุกท่าน
Crowne Plaza Zurich, an IHG Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่5
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

พักที่ :
วันที่6
เช้า

ซู ริค – ดีจอง – มหานครปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองดีจอง” ซึ่ งเป็ นอีกเมืองหนึ่ งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่ ง
แคว้นเบอร์กนั ดี และยังเป็ นเมืองที่มีความสําคัญในด้านการคมนาคม
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารี ส ”
เมื อ งหลวงของประเทศฝรั่ ง เศส / ถึ ง มหา
นครปารี ส นําท่ าน ผ่านชม มหานครปารี ส
ตั้งอยู่บนแม่น้ าํ แซนน์บริ เวณตอนเหนื อของ
ประเทศฝรั่ งเศสบนใจกลางแคว้นอี ล-เดอฟรองซ์ จากการตั้งถิ่ น ฐานมากว่า 2,000 ปี
ปั จจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ ล้ าํ สมัยแห่ งหนึ่ ง
ของโลก และ ด้ ว ยอิ ท ธิ พ ลของการเมื อ ง
การศึ ก ษา บันเทิ ง สื่ อ แฟชั่น วิ ท ยาศาสตร์
และศิลปะ ทําให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก นําผ่านชม “ จัตุรัสคองคอร์ ด” Place de
la Concorde ที่ พ ระเจ้าหลุยส์ ที่ 16 และพระนางมารี อังตัวเนต ถูก ตัดสิ นประหารชี วิตโดยกิ โยติ นในสมัยปฏิวตั ิ
ฝรั่งเศส ชมถนนแห่ งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่ มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ ร่มรื่ นไปด้ วยต้นเม
เปิ้ ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็ นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก นําท่านถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลักษณ์
อันโดดเด่ น ของมหานครปารี ส บริ เวณ“จัตุรัส ทรอคาเดโร” จากนั้น นําท่ านถ่ ายภาพคู่ กับ “ ประตู ชัย” Arc de
Triomphe สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จกั รพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้น
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
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ปารีส – เข้ าชมพระราชวังแวร์ ซายย์ – ล่องเรื อชมแม่ นํ้าแซนน์

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

นําท่ านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ ซ ายย์” (ไกด์ป ระจําพระราชวังคอยบรรยายตามจุ ดต่ างที่
สําคัญ ๆของพระราชวัง) จัดเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศ จรรย์ของโลกยุคปั จจุ บ ัน เพราะความสวยงามใหญ่ โตของตัว
ปราสาท และสวนดอกไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ผูท้ ี่ก่อสร้างพระราชวังแวร์ ซายส์ ที่งดงามแห่งนี้ คือ พระ
เจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส นําท่านชมห้อง
ต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพ
เจ้าต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนสั ,
ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิ
เรอร์ Hall of Mirrors นํ า ท่ า น “ล่ อ งเรื อ ชม
แม่ น้ ํา แซนน์ ” พร้ อ มชมชมสถานที่ สํ า คัญ
คู่ บ ้ า น คู่ เ มื องส องฝั่ งของแม่ น้ ํ าแซ น น์
โบราณสถานและอาคารที่ เก่ าแก่ส ร้ างด้วย
ศิ ล ปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่ า แก่ ก าร
อนุ รักษ์และสร้างภาพให้ปารี สโดดเด่นเป็ น
มหานครที่งดงามแห่ งหนึ่ งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์
หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูร์บอ็ ง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ ต” (Montmarte) เป็ นเนิ นเขา
ทางเหนื อของปารี ส และเป็ นจุ ดที่ สู งที่ สุ ดของเมื อง ชม “มหา
วิหารซาเครเกอร์ ” ( Bassilica of Sacre Coeur ) ที่ สร้างขึ้นเพื่ อ
เป็ นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสี ยชีวิตจากสงคราม

คํ่า

กับปรัสเซี ย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สี ขาวสวยเด่นเป็ นสง่าบนเนิ น
เขามองมาร์ ต นําท่านชมความงามของวิว สวยของปารี ส ที่ แห่ งนี้ ยงั เปรี ยบได้กับ ว่าเป็ น เนิ นแห่ งความฝั น ของ
บรรดาศิลปิ นทั้งหลาย ณ ที่แห่ งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปิ นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์
จากที่นี่เป็ นจํานวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารี เซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสอง
ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารี เซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
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วันที่7
เช้า

ปารีส – Duty Free – ห้ างลาฟาแยต – มีเวลาให้ ช้อปปิ้ งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทางกลับ

คํ่า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้ งสิ นค้าตามรสนิ ยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิ ด อาทิ
นํ้าหอม เสื้ อผ้า กระเป๋ า กระเป๋ าเดินทาง เครื่ องสําอาง
อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของทุกท่าน
จากนั้นสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่หา้ งสรรพสิ นค้า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัยเพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ งของทุกท่าน

21.35 น.

ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่ สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY132

เที่ยง

วันที่8

06.40 น.
08.50 น.
18.00 น.

มัสกัต - กรุงเทพฯ

เดินทางถึงกรุ งมัสกัต ประเทศโอมาน (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY815
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ ําทัวร์ มี อาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

26ธ.ค.-02ม.ค. 2566
(เทศกาลปี ใหม่)

79,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

79,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริ มเตียง)

79,900

พักเดี่ยว

16,000

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตราค่าบริการนีร้ วม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-แฟรงค์เฟิ ร์ต // ปารี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท)
3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (12 ยูโร)

4. ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 6,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน

1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 50,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อ่ืนให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รั บผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ จะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ํารองที่น่งั ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวย
ความสะดวก

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2
คืนแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่ เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษ ทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ าน)
• หนังสื อเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
• รูปถ่ ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
• หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
*** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้า เช่น สํ าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรื อใบทะเบียนการค้ าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สําเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้าราชการ: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
• หนังสื อแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจําเพิ่มเติมในการยืน่ ได้) ( สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน )
• หนังสื อรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) โดยต้องทําแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สามารถถ่ ายเอกสารได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กันได้ ) ***
• กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
• สํ าเนาบัตรประชาชน / สํ าเนาทะเบียนบ้ าน อย่ างละ 1 ชุด / สํ าเนาสู ติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตํ่ากว่ า 20 ปี )
• สํ าเนาทะเบียนสมรส / สํ าเนาทะเบียนหย่ า / สํ าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้ าย) / สํ าเนาใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล อย่ างละ 1 ชุด (ถ้ ามี)
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภาษณ์ ด้วย ***

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่ างอื่นเพิม่ เติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่ างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสํ าหรับสถานทูต ***
• การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
• หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ บางท่ าน ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
•

ทางสถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

