
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมสักตั – สนามบนิปารสี ชาร์ล เดอ โกล  

ปารสี 
   

Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรอืเทยีบเท่า  

2 เมอืงรอูอ็ง – มองซ์แซงตม์เิชล    

Ibis Pontorson Baie Du, Mont 

Saint Michel 

หรอืเทยีบเท่า  

3 

หอไอเฟล – ประตูชยัฝรัง่เศส – พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ – มงต์มาตร์ มหาวหิาร

ซาเครเกอร ์– จตัุรสัปลสัเดอลากงกอรด์ – เสาโอเบลสิก ์ 

โรงอุปรากรปาแลการนี์เย่ – ล่องเรอืบาโตมชู 
   

Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรอืเทยีบเท่า  

4 อสิระเลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    Ibis Paris CDG Airport, Paris 



 

 

  

 หรอืเทยีบเท่า  

5 
พระราชวงัแวรซ์ายส ์– เอาทเ์ลท็ ลาวาเล่ – สนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกล 

สนามบนิมสักตั     

6 สนามบนิมสักตั – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     

 
 

BKK       MCT MCT       CDG 

  
WY818 09.10 12.05 WY131 14.10 19.45 

CDG       MCT MCT       BKK 

  
WY132 21.35 06.40+1 WY815 08.50 18.00 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป�) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

29 มี.ค. - 03 เม.ย. 2566 59,990 59,990 44,990 10,000 

05 - 10 เมษายน 2566 61,990 61,990 46,990 10,000 

17 – 22 เมษายน 2566 59,990 59,990 44,990 10,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 4 คืน : โดยสายการบิน OMAN AIR (WY) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

 

 

อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามค่าเงินในแตล่ะวัน) 

นักท่องเท่ียวจ่ายตามจริงกับศูนย์ย่ืน โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการย่ืน และให้คำแนะนำแก่ท่าน 

 

สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั 

ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ

ตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทําการออกบตัร

โดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็น

เพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วนั 

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ หรอืมี

ผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่รวมอยู่

ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผู้เดนิทางต้อง

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. เงือ่นไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษิทัประกนัเป็นผูพ้จิรณา 



 

 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินมสักตั – สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – ปารีส 

 

06.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย

ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

09.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY818 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.05 เดินทางถึง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน และรอต่อเครื่อง 

14.10 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY131  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.45 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากน้ันนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงรับสัมภาระพร้อมออกเดินทาง

ตามรายการ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  

ท่ีพัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

Day2 เมืองรอูอ็ง – มองซ์แซงต์มิเชล

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 



 

 

นำท่านเดินทางไปยงั เมืองรูอ็อง (Rouen) เป�นเมืองที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ป�จจุบันเป�นเมืองหลวงของ

แคว้นนอร์มังดีเหนือ นําท่านชมด้านนอกของ มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง 

(Cathedral Notre-Dame de Rouen) เป�นมหาวิหารในนิยายโรมันคาทอลิก ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค หลังจากนั้นนํา

ท่านเดินชม หอนา�ิกาดาราศาสตร์(Gros Horloge) ท่ีมีความเก่าแก่สมัยศตวรรษท่ี 16 ป�จจุบันน้ันถือว่าเป�นหน่ึงในอนุสรณ์สถานทาง

ประวัติศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของเมืองรูอ็อง 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  



 

 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ มองซ์แซงต์มิเชล (Mont Sant-Michel) เป�นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส ความงดงาม

ของสถาป�ตยกรรมที่นี่สวยงามเหมือนปราสาทในฝ�นเลยทีเดียว และ ‘มงต์แซงต์มิเชล’ ยังถูกยกให้เป�น สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก 

(Wonder of the Western World) วิหารแห่งนี้ยังเป�นสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมติดหนึ่งในสามของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟล

และพระราชวังแวร์ซายน์ นำท่านชมด้านนอกของ มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล (Mont Saint Michel Abbey) (ไม่รวมค่าเข้าชม

ภายในโบสถ์ ประมาณท่านละ 11 ยูโร) เป�นวิหารท่ีตั้งอยู่บนเกาะโดดเด่นเป�นสง่ากลางทะเลชายฝ��งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี สูง

จากระดับน้ําทะเลความสูงรวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร นำท่านชมบ้านเรือนท่ีได้รับการอนุรักษ์ยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลาง 

ป�จจุบันดัดแปลงเป�นร้านรวงขายของท่ีระลึกให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน  

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก Ibis Pontorson Baie Du, Mont Saint Michel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 หอไอเฟล – ประตูชยัฝรัง่เศส – พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์– มงต์มาตร ์มหาวิหารซาเครเกอร ์– จตุัรสัปลสัเดอลา

กงกอรด์ – เสาโอเบลิสก ์– โรงอปุรากรปาแลการนี์เย่ – ล่องเรือบาโตมูช 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป�นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำ

แซน ในกรุงปารีส เป�นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสท่ีเป�นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก  

นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป�นสถาป�ตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอ

โกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี ้เรียกได้ว่าเป�นสถาป�ตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู ่คู ่เมืองปารีส นำท่านถ่ายรูปคู่ 

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ประมาณท่านละ 80 ยูโร) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000  ช้ิน รวมไปถึงผลงานช่ือก้อง

โลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ รูปป��น Venus de Milo และเป�นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง “รหัสลบั

ดาวินซี” (The Davinci Code)  

 

 
. 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ 

นำท่านเดินทางสู่ มงต์มาตร์ (Montmartre) เป�นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป�น

รวมถึงยังเป�นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลป�นมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีต  

นำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacré-Cœur) หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป�นโบสถ์คาทอลิกที่ตั้งอยู่บน

เนิน Montmartre หรือเรียกอีกช่ือว่า ภูเขาแห่งผู้พลีชีพในศาสนา ภายในโบสถ์ยังมีภาพโมเสกท่ีใหญ่ท่ีสุดโลก รวมถึงไปร์ออแกนขนาด

ใหญ่ของโบสถ์ที่ถูกสร้างโดย อริสทิด คาวาเย – คอลต์ ประติมากรรมของมหาวิหารซาเครเกอร์จะเป�นการก่อสร้างสไตล์บาเซนไท ท่ี

เต็มไปด้วยมนต์ขลัง ที่นี่ยังเป�นจุดชมวิวทิวทัศน์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป�นสถานที่สำหรับหนุ่มสาวนิยมมาเดินเล่นกัน ถ่ายภาพ 

ด้านหน้าโบสถ์ยังมีจุดขายของท่ีระลึก  

 

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด (Place De La Concorde) เป�นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์การนอง
เลือดครั้งใหญ่ในกรุงปารีส เป�นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส รวมท้ังเป�นจุดจบของพระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 พร้อมกับพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยเครื่องประหารกิโยติน นับเป�นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป�นสถานที่สำคัญ



 

 

ทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสแล้วป�จจุบันเป�นท่ีตั้งของ เสาโอเบลิสก์ (L’Obélisque) ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่ง
มิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูกส่งให้เป�นของขวัญแก่พระเจ้าชาร์ลท่ี 10 ในป�ค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสา
คือการทำมาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่าเรื่องราวสมัยฟาร์โรห์รามเสสที่ 2 และสมัยรามเสสที่ 3 ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณที่มีอายุ
กว่า 3,000 ป� นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยูต่รงใจกลางเมืองปารีส
สร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบสถาป�ตยกรรมฟ��นฟูบาโรก ท่ีมีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งท่ีวิจิตรงดงามภายในอาคาร 

นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป�นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหน่ึง 

อีกทั้งยังเป�นบริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สำคัญที่แม่น้ำ

ทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามเป�นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส 

เรียกได้ว่าเป�นไฮไลท์สำคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอย่าง

แน่นอน  

ค่ำ  เพ่ือไม่เป�นการรบกวนเวลาท่องเท่ียวอิสระอาหารค่ำ 

ท่ีพัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



 

 

Day4 อิสระเลือกท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อสิระท่องเทีย่วแบบเตม็วนั ทัง้น้ีมหีวัหน้าทวัรพ์รอ้มใหบ้รกิารแนะนําการเดนิทางไปยงัแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ 

- ดิสนียแ์ลนด ์ปารีส (Disneyland Paris) ศูนยร์วมจนิตนาการทีสุ่ดแสนจะวเิศษโลกแห่งเทพนิยาย เป็น

สวนสนุกแห่งที่สองที่เปิดนอกประเทศอมเริกา USA และเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกและแห่งเดยีวของ

ยุโรป จงึไม่น่าแปลกใจทีด่สินียแ์ลนดป์ารสีจะเป็นสวนสนุกทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 1 ของยุโรป 

ตัง้อยู่ห่างจากใจกลางเมอืงปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร ภายในสวนสนุกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คอื 

Disney Studio หรอืโรงถ่ายภาพยนตรข์องดสินียแ์ลนด ์และ Disneyland Park หรอืโซนสวนสนุก 

- โรงอุปรากรปาแลการนี์เย่ (Palais Garnier) หรอื Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมอืงปารสีสร้างโดย 

ชารล์ การ์นีเย่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูบาโรก ทีม่คีวามสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งทีว่จิติรงดงามภายใน

อาคาร 

- แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของปารสี ภายใน

อาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีแ่มว้่าเราจะไม่ไดต้ัง้ใจไปชอ้ปป้ิงแบรนด์เนมกย็งัควรค่าแก่การไปเดน

เล่นอยู่ด ีตัง้อยู่บนถนนโฮสมานน์(Boulevard Haussman) ในกรุงปารสี ใกล้กบัโรงโอเปร่าการ์นิเยร์(Opera 

Ganier) เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทก่ีอนทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้นําของโลกยา่ง

ทุกวนัน้ีแต่ก่อนเป็นแค่รา้นคา้ขายเสือ้ผา้เลก็ๆ ทีห่วัมุมถนน Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานไดม้กีารขยบัขาย

พืน้ทีเ่พื่อใหเ้พยีงพอ ต่อจํานวนพนักงานและลูกค้าทีม่าจบัจ่ายใชส้อย เพราะในแต่ละวนัมลูีกคา้เขา้ออกที่

หา้งน้ีเฉลีย่แลว้ 1 ลา้นคนต่อวนัเลยทเีดยีว มเีน้ือทีท่ ัง้หมดราวๆ 500,000 ตรม. ทัง้หมด 5 ชัน้ 

- ถนนฌอ็งเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดทีท่่านสามารถชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลก เป็นถนนแห่งหน่ึงทีไ่ด้

ชื่อว่าสวยทีสุ่ด ทอดยาวอยู่ ณ เขตที ่8 ของกรุงปารสี  กลายเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายสําคญัทีไ่ดช้ื่อว่าสวยงามทีสุ่ดในโลก 

นอกจากสองขา้งทางจะรวมรวบแหล่งรา้นคา้สุดหรูแบรนด์ดงัระดบัโลกมากมายแล้ว ยงัเตม็ไปทุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ทัง้

รา้นอาหารและขนมสุดหร ู

- มงต์มาตร ์(Montmartre) เป็นย่านสําคญัอกีแห่งของเมอืงปารสี อยู่สุดเขตทางเหนือของปารสี มลีกัษณะเป็นเนินเขา

สูง 130 เมตร เป็นที่พํานักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยงัเป็นจุดกําเนิดผลงานด้านศลิปะของศลิปิน

มากมายแห่งของเมอืงปารสีในอดตี 

 

ทีพ่กั Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 

 

Day5 กรงุปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– เอาท์เลท็ ลาวาเล่

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานท่ี

อันหรูหราแห่งน้ีเป�นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ท่ีเมืองแวร์ซายส์ ในป�จจุบันเป�นส่วนหน่ึงของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ท่ีสำคัญคือพระราชวัง

แห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป�นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อป� 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป�น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

ของโลกยุคป�จจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป�นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ โดยใช้

เงินในการสร้างท้ังหมด 500,000,000 ฟรังก์และคนงานกว่า30,000 คนพระราชวังแวร์ซายส์ เป�นพระราชวังท่ีประทับท่ีสมบูรณ์แบบ 

โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งน้ีสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป�นห้อง เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป�นต้น ซึ่ง

แต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงประดับอยู่ตามผนังห้อง ซึ่งทั่วโลกยกย่องว่าพระรางวังแวร์

ซายส์ เป�นท่ีรวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศสท่ีเคยกระฉ่อนโลกท้ังมวล จนมีคำกล่าวว่า ” คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครา

นั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว ” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป�นสัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่าง

วิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และนามของห้องอย่างยิ่ง ไฮไลท์ท่ีไม่ควรพลาดคือ ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) เป�น

ห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดของแวร์ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท ห้องน้ีพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ทรงกำกับการก่อสร้าง 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เป�นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายใน

ราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือ

มากกว่า ทำให้เป�นสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมเป�นอย่างมากจากนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการช็อปป��งสินค้าแบรนด์เนม 

 

ค่ำ เพ่ือไม่เป�นการรบกวนเวลาท่องเท่ียวอิสระอาหารค่ำ 

 

 

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

21.35 ออกเดินทางสู่ สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY132 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

Day6 สนามบินมสักตั – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

 

06.40 เดินทางถึง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY815 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 


