RUSSIA MOSCOW ZAGORSK New Jerusalem (6D3N)

“DME01 มอสโคว์ ซาร์กอร์ส นิวเยรูซาเล็ม”
สายการบินหรู FULL SERVICE ETIHAD AIRWAYS (EY)

บิ นด้วยสายการบิ น เอติฮัด แอร์ เวย์ (EY) : ขึน
้ เครื่องสนามบิ นสุวรรณภูมิ (BKK)
20.45 – 00.15
EY 401
BKK(กรุงเทพ) - AUH(อาบูดาบี)
EY 065

AUH(อาบูดาบี) - DME(โดโมเดโดโว)

02.25 – 06.50

EY 068

DME(โดโมเดโดโว) - AUH(อาบูดาบี)

12.40 – 18.55

EY 402

AUH(อาบูดาบี) - BKK(กรุงเทพ)

21.35 – 07.10+1

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระน้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 2 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

.

วันที่ 1
17.30น.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์เช็คอิน Row P ประตู 7
สายการบิ น Etihad Airways โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษท
ั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอน

20.45น.

การเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน Etihad Airways
เทีย่ วบินที่ EY 401 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **

วันที่ 2

สนามบิ นอาบูดาบี (UAE) – สนามบิ น โดโมเดโดโว(มอสโคว์) – พระราชวังเครมลิ น –
พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตรุ สั แดง – มหาวิ หารเซนต์ บาซิ ล – ห้างกุม
(-/L/-)

00.15น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง)

02.25น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย โดยสายการบิน Mahan
Air เทีย่ วบินที่ EY 065 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **

06.50น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย (ตามเวลาท้องถิ่น ช้ากว่า
เมืองไทยประมาณ 4 ชั ่วโมง) หลังผ่านขันตอนการตรวจหนั
้
งสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัตศิ าสตร์ยาวนานถึง 850
ปี เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตัง้ อยูใ่ กล้แม่น้ ามัสกวา ซึง่ ใน
ตัวเมืองมีประชากรอยูอ่ าศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาให้เป็ นเมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่ นทีส่ ุดในยุโรป และเมื่อ
สมัยครังที
้ ส่ หภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงั เป็ นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พระราชวัง เครมลิ น (Grand Kremlin Palace) ที่ ป ระทั บ ของพระเจ้ า ซาร์ทุ ก พระองค์
จนกระทั ่งพระเจ้าซาร์ปี เตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับ ที่เมือ งเซนต์ ปี เตอร์สเบิร์ก ปั จจุบ นั เป็ นที่ป ระชุมของ
รัฐบาลและที่รบั รองแขกระดับ ประมุข ของประเทศ บริเวณเดียวกัน จะเป็ น จัตุรสั วิห าร เป็ น ที่ต งั ้ ของ มหาวิห าร
อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็ น
สถานที่ ทีพ
่ ระเจ้าซาร์ใช้ทาพิธบี รมราชาภิเษก ** หากมีพธิ กี รรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่อนุ ญาตให้
เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ทีส่ ร้างอุทศิ ให้กบั นักบุญอาร์ค
แอนด์เกิล มิคาเอล ปั จจุบนั เป็ นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ผ่านชม ระฆังยักษ์
แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท
่ รงประสงค์จะสร้างระฆังใบ
ใหญ่ทส่ี ุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทาให้ระฆังแตก ปั จจุบนั ตัง้ อยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้
ผ่านชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็ นปื นใหญ่ทส่ี ุดในโลก ทีย่ งั ไม่
เคยมีการใช้ยงิ เลย ทาด้วยบรอนซ์น้ าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
น าท่ านเดิน ทางสู่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อ าร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็ นพิพ ิธ ภัณ ฑ์ท่ี
เก่าแก่ทส่ี ุดของประเทศรัสเซีย เป็ นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัตลิ ้าค่าของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 -

.

15 พิพ ิธภัณ ฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็ นหนึ่ งในสามพิพ ิธภัณ ฑ์ท่เี ก็บรวบรวมทรัพ ย์สมบัติของพระเจ้าแผ่ นดิน ที่
สมบูรณ์แบบทีส่ ุด ซึง่ อีก 2 ทีอ่ ยูท
่ ่ี ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ จัตุ ร ัส แดง (Red Square) ลานกว้ า งใจกลางเมื อ งที่ เ ป็ นเวที ข องเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ใน
ประวัติศ าสตร์ข องรัส เซีย ไม่ว่ าจะเป็ นงานเฉลิม ฉลองทางศาสนาหรือ การประท้วงทางการเมือ ง สร้างในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั สถานทีแ่ ห่งนี้ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และ
วันทีร่ ะลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสั แดงเป็ นทีต่ งั ้ ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงาม อันได้แก่
มหาวิ ห ารเซนต์ บาซิ ล (Saint Basil's Cathedral) สัญ ลักษณ์ แห่งความงามของเมือ งมอสโคว์ ประกอบด้วย
ยอดโดม 9 ยอดที่มสี สี นั สวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev
ด้วยรูปทรงทีม่ ลี กั ษณะเป็ นโดมรูปหัวหอม สีสนั สดใส ตัง้ ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกาแพงของพระราชวังเค
รมลิน ดึงดูดให้คนจานวนไม่น้อยทีเ่ ดินทางสู่จตั ุรสั แดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกคู่กบั มหาวิหารแห่งนี้ พร้อม
กับการเรียนรูค้ วามเป็ นมาอันยาวนานของสถานทีส่ าคัญนี้ควบคู่กนั ไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร้างขึน้ โดยพระเจ้า
อีว านที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อ เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานในการรบชนะเหนื อ กองทัพ ของมองโกลที่เมือ งคาซาน
(Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขีม่ านานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟ
เลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทาให้มเี รือ่ งเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4
ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคาสั ่งให้ปูนบาเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบด้วยการ
ควักดวงตาทัง้ สอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผูน้ น
ั ้ สามารถสร้างสิง่ ทีส่ วยงามกว่านี้ได้อกี การกระทาในครังนั
้ น้ ของพระเจ้า
อีว านที่ 4 จึงเป็ น ที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรือ อีวานมหาโหด นัน่ เอง ชม หอนาฬิก าซาวิเออร์
(Saviour Clock Tower) ตัง้ อยู่บนป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีท
่ ามาจากทับทิม
น้ าหนัก 20 ตัน ซึง่ พรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับไว้เมือ่ ปี ค.ศ. 1995
ชม อนุ สรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื่อราลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่
พักพิงเมื่อท่านสิน้ ใจในจัตุรสั สีแดงทีเ่ คร่งขรึมแต่ยงั คงความยิง่ ใหญ่ เยีย่ มชมทีน่ ่ดี ว้ ยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษ

.

ผูก้ ล้าในอดีตซึง่ เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสียชีวติ ไปถึง 90 กว่าปี แล้วก็ตาม ทีเ่ ก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสี
แดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ
่ นแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
ชม ห้ างสรรพสิ น ค้ ากุม (Gum Department Store) สถาปั ตยกรรมที่เก่ าแก่ ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.
1895 ปั จจุบนั เป็ นห้างสรรพสินค้าชัน้ นา จาหน่ ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง น้ าหอม แบรนด์ดงั ที่ม ี
ชื่อเสียงที่เป็ นรุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนัน้ สามารถช้อปปิ้ งได้เพิ่มอีกที่ห้างสรรพสินค้าใต้ดนิ บริเวณ
ของ หลักกิโลเมตรที่ 0 หน้าจัตรัสแดง

คา่

อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

พักที่

COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อสั สัมชัญ – โบสถ์ทริ นิตี้ – สถานี รถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนน
อารบัต

(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ งซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) เป็ น เมือ งโบราณ เป็ น ที่ต งั ้
ของศาสนสถานทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและเก่าแก่ทส่ี ุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นทีแ่ สวงบุญทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ของประเทศ เป็ น
วิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์อสั สัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ท่มี คี วามสวยงามมากของเมือง สร้างใน
สมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อสั สัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแต่ง
ด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีแท่นสาหรับประกอบพิธขี องพระสังฆราชและทีส่ าหรับนักร้องนาสวด หอ
ระฆัง ผ่ า นชม บ่ อ น้ า ศัก ดิ ์สิท ธิ ์ (Chapel Over the Well) ที่ซ ึมขึ้น มาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพ ิธ ีก รรมทาง
ศาสนา โบสถ์อสั สัมชัญ จะไม่อนุ ญาตให้เข้าชมด้านใน **

.

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทริ นิตี้ (Holy Trinity) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสทีภ
่ ายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่
ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ
นาท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟใต้ ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้ าใต้ดนิ มีจุดเริม่ ต้น
มาจากช่วงแรกสุดทีส่ ตาลิน ขึน้ มาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานี
นัน้ เป็ นลักษณะของงานศิลปะทีส่ ร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึง่ จะสื่อออกมาใน
รูปของงานปั น้ รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

.

นาท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ นทัง้ ย่านการค้า แหล่ง
รวมวัยรุ่น ร้านค้าของทีร่ ะลึก ร้านนั ่งเล่น และยังมีศลิ ปิ นมานั ่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ด
หมวกอีกด้วย ถือว่าเป็ นถนนคนเดินทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเมืองมอสโคว์เลยทีเดียว

คา่

อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

พักที่

COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

โบสถ์ นิ ว เยรูซาเล็ม – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ - VDNKH Expo Park (B/L/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ นิ วเยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 2 ชม.)

เที่ยง

โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึน้ ในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็ นสถานทีท
่ างศาสนาออก
ห่างไปจากมอสโกโดยใช้ช่อื ว่าเมืองเยรูซาเล็มใหม่โดยสถานที่น้นี าความเชื่อมาจากแผ่นดินศักดิ ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ า
อิสตรา เป็ นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตวั อาคารเป็ นเสมือนสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ของเยรูซาเล็ม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิ ว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอส
โคว์ได้ทงั ้ หมด ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ทส่ี ร้างเป็ นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึง่ เป็ น 1 ใน 7 ตึก
ทีส่ ร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน หรือทีเ่ รียกว่า Seven Sister
นาท่านเดินทางสู่ มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือทีเ่ รียกกันว่า มหาวิหารโดม
ทอง (ไม่อนุ ญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมือ่ ปี ค.ศ.1812 โดย
พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารที่สาคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้
ประกอบพิธกี รรมทีส่ าคัญระดับชาติ ** หากมีพธิ กี รรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุ ญาตให้เข้าชม
ด้านใน **

.

นาท่านสู่อาณาจักร VDNKh Expo park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy หรือในชื่อ

คา่

ภาษารัสเซียว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็ นสถานทีจ่ ดั งานทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
รัสเซียภายในพืน้ ทีเ่ กือบ1,500ไร่ทน่ี ้ีมที งั ้ พิพธิ ภัณฑ์อาคารจัดงานแสดงสวนหย่อมสวนสัตว์ขนาดย่อม
สวนสาธารณะและพืน้ ทีพ
่ กั ผ่อนหย่อนใจในช่วงฤดูรอ้ นทีน่ ่จี ะเป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ นี ้ าพุสวยงามมีสวนOstankinoทีร่ ม่
รืน่ เหมาะแก่การเดินเล่นเมือ่ เข้าถึงฤดูหนาวพืน้ ทีน่ ้ าพุและสวนดอกไม้จะถูกเปลีย่ นให้กลายเป็ นลานเสก็ตขนาด
ใหญ่ทส่ี ุดในยุโรป และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของพิพธิ ภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics)(ไม่รวมค่า
เข้าชม)การจัดแสดงเกีย่ วกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ ดวงดาวต่างๆซึง่ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้จะจัด
แสดงเกีย่ วกับอวกาศ จักรวาล ระบบสริยะเทคโนโลยีและสิง่ ประดิษฐ์ทเ่ี กีย่ วข้อ งกับอวกาศของรัสเซียพร้อมด้วย
ประวัตศิ าสตร์และการพัฒนาของการเดินทางขึน้ สู่อวกาศและดวงจันทร์ตงั ้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สิง่ จัดแสดงต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นก้อนหินจากดวงจันทร์ชุดอวกาศชิน้ ส่วนยานอวกาศรวมทัง้ สุนัขทีเ่ คยขึน้ ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย
อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

พักที่

COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เช้า

สนามบิ น โดโมเดโดโว (มอสโคว์) – สนามบิ นอาบูดาบี(UAE)

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

12.40น.

ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุง อาบู ด าบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน Etihad Airways
เทีย่ วบินที่ EY 068 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **

18.55น.
21.35น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง)
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เทีย่ วบินที่
EY 402 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **

.

วันที่ 6
07.10 น.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(-/-/-)

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้า
หน้ าของบริ ษท
ั ทุกครังก่
้ อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษท
ั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริ การ

กาหนดการเดิ นทาง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว ไม่ใช้ต ั ๋ว
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิ น เพิ่ ม เครือ
่ งบิ น
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิ น
12 ปี )
อัตรา
อัตรา
อัตราท่านละ
12 ปี )
อัตราเด็ก ท่าน ห้องละ ท่านละ
อัตราเด็ก ท่านละ
ละ
เดือน ตุลาคม 2562

05-10 ตุลาคม 62

33,999

33,999

33,999

4,500

14,900

12-17 ตุลาคม 62

33,999

33,999

33,999

4,500

14,900

19-24 ตุลาคม 62

33,999

33,999

33,999

4,500

14,900

32,999

4,500

14,900

เดือน ธ ันวาคม 2562
07-12 ธ ันวาคม 62

32,999

32,999

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 50 ดอลล่าร์
สหรัฐ (USD) ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทาง
กลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
.

(ไม่มีที่นั ่งบนเครื่องบิ น)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศรัสเซีย ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 30 วัน ต่อครัง้ **
** บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน
้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทาง
ต่างประเทศ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ
(เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่าบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับ พร้อ มคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่ าภาษีส นามบิน
และค่ าภาษีน้ ามัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด Upgrade หรือ เปลี่ย นแปลงบัต รโดยสาร ไม่ ว่ าเที่ย วใด เที่ย วหนึ่ ง
กรุณ าติด ต่ อ เจ้าหน้ าที่เป็ นกรณี พ ิเศษ โดยอ้ างอิง ค่ าใช้จ่ายการจองทัว ร์แ บบ ไม่ ใช่ ต ั ๋วเครื่อ งบิน ตามที่ต ามที่ต าราง
อัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบินEtihad Airwaysอนุ ญาตให้โหลดกระเป๋ า
✓ สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (รวมกัน) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.
(ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
✓ ค่ าโรงแรมที่พ ัก ระดับ มาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่ าน ต่ อ ห้อ ง) ในกรณี มงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน กีฬ า
หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ ์ในการปรับเปลี่ย นโรงแรมที่พ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบ ตั เิ หตุ ในการเดินทางท่องเที่ยวต่ างประเทศ วงเงิน ประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อ นไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
.

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 50 USD ต่ อ ทริ ป ต่ อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน
ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั ่งบนเครือ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน และ
รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท
่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
• กรุณาทาการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นั ่งการจองภายใน 2
วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตท
ิ นั ที
หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทา
จองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามี
ทีน่ ั ่งราคาพิเศษจานวนจากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ี
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวน
ั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่ อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทาง
บริษท
ั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเทีย่ ว เช่น
การสารองทีน่ ั ่งตั ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ
่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธ
วีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษท
ั ทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้ าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
.

• กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จา่ ยการดาเนินการ
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครังแรก
้
ตามจานวนครังที
้ เ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษท
ั ยินดีท่จี ะประสานงาน เพื่ อให้ทุก
ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษท
ั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทุกครังหากท่
้
านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
• กรณี ท่ีท่ านต้อ งออกบัต รโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่ น ตั ๋วเครื่อ งบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณ าติด ต่ อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะ
มีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล
สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็ คอินก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
• กรณีทท
่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษท
ั ฯ อย่างน้ อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท
่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษท
ั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีม ี
ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้ าที่หลังจากชาระเงินกรณีท่ท
ี ่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
• กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ ว ทางบริษท
ั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุป
๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ
ส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที่เป็ นกรณี
พิเศษ
• ทางบริษัท ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบ
ั ลูก ค้าที่ไม่รู้จกั กัน มาก่ อ น เช่ น กรณี ท่ท
ี ่านเดิน ทาง 1 ท่ าน จาเป็ น ต้อ งช าระค่ า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
.

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• การให้ท ิป ถือ เป็ น ธรรมเนี ย มปฏิบ ตั ิส าหรับ นัก ท่ อ งเที่ย วที่เดิน ทางไปต่ างประเทศ โดยผู้ให้บ ริก ารจะต้อ งหวังสิน น้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรือ่ งปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท
่ ่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดด
ควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุ การทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือ่ นไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษท
ั จะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า
• เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษท
ั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษท
ั จึงขอ
สงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท
่ ่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานทีท
่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษท
ั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้ า
ทัง้ หมดแล้ว
• กรณีท่ท
ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท
่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้ าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด
เพื่อยืน ยัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูล หนังสือ เดิน ทาง หากท่ านได้ส่งเอกสารมาที่บ ริษัท เรีย บร้อยแล้ว กรณี ท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋ว
เครือ่ งบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จา่ ย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครือ่ งบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละคณะ
• เกีย่ วกับทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือกทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้ วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุดให้ท่าน
ได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
• ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ
่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทา
ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่ างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
.

• กรณีทท
่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
• ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษท
ั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
• บริษัท ขอสงวนสิท ธิ ์ ในการไม่รบั ผิด ชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิด กรณี ค วามล่ าช้าจากสายการบิน , การยกเลิก บิน , การ
ประท้ว ง , การนั ด หยุ ด งาน , การก่ อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ง ของผิด กฎหมาย ซึ่ง อยู่น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษทั
• บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามทีท
่ ่านต้องการ
• รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบ
ั ทางบริ ษท
ั ฯแล้วทางบริ ษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

.

