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วันที่หนึ่ง
15.00 น.

18.25 น.

22.00 น.
วันที่สอง

03.05 น.

07.30 น.

กลางวัน

ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กรุ ง เทพฯ ประเทศไทย - ท่ า อากาศยานนานาชาติ อ าบู ดาบี เมื อ งอาบู ดาบี
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(-/-/-)
ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู
ทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อ นรับ อานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ อ าบู ดาบี เมื อ งอาบู ดาบี ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น
Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโด
โว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน เมืองมอสโคว์ - ถนน
อารบัต
(-/L/D)
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Etihad Airways
เที่ยวบินที่ EY65
** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง **
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งมอสโคว์ (Moscow) เป็ น เมื อ งหลวงของประเทศรั ส เซี ย มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ย าวนานถึ ง 850 ปี เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่
อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาให้เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่ม
สลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือ ที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่
อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซาน
เดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อ สร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่สาคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติ
** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
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ค่่า

นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดด
เด่นทางสถาปัต ยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุด เริ่มต้ นมาจากช่วงแรกสุด ที่ส ตาลิ น
ขึ้นมาเป็นผู้นาสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อ
ระลึก ถึงคุณ ความดีของวีรบุ รุษ (Monumental Art) ซึ่ งจะสื่อ ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลัก นู นต่า ภาพวาดประดั บ
ลวดลายแบบโมเสก
นาท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้า
ของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
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เช้า

กลางวัน

เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้่าศักดิ์สิท ธิ์ - โบสถ์ท รินิตี้ - เมืองมอส
โคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได้ทั้งหมด
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสน
สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอน
การร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง สร้างในสมัยพระเจ้าอี
วานเมื่ อ ปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลี ยนแบบโบสถ์ อั ส สั ม ชั ญ ภายพระราชวั งเครมลิ น ภายในตกแต่ งด้ วยภาพเฟรสโกและภาพ
ไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสาหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สาหรับนักร้องนาสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อน้่าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel
Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถ์อัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้าน
ใน **
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี้ (Holy Trinity) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโก
และภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะ
ด้วยการจูบฝาโลงศพ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow)
นาท่ านเดิน ทางสู่ ตลาดอิ ส ไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสิน ค้าพื้ น เมื อ ง ซึ่ งท่ านจะได้พ บกับ สิน ค้าของที่ ระลึ ก
มากมาย อิส ระท่านเลือ กซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊ก ตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้
พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่

เช้า

กลางวัน

เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้า
ซาร์ - ปืนใหญ่ พระเจ้าซาร์ - พิ พิ ธภัณ ฑ์อ าร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิ กาซาวิ
เออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์
ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปี เตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็น จัตุรัสวิหาร เป็นที่ตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจ้าซาร์ใช้ทาพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทาง
ศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel
Michael) ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์ม หา
ราช ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์
จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทาให้ระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้
ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้อ งการให้เป็นปืนใหญ่ ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมี
การใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์น้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของ
ประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้าค่าของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่ ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศอิหร่าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
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นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัด
งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก สงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัส แดง
เป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความ
งามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
Postnik Yakovlev ด้ ว ยรู ป ทรงที่ มี ลั ก ษณะเป็ น โดมรู ป หั ว หอม สี สั น สดใส ตั้ ง ตระหง่ า นสง่ า งาม ขนาบข้ า งด้ ว ยก าแพง ของ
พระราชวังเครมลิน ดึงดูดให้คนจานวนไม่น้อ ยที่เดินทางสู่จัตุรัสแดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งนี้ พร้อ มกับ
การเรียนรู้ความเป็นมาอันยาวนานของสถานที่สาคัญนี้ควบคู่กันไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the
Terrible) เพื่อ เป็นอนุส รณ์ ส ถานในการรบชนะเหนือ กองทัพ ของมองโกลที่เมือ งคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขี่ ม านานหลายร้อ ยปี ออกแบบโดยสถาปนิ ก ปอสนิ ก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้ วยความงดงามของ
สถาปัตยกรรมจึงทาให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่ งนี้มาก จึงมีคาสั่ง
ให้ปูนบาเหน็จแก่สถาปนิก ผู้อ อกแบบด้วยการควัก ดวงตาทั้งสอง เพื่อ ไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่ส วยงามกว่านี้ได้อีก
การกระท าในครั้งนั้น ของพระเจ้ าอี วานที่ 4 จึ งเป็ น ที่ ม าของสมญานาม Ivan The Terrible หรือ อี วานมหาโหด นั่ น เอง ชม หอ
นาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจาก
ทับทิ ม น้ าหนัก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิวนิส ต์นามาประดั บไว้เมื่อ ปี ค.ศ. 1995 ชม ห้างสรรพสิ นค้ ากุม (Gum Department
Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนา จาหน่ายสินค้าแบรนด์
เนม เสื้อ ผ้ า เครื่อ งส าอาง น้ าหอม แบรนด์ ดั งที่ มีชื่ อ เสี ยงที่ เป็น รุ่นล่ าสุด (New Collection) ชม อนุ ส รณ์ สถานเลนิ น (Lenin
Memorial) สร้างเพื่อราลึกถึงผู้นาคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อท่านสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เคร่งขรึม
แต่ยังคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมที่นี่ด้วยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผู้กล้าในอดีตซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสียชีวิตไป
ถึง 90 กว่าปีแล้วก็ตาม ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
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วันที่ห้า
เช้า
12.50 น.

19.05 น.
23.30 น.

วันที่หก
09.10 น.

เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดา
บี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ อ าบู ดาบี เมื อ งอาบู ดาบี ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น
Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY68
** ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่
EY406
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
** กรุณาตรวจสอบเวลาและไฟล์ทบินของแต่ละช่วง ของแต่ละพีเรียด อีกครั้งในตาราง อัตราค่าบริการ **

(-/-/-)
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อัตราค่าบริการ

ก่าหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562

26APR EY405 BKK-AUH 18.25-22.00
27APR EY65 AUH-DME 03.05-07.30
30APR EY68 DME-AUH 12.50-19.05
30APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

34,999

34,999

34,999

6,500

23,999

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2562

30APR EY405 BKK-AUH 18.25-22.00
01MAY EY65 AUH-DME 03.05-07.30
04MAY EY68 DME-AUH 12.50-19.05
04MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

36,999

36,999

36,999

6,500

23,999

07 – 12 พฤษภาคม 2562

07MAY
08MAY
11MAY
11MAY

EY405 BKK-AUH 18.25-22.00
EY65 AUH-DME 03.05-07.30
EY68 DME-AUH 12.50-19.05
EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

31,999

31,999

31,999

6,500

21,999

16 – 21 พฤษภาคม 2562

16MAY
17MAY
20MAY
20MAY

EY405 BKK-AUH 18.25-22.00
EY65 AUH-DME 03.05-07.30
EY68 DME-AUH 12.50-19.05
EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

33,999

33,999

33,999

6,500

22,999

23 – 28 พฤษภาคม 2562

23MAY
24MAY
27MAY
27MAY

EY405 BKK-AUH 18.25-22.00
EY65 AUH-DME 03.05-07.30
EY68 DME-AUH 12.50-19.05
EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

32,999

32,999

32,999

6,500

22,999

11 -16 มิถุนายน 2562

11JUN
12JUN
15JUN
15JUN

EY405 BKK-AUH 18.25-22.00
EY65 AUH-DME 03.05-07.30
EY68 DME-AUH 12.50-19.05
EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

36,999

36,999

36,999

6,500

23,999

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **
** อัตราค่าบริการ ส่าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
** หากท่านทีต
่ ้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท่าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** ส่าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ่าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ่านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึ งตามจ่านวนที่ก่าหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตาม
ความต้องการของผู้เดินทาง) **

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อ มคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 ค่าภาษีน้ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน
ได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้าหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 กก. เช่น 23 กก. 1 ชิ้น 7 กก. 1 ชิ้น รวม 30 กก.)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงาน
เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬ า หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พั กไปเป็น
เมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มิ นิบาร์ในห้อง
รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์
ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 24 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 42 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
(USD) หรือ ค่านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,400 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง และ การช่าระค่าบริการ
1.

2.

3.

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท่าการจองล่วงหน้าอย่างน้ อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช่าระเงินมัด จ่า ท่านละ 20,000 บาท
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจาตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็นต้องเช็ค
ที่ว่างและทาจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทารายการจองเข้ามาตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจานวนจากัด
นัก ท่ อ งเที่ย วหรือ เอเย่น ต์ กรุณ าชาระค่ าทั วร์ส่ วนที่ เหลือ ทั้ งหมด ครบ 100% ก่ อนวัน เดิ นทางอย่ างน้อ ย 21 วัน กรณี นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรือ
เอเย่นต์ไม่ชาระเงิน หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทาให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กาหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้อ งทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด
ทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจประกอบ (กรณีดาเนินการแทนผู้
เดินทาง) พร้อ มหลั ก ฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บ เงิน หลัก ฐานการชาระเงินค่ าบริก ารต่ างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดิ นทาง สาเนาบัต ร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับ ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวัน
หนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณี ที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก่าหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ ยว เช่น การ
สารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **
3.
การเดิ น ทางที่ ต้ อ งการัน ตี มัด จาหรือ ซื้ อ ขาดแบบมีเงื่อ นไข หรือ เที่ ย วบิ นเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กั บ สายการบิน หรือ ผ่า น
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
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4.

5.
6.

สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็นต้องมีผู้เดินทางจานวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจานวนที่กาหนด ทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทาง
บริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน
ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนั กท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดาเนินการต่อไป
ในกรณีที่ลูกค้าดาเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชาระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วี
ซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนัก ขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทา
การของทางบริษัท

ข้อมูลส่าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ
1.

2.
3.
4.

เนื่ อ งจากการวางแผนผั ง ห้ อ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึ ง อาจท า ให้ ห้ อ งพั ก แบบห้ อ งเดี่ ย ว (Single) , ห้ อ งพั ก คู่ แ บบ 2 ท่ า น
(Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้องแยก
ห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม
ตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพัก ในเมือ งเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า
ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดิน ทางราชการ
(หน้าปกสีน้าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดิน ทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่
มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิ น
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่ าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
ให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ การเข้าออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ชาระเงินมัดจาหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับสถานการณ์ ภูมิอ ากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษัท เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา
ค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่ าประกันภัย
สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทาให้ต้นทุนสูงขึ้น
มัคคุเทศก์ พนัก งาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญ ญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของ
บริษัทกากับเท่านั้น

EY-L09-CZDME05_JUN19

12.

13.

14.
15.

นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท
อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่
บริษัทยังไม่ได้ชาระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือ
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน
เท่านั้น
สิ่งของที่มีลัก ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬ าฯ จะต้อ งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อ ง
เครื่องบินเท่านั้น
คณะทัวร์นี้ เป็นการชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจาเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

