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กาํหนดการเดินทาง 20 – 26 มกราคม 2557   

วนัแรก  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

17.40 น. พร้อมเพรียงกนัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 

เคาน์เตอร์ T เจา้หนา้ท่ีเวลิดไ์วด ์บาย บ๊ิก  คอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ  

20.40 น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลเดอโกล โดย สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – ปารีส 

00.30 น.  ถีงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ และเปล่ียนเคร่ืองเป็น EK 071 เพื่อบินต่อไปยงัท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล

เดอโกล 

07.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลเดอโกล (CHARES DE GAULLE) ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร                                                 

นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแวร์ซายส์ (PALACE OF VERAILLES) 1 ใน                                                                   

7  ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนั  เพราะความสวยงามใหญ่โตของตวัปราสาท 

และสวนดอกไมท่ี้มีการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ผูท่ี้ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์

ท่ีงดงามแห่งน้ี คือ  พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ของประเทศฝร่ังเศสปัจจุบนั 

พระราชวงัแวร์ซายส์ไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑแ์ละเปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแก่

ผูส้นใจเขา้เยีย่มชมความสวยงามหากนบัเวลาตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จพระราชวงัแห่งน้ีก็มีอายยุนืนานถึง 300 ปีเศษ

ท่ียงัคงความงามอยูไ่ดโ้ดยไม่เส่ือมคลาย                                                                      

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นาํท่านชม หอไอเฟล (EIFFEL) แลนมาร์คท่ีสาํคญัของฝร่ังเศส                                                                                             

เป็นสถาปัตยกรรมอีกช้ินหน่ึงท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความแปลกใหม่และ

ทนัสมยั  มีความงดงามและเป็นศิลปกรรมท่ีเตม็ไปดว้ยความคิดสร้างสรรค ์                                                                                                                                                           

ชม ประตูชยั (ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานสาํคญัแห่งกรุงปารีสของ

ประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูก่ลาง  จตุัรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล ์(Place Charles de Gaulle) หรือ

เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม จตุัรัสแห่งดวงดาว (Place de l'Étoile) อยูท่างทิศตะวนัตกของ
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ชองป์-เซลิเซ่ส์ ประตูชยัแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นการสดุดีถึงวรีชนทหารกลา้ท่ีไดร่้วมรบเพื่อประเทศฝร่ังเศส 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดว้ย                                                                                                                                                         

และ นาํท่านชอ้ปป้ิงท่ี Avenue Montaign – Gorge V. เป็นหัวใจของธุรกจิแฟช่ันหรูหราท่ีสุดในยโุรปอยู่

โดยไม่ตอ้งสงสัย ยา่นน้ีมีถนนแฟชัน่สามสายท่ีเช่ือมกนัเป็นสามเหล่ียม ไดแ้ก่ Avenue Montaigne, avenue 

des Champs Elysées และ Avenue Georges V. เร่ิมตน้ในถนน Montaigne, รายช่ือแบรนดสุ์ดหรูหรา: 

Bottega Veneta, Marni , Chloé, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Escada, Giorgio Armani, 

Pucci, Gucci, Loewe, Akris, Loro Piana, Salvatore Ferragamo, Nina Ricci, Jimmy Choo, Prada 

และบนถนน avenue des Champs Elysées เป็นทีต่ั้งของ Louise Vuitton สาขาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในปารีส 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร  

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Mercure Paris La Villette  หรือ เทียบเท่า 

วนัทีส่าม พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ – มหาวหิารน็อทร์-ดาม – Saint Honore - Place de Vendome 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม                                                                                                         

นาํท่านชม พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ (MUSEE LOUVRE) เป็น

พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้ งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศ 

ฝร่ังเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดเก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงได้

เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เม่ือปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 

1793) มีประวติัความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมยัราชวงศก์าเปเซียง ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซ่ึง

ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมากกว่า 

35,000 ช้ิน จากตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงศตวรรษท่ี 19 อยา่งเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา เป็นตน้ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ มหาวิหารนอทร์ดาม (NOTRE DAME CATHEDRAL) เป็น

มหาวิหารสมยักอธิค ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีสประเทศฝร่ังเศส               
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คาํวา่ Notre Dame แปลวา่ พระแม่เจา้ของเรา (Our Lady) ซ่ึงเป็นคาํท่ีชาวคาทอลิกใชเ้รียกพระแม่มารีปัจจุบนั

มหาวิหารก็ยงัใชเ้ป็นโบสถ์ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกและเป็นท่ีตั้งอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งปารีสมหา

วิหารนอทร์เธอดามถือกันว่าเป็นโบสถ์ท่ีสวยงามท่ีสุดในลักษณะกอธิคแบบฝร่ังเศสโบสถ์น้ีได้รับการ

บูรณปฏิสังขรณ์โดยเออแชน วยีอเลต-์เลอ-ดุค ผูเ้ป็นสถาปนิกคนสาํคญัท่ีสุดคนหน่ึงของฝร่ังเศส  

นาํท่านเดินทางสู่ Saint Honore จุดหมายปลายทางท่ีเหล่าแฟชัน่นิสตา้ตอ้งและเวียนมาสักคร้ัง ในอดีตถนน

สายน้ีเป็นย่านช่างเส้ือกูตูร์ ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นถนนท่ีประวติัศาสตร์แฟชั่นตอ้งจารึกไว ้อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้ง

สาขาใหญ่ของร้านแบรนดด์งั เช่น Chanel, Hermes ฯลฯ  

ชม Place de Vendome โซนน้ีเป็นย่านท่ีตั้งของส่ิงหรูหรา อาทิ ร้านเคร่ืองประดบั Cartier, Bourcheron, 

Chaumet, and etc.. อีกทั้งยงัมีร้านขายนํ้าหอมแบรนด์ฝร่ังเศสที่หาไม่ได้ในต่างแดน ย่านนี้คนที่รักการชอบ

ของสวยงามห้ามพลาด 

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร  

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Mercure Paris La Villette  หรือ เทียบเท่า 

วนัทีส่ี่   La Vallee Village (outlet) – Rue du Faubourg Saint-Honoré 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านชอ้ปป้ิง La Vallee Village (outlet) ถา้คุณมองหาท่ีชอ้ปป้ีงสินคา้แบรนด์หรูหราแต่ราคาถูกจนน่า

ตกใจตอ้งท่ีน่ีเท่านั้น ท่ีน่ีถือเป็น outlet ท่ีประสบความสําเร็จในการดึงดูดนกัท่องเทียวให้มาช้อปป้ีงไดม้าก

ท่ีสุด สินคา้แบรนด์ดงั อาทิ Valentino, Jimmy Choo, Tod, etc.. แต่ตอ้งขอเตือนไวก่้อนวา่สินคา้แบรนด์

อเมริกนัจะมีราคาแพง ไหนๆก็มาฝร่ังเศสก็ควรจะซ้ือแบรนดข์องท่ีน่ีซ่ึงจะมีราคาท่ีถูกมาก  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นาํท่านชอ้ปป้ิง Rue du Faubourg Saint-Honoré เป็นถนนในปารีส แมว้า่จะค่อนขา้งแคบและอึมครึม            

แต่ถนนสายนีถ้ือว่าเป็นหน่ึงในถนนสายทีม่ีสินค้าหลากหลายทีท่ันสมัยทีสุ่ดในโลก อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรวมแบ

รนด์แฟช่ันช้ันนําทัว่โลก อาทิเช่น Missoni, Hermes, Prada, Saint Laurent etc.  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร  
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 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Mercure Paris La Villette  หรือ เทียบเท่า 

วนัที่ห้า  Printemp – Gleries Lafayttee  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

Printemps ห้างสรรพสินคา้แสนสวยช่ือดงั จาํหน่ายเส้ือผา้แฟชั้นชั้นนาํโดยเฉพาะและยงัมี แบรนด์ดงัระดบั

โลก เช่น Balenciaga, Chanel, Stella MC Cartney ท่ีน่ีถือเป็นแหล่งชอ้ปป้ีอนัหรูหราท่ีเหล่านดัชอ้ปไม่

ควรพลาด 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นาํท่านชอ้ปป้ิง Gleries Lafayttee ห้างสรรพสินค้าช้ันนําที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของปารีส เป็นแหล่งรวม

แบรนด์เก๋จากดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ของฝร่ังเศส เช่น Avant Premiere, Monet, Rica Lewis, Bloch รวม

ถึงบูทิคแบรนดด์งัอยา่ง Blenciaca, Ralph Lauren, Swarovski and Christian Lacroix   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร 

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Mercure Paris La Villette  หรือ เทียบเท่า 

วนัที่หก  ชาร์ลเดอโกล - กรุงเทพ ฯ 

เช้า    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

10.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลเดอโกล  

14.25 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดย สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 074 

23.59 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพือ่เปลีย่นเคร่ืองเป็น EK 384  

วนัทีเ่จ็ด  ชาร์ลเดอโกล - กรุงเทพ ฯ  

12.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม   

หมายเหตุ รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

 6 
 

อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ทา่นละ  69,900 บาท 

เดก็ (2 – 12 ปี) พกัร่วมกบัผู้ ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียงเสริม 48,570บาท  

เดก็ (2 – 12 ปี) พกัร่วมกบัผู้ ใหญ่ 2 ทา่น ไมมี่เตียงเสริม 48,570 บาท 

พกัเด่ียวชําระเพิ่ม  8,500 บาท 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม  

 คา่บตัรโดยสารการบนิไทย  ชัน้ประหยดัเส้นทาง กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ  

  คา่ท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการ ( 2 ทา่น / ห้อง ) 

  คา่วีซา่เข้าประเทศฝร่ังเศส    

  คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 

  คา่อาหารครบทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการ    

  คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินสงูสดุทา่นละ 2,000,000 บาท 

  คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน, โรงแรม,  คนขบัรถ และผู้ชว่ยคนรขบัรถ  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

   คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ ฯลฯ 

   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 %และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

   คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกิน  ( เรียกเก็บโดยสายการบนิ ) 

   คา่ทําหนงัสือเดนิทาง ( พาสปอร์ต ) 

เง่ือนไขการจอง 

1. ชําระคา่มดัจํา 50 เปอร์เซ็นร์ของคา่บริการทัง้หมด ภายใน 2 วนัจากหลงัวนัท่ีจอง  
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2. ชําระคา่บริการส่วนท่ีเหลือ ภายใน  30 วนัก่อนเดนิทาง   

3. ถ้าจองก่อนเดินทาง 14 วนั ต้องชําระคา่มดัจําและคา่บริการสว่นท่ีเหลือพร้อมกนั 

เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

1. ยกเลิก 45 วนัก่อนเดนิทาง หกัคา่มดัจํา 20 เปอร์เซ็น  

2. ยกเลิก 20 - 30 วนัก่อนเดนิทาง หกัคา่มดัจํา 50 เปอร์เซ็น  

3. ยกเลิก 11 - 19 วนัก่อนเดนิทาง หกัคา่มดัจํา 70 เปอร์เซ็น 

4. ยกเลิก 1 - 10 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100 เปอร์เซ็นของคา่บริการทัง้หมด  

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่าฝร่ังเศส 

1. หนงัสือเดนิทางท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัเดนิทางกลบัจากทวัร์ โดยจะต้องมีหน้าวา่ง

สําหรับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าเพ่ือประทบัตราวีซา่)หากมีหนงัสือเดนิทางเลม่เก่าให้นํามาด้วย (ฉบบัจริง) 

2. รูปถ่ายสีประจําตวัลา่สดุ หน้าตรง จํานวน 2 รูป    

(ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพืน้หลงัสีขาวและถ่ายภายใน 6 เดือนล่าสดุ) 

3. สตูบิตัร (สําเนา) และฉบบัแปลภาษาฝร่ังเสศ หรือ ภาษาองักฤษ  

4. ใบเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ ของผู้สมคัรวีซา่และของผู้ปกครองของผู้สมคัร (สําเนา)                                                               

(ในกรณีท่ีผู้ปกเครองเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ) และฉบบัแปลภาษาฝร่ังเศส หรือ ภาษาองักฤษ  

5. เอกสารการปกครองเด็กของผู้ปกครองฝ่ายหนึง่ ออกโดยฝ่ายการปกครอง (ในกรณีท่ีผู้ปกครองอีกฝ่ายเสียชีวิต ใบ

มรณะบตัรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (สําเนา) (ซึง่เป็นเอกสารภาคบงัคบัหากเป็นผู้ปกครองเพียงผู้ เดียว หรือใบมรณะ

บตัรของผู้ปกครองอีกฝ่ายพร้อมฉบบัแปล) 

6. เอกสารการปกครองเด็กของผู้ปกครองฝ่ายหนึง่ ออกโดยฝ่ายการปกครอง (ในกรณีท่ีผู้ปกครองอีกฝ่ายเสียชีวิต ใบ

มรณะบตัรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (สําเนา) (ซึง่เป็นเอกสารภาคบงัคบัหากเป็นผู้ปกครองเพียงผู้ เดียว หรือใบมรณะ

บตัรของผู้ปกครองอีกฝ่ายพร้อมฉบบัแปล) 

เอกสารการปกครองเด็กออกโดยฝ่ายการปกครอง (หรือ ใบมรณะบตัรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (ฉบบัแปล) 

7. การอนญุาตโดยผู้ปกครอง ซึ่งต้องมีลายเซ็นจากผู้ปกครองท่ีไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบัผู้ เยาว์ 

เอกสารนีจํ้าเป็นในกรณีท่ีผู้ เยาว์เดินทางโดยลําพงั 

เอกสารยืนยนัการอนญุาตโดยผู้ปกครองฉบบัแปล 

8. หนงัสือรับรองการทํางาน (ฉบบัจริง)   
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 (หนงัสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบช่ืุอ และตําแหนง่ของผู้ ย่ืน เงินเดือน สิทธ์ิในการลา และระบถึุงบคุคลท่ีมี

หน้าท่ีรับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาท่ีผู้ ย่ืนพํานกัอยู่ ซึง่ในเอกสารฉบบันีต้้องระบ ุท่ีอยู ่หมายเลข

โทรศพัท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทบัของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบช่ืุอและตําแหนง่ของผู้ออกหนงัสือ

ฉบบันี ้และฉบบัแปลภาษาฝร่ังเศส หรือ ภาษาองักฤษ 

9. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6 

เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

10. หนงัสือรับรองจากธนาคาร, สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัท่ีย่ืน

คําร้องขอวีซา่ ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะ

การเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยางไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิลําเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัว

หากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชี

กระแสรายวนั*** 

11. สลิปเงินเดือน 3 เดือนลา่สดุ (สําเนา) และฉบบัแปลภาษาฝร่ังเศส หรือ ภาษาองักฤษ 

12. รายการเดนิบญัชีออมทรัพย์ครอบคลมุระยะเวลา 3 เดือนลา่สดุ พร้อมทัง้หนงัสือรับรองการเป็นเจ้าของบญัชีจาก

ธนาคาร ของผู้ปกครองหรือผู้ คํา้ประกนั 

13. รายการเดนิบญัชีออมทรัพย์ครอบคลมุระยะเวลา 3  เดือนลา่สดุ พร้อมทัง้หนงัสือรับรองการเป็นเจ้าของบญัชีจาก

ธนาคาร ของผู้ปกครองหรือผู้ คํา้ประกนั (สําเนา) 

14. รายการเดนิบญัชีออมทรัพย์ครอบคลมุระยะเวลา 3  เดือนลา่สดุ พร้อมทัง้หนงัสือรับรองการเป็นเจ้าของบญัชีจาก

ธนาคาร ของผู้ปกครองหรือผู้ คํา้ประกนั (ฉบบัแปล) 

 

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ ในกรณีท่ีมีจํานวนผู้ ร่วมเดนิทางน้อย

กวา่ 20 ทา่น (ผู้ใหญ่) 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการนําเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตุ

จําเป็น สดุวิสยั อนัเน่ืองมาจากการล่าช้าของสายการบนิ เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล อบุตัเิหต ุภยั

ธรรมชาต ิโดยทัง้นีจ้ะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้มากท่ีสดุ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิการประท้วง และอ่ืนๆ

ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงเน่ืองจากการนําเท่ียวนี ้เป็นการ

ชําระแบบเหมาจา่ยให้แก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินท่ีทา่นชําระมาแล้ว กรณีท่ีทา่น
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ปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแตไ่ด้ตกลงลว่งหน้าก่อนการเดนิทางและได้รับการยินยอมอย่าง

ถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธวีซา่ หรือถกูปฏิเสธการเข้าออกประเทศอนั

เน่ืองจากการกระทําผิดกฎหมาย หรือเอกสารไมถ่กูต้อง  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผู้ ร่วมเดนิทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้

- ทา่นท่ีสงสยัวา่อาจจะลกัลอบเข้าเมือง 

- ทา่นท่ีกําลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

- เดก็ทารกท่ีอายต่ํุากวา่ 2  ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทางท่านอ่ืนๆ 

(โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

6. ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็นในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

คา่วีซา่ท่ีได้ชําระให้แก่สถานฑตูไปแล้ว ไมส่ามารถเรียกร้องคืนได้ไมว่า่กรณีใด (ไมว่า่จะได้รับวีซา่หรือไม)่  

การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานฑตูเท่านัน้ เอกสารท่ีถกูต้องเป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุ  โปรดให้ความร่วมมือใน

การเตรียมเอกสาร (สําหรับประเทศรัสเซีย ไม่ต้องขอวีซา่) 

7. กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ บตัรเอเปค เพ่ือยกเว้นการทําวีซ่านัน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าหรือ ออก

นอกประเทศใดประเทศหนึง่ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ 

8. ทา่นท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยนัการ

เดนิทางของกรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 

9. อตัราคา่บริการทวัร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคานํา้มนัของสายการบนิ 

10. รูปภาพในโปรแกรมทวัร์ใช้เพ่ือการโฆษณาเท่านัน้ 
 

 

 

 

 

 

 


