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วันที่หนึ่ง
15.30 น.

18.30 น.

21.55 น.
วันที่สอง

00.20 น.

06.00 น.

กลางวัน

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
( -//-)
ขอเชิญทุก ท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4
ประตูท างเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษั ทฯ คอยให้ก ารต้อ นรับ
อานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore
Airlines เที่ยวบินที่ SQ979
** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมือง
มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน เมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
(
/L/D)
นาท่านเดินทางสู่ นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน
Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ362
** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง **
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งมอสโคว์ (Moscow) เป็ น เมื อ งหลวงของประเทศรัส เซี ย มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ย าวนานถึ ง 850 ปี เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากร
อยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาให้ เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่
ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่
อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุส รณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อ ปี ค.ศ. 1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็ก
ซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่ อ สร้างนานถึง 45 ปี เป็ นวิห ารที่ ส าคัญ ของนิ ก ายรัส เซี ยนออธอดอกซ์ ใช้ ประกอบพิ ธีก รรมที่ ส าคั ญ
ระดับชาติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
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นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดิน เมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความ
โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตา
ลิน ขึ้นมาเป็นผู้นาสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้าง
ขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่า ภาพวาด
ประดับลวดลายแบบโมเสก
นาท่ านเดิ น ทางสู่ ถนนอารบั ต (Arbat Street) เป็ น ถนนคนเดิ น ยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ น ทั้ ง ย่า นการค้ า แหล่ งรวมวัยรุ่ น
ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ** หากมี
พิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

SQ-L09-CZDME14_JUN19
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เช้า

กลางวัน

เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้่าศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศา
สนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ
สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์ เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง สร้างในสมัยพระ
เจ้าอีวานเมื่อ ปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์ อัส สัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสาหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สาหรับนักร้องนาสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อน้่าศักดิ์สิท ธิ์
(Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถ์อัสสัมชัญ จะไม่อนุญาต
ให้เข้าชมด้านใน **
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี้ (Holy Trinity) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรส
โกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภ ายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศ รัทธาจะเดินทางมา
สักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow)
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดอิส ไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค้าพื้นเมือ ง ซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึก
มากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้
พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่

เช้า

กลางวัน

เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระ
เจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซา
วิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้า
ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็น จัตุ รัส วิห าร เป็ นที่ตั้ งของ มหาวิหารอัส สัมชั ญ (Assumption Cathedral) สร้างโดย
สถาปนิก ชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่ พระเจ้าซาร์ใช้ทาพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมี
พิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่ อนุญ าตให้ เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์ค แอนด์เกิล มิค าเอล
(The Archangel Michael) ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อน
ยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระ
นางแอนนาที่ท รงประสงค์จ ะสร้างระฆังใบใหญ่ ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าให้ระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยู่
ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้อ งการให้เป็น
ปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์น้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิ ธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุด
ของประเทศรัส เซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์ส มบัติล้าค่าของเจ้าชายมัส โควี่ ในช่วงคริส ต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธ ภัณฑ์อ าร์เมอรี่
แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่ ประเทศ
อังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
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ค่่า

นาท่ า นเดิน ทางสู่ จั ตุ รัส แดง (Red Square) ลานกว้า งใจกลางเมื อ งที่ เป็ น เวที ข องเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ในประวัติ ศ าสตร์ข อง
รัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือ การประท้วงทางการเมือ ง สร้ างในสมัยคริส ต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่
แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบ
ของจั ตุรัส แดงเป็ นที่ ตั้ งของกลุ่ม สถาปัต ยกรรมที่ ส วยงาม อั นได้ แก่ มหาวิห ารเซนต์ บาซิ ล (Saint Basil's Cathedral)
สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ
โดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ด้วยรูปทรงที่มีลัก ษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบ
ข้างด้วยกาแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให้คนจานวนไม่น้อยที่เดินทางสู่จัตุรัสแดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับมหา
วิหารแห่งนี้ พร้อมกับการเรียนรู้ความเป็นมาอันยาวนานของสถานที่สาคัญนี้ควบคู่กันไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร้างขึ้นโดยพระ
เจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี
พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ
ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทาให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหาร
แห่งนี้มาก จึงมีคาสั่งให้ปูนบาเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่
สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทาในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหา
โหด นั่นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อ มสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาว
แดง 5 แฉกที่ทามาจากทับทิม น้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995 ชม ห้างสรรพสินค้ากุม
(GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้น
น า จ าหน่ า ยสิ น ค้ า แบรนด์ เนม เสื้ อ ผ้ า เครื่อ งส าอาง น้ าหอม แบรนด์ ดั ง ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ เป็ น รุ่ น ล่ า สุ ด (New Collection) ชม
อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื่อราลึกถึงผู้นาคอมมิวนิสต์คนแรกของรั สเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อ
ท่านสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยังคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมที่นี่ด้วยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผู้ กล้าในอดีตซึ่งเปิดให้
ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแล้วก็ตาม ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่น
หินมีโลงแก้วครอบอยู่
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
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วันที่ห้า

เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
(B/L/D)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่ จุ ด ชมวิ ว สแปร์โ ร่ฮิ ล ล์ (Sparrow Hill) จุด ชมวิ วที่ ส ามารถมองเห็ น ทั ศ นี ย ภาพของเมื อ งมอสโคว์ไ ด้
ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่ง เป็น 1 ใน 7 ตึก ที่ส ร้างด้วยรูปทรง
เดียวกัน
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ วกาศ เมื อ งมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
น่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมันจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 1960 ที่เป็นยุคที่มนุษยชาติกาลัง สนใจ
ในเรื่อ งของท้ อ งฟ้า เเละเกิดสงครามเย็นที่ ท าให้ พวกเขาเเละอเมริกันต้อ งขับเคี่ ยวกันอย่ างหนัก เพื่อ พิ ชิต อวกาศให้ได้ เเละ
รัสเซียก็นับว่ามีความโดดเด่นเเละสาเร็จในหลายๆ เรื่องเลยก็ว่าได้ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นถูกจัดเเสดงไว้ที่พิพิธ ภัณฑ์เเห่งนี้ที่
ใครมาเที่ยวชมเเล้วจะต้องประทับใจอย่างเเน่นอน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานที่ทางศาสนาออกห่างไปจาก
มอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที่นี้นาความเชื่อมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้าอิสตรา เป็นตัวแทน
ของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม
ค่่า
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
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วันที่หก

เช้า

เมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่ าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่ า
อากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
( B//-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ (Vegus Mega Store) อิส ระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง อาทิเช่น Boss , Calvin
Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรืออาจจะเป็นสินค้าของฝากต่างๆของประเทศรัสเซีย
** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
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15.05 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore
Airlines เที่ยวบินที่ SQ361
** ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่เจ็ด

ท่ า อากาศยานนานาชาติ สิ ง คโปร์ ช างงี เมื อ งสิ ง คโปร์ ประเทศสิ ง คโปร์ - ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(-/-/-)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
นาท่ านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines
เที่ยวบินที่ SQ972
** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

06.20 น.
09.35 น.

11.05 น.

อัตราค่าบริการ
ก่าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว

03 – 09 เมษายน 2562

38,999

38,999

38,999

7,500

25,999

11 – 17 เมษายน 2562

42,999

42,999

42,999

7,500

29,999

29 เม.ย. – 05 พ.ค. 2562

38,999

38,999

38,999

7,500

25,999

08 – 14 พฤษภาคม 2562

37,999

37,999

37,999

7,500

24,999

15 – 21 พฤษภาคม 2562

38,999

38,999

38,999

7,500

25,999

22 – 28 พฤษภาคม 2562

37,999

37,999

37,999

7,500

24,999

05 – 11 มิถุนายน 2562

36,999

36,999

36,999

7,500

23,999

27 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562

36,999

36,999

36,999

7,500

23,999

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **
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** อัตราค่าบริการ ส่าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
** หากท่านทีต
่ ้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท่าการออกตั๋วเนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** ส่าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ่าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ่านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ่านวนที่ก่าหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง
ตามความต้องการของผู้เดินทาง) **

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ า บั ต รโดยสารโดยเครื่ อ งบิ น ไป-กลั บ พร้ อ มคณะ ชั้ น ประหยั ด (Economy Class) กรณี ต้ อ งการ Upgrade เป็ น ชั้ น ธุ รกิ จ (Business Class)
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 ค่าภาษีน้ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิ น โดยสายการบิน Singapore Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อ ง
เครื่อ งบินได้ ท่ านละ 2 ชิ้น โดยมีน้าหนัก รวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้ น ควรหนั ก ไม่ เกิน 23 ก.ก. เช่ น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30
ก.ก.)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พัก ห้อ งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมี
งานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไป
เป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อ นไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อ คุ้ มครองสุขภาพ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มิ นิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปคนขับรถ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 30 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 51 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
(USD) หรือ ค่านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,750 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง และ การช่าระค่าบริการ
1.

2.

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท่าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช่าระเงินมัดจ่า ท่านละ 20,000 บาท
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบ
จะยกเลิ ก อั ต โนมั ติ ทั น ที หากยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ยอดเงิ น มั ด จ าตามเวลาที่ ก าหนด และหากท่ า นมี ค วามประสงค์ จ ะเดิ น ทางในพี เรี ย ดเดิ ม ท่ า น
จาเป็นต้อ งเช็คที่ว่างและทาจองเข้ามาใหม่อีก ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้าราย
ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทารายการจองเข้ามาตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจานวนจากัด
นัก ท่อ งเที่ยวหรือ เอเย่นต์ กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนัก ท่องเที่ยวหรือ
เอเย่นต์ไม่ชาระเงิน หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทาให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กาหนดไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
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3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วัน เสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวัน เวลาดั งกล่ าวและวัน หยุด นัก ขั ตฤกษ์ ที่ รัฐ บาลประกาศในปี นั้น ๆถื อ ว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

กรณี ที่นัก ท่ อ งเที่ ยวหรือ เอเย่นต์ต้อ งการขอยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อ น หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นัก ท่ อ งเที่ ยวหรือ เอเย่น ต์ (ผู้ มี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจประกอบ (กรณีดาเนินการ
แทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สาเนา
บัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวัน
หนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก่าหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่อ งเที่ยว เช่น
การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **
3.
การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือ ซื้อขาดแบบมีเงื่อ นไข หรือ เที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ ผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
4.
สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็นต้องมีผู้เดินทางจานวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจานวนที่กาหนด ทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่ าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดย
ทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ท ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย
21 วั น ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรั บ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทางนั กท่ อ งเที่ ย วหรือ เอเย่ น ต์ ทุ ก ท่ า นยิ น ดี ที่ จ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ ม จากการที่ มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดาเนินการต่อไป
5.
ในกรณีที่ลูกค้าดาเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชาระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่
วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
6.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด
ทาการของทางบริษัท

ข้อมูลส่าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ
1.

2.
3.
4.

เนื่ อ งจากการวางแผนผั ง ห้ อ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึ ง อาจท าให้ ห้ อ งพั ก แบบห้ อ งเดี่ ย ว (Single) , ห้ อ งพั ก คู่ แ บบ 2 ท่ า น
(Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้อ งพัก แต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่ มีห้ อ งพั ก แบบ 3 ท่ าน ซึ่ งถ้ าต้อ งการเข้าพั ก 3 ท่ าน อาจจะต้อ งเป็น 1 เตีย งใหญ่ กับ 1 เตียงพั บ เสริม หรือ อาจมีค วาม
จาเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อ ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ข้อมูลส่าคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ
1.
2.

เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อ งบินทุก
กรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้
กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชาระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
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เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดิน ทางราชการ
(หน้าปกสีน้าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดย
ไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือ เดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์
เช็ ค อิ น ด่ านตรวจคนเข้ าเมื อ ง ทั้ งฝั่ งประเทศไทยขาออก และ ต่ างประเทศขาเข้ าไม่ ว่ากรณี ใดก็ ต าม ทางบริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการไม่
รับผิดชอบความผิด พลาดที่จ ะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือ ใช้บริก ารตามที่ระบุ ไว้ ใน
รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่
ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้าออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริ ษัทพร้อม
การชาระเงินมัดจาหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท
เช่ น ภั ย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วั ติ อุ บั ติ เหตุ ความเจ็ บ ป่ ว ย ความสู ญ หายหรือ เสี ย หายของสั ม ภาระ ความล่ า ช้ า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
อัตราค่าบริก ารนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่อ งบิน ค่าภาษีน้ามัน ค่าภาษีส นามบิ น ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทาให้ต้นทุนสูงขึ้น
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของ
บริษัทกากับเท่านั้น
นัก ท่อ งเที่ยวต้อ งมีความพร้อ มในการเดินทางทุก ประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้อ งกับทาง
บริษั ท อาทิ เช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุ บัติภั ยที่ไม่ส ามารถควบคุมได้ นอกเหนือ การควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัท จะรับผิดชอบคื นค่าทั วร์
เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชาระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
กรุณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนาติด ตัวขึ้นเครื่อ งบิน ต้อ งมีข นาดบรรจุภัณ ฑ์ ไม่ เกิน 100 มิล ลิลิต รต่อ ชิ้น และรวมกันทุ ก ชิ้น ไม่เกิ น
1,000 มิลลิ ลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติก ใสซึ่งมีซิปล็อ คปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อ ย่ างสะดวก ณ จุดเอ็ก ซ์เรย์
อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เครื่องบินเท่านั้น
คณะทัวร์นี้ เป็นการชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจาเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้ นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็ บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

