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ว ันทีหนึง
15.00 น.

18.25 น.

21.45 น.
ว ันทีสอง

02.25 น.
06.50 น.

กลางว ัน

ท่า อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอ าบู ดาบี เมือ งอาบู ดาบี
ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส ์
(-/-/-)
ขอเชิญทุกท่านพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู
ทางเข ้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ ้าหน ้าทีข
& องบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน ้าทัวร์ให ้คําแนะนํ าเพือ
& เตรียมความพร ้อมก่อนออกเดินทาง
นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ ท่า อากาศยานนานาชาติอ าบู ดาบี เมือ งอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเ รตส ์ โดยสายการบิน
Etihad Airways เทีย
& วบินที& EY405
ั
** ใชเ้ วลาบินประมาณ 6 ชวโมง
30 นาที บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส ์ ** เพือเปลียนเครือง **
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส ์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโด
โว เมืองมอสโคว์ ประเทศร ัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นวิ เยรูซาเล็ ม - มหาวิหารเซนต์ซา
เวียร์
(-/L/D)
่
นํ าท่านเดินทางสู ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศร ัสเซีย โดยสายการบิน Etihad Airways
ั
เทีย
& วบินที& EY65 ** ใชเ้ วลาบินประมาณ 5 ชวโมง
บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศร ัสเซีย
ั
นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถินชา้ กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชวโมง
**
นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ เมือ งมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมือ งหลวงของประเทศรั ส เซีย มีป ระวั ต ิศ าสตร์ย าวนานถึง 850 ปี เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตังอยูใ่ กล ้แม่นํามัสกวา ซึง& ในตัวเมืองมีประชากรอยู่
อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําให ้เป็ นเมืองทีม
& ป
ี ระชากรหนาแน่นทีส
& ุดในยุโรป และเมือ
& สมัยครังทีส
& หภาพโซเวียตยังไม่ล่ม
สลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด ้วย
ิ ล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวทีส
& ามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได ้ทังหมด
นํ าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮล
ถ่ายรูปเป็ นทีร& ะลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ทส
ี& ร ้างเป็ นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึง& เป็ น 1 ใน 7 ตึก ทีส
& ร ้างด ้วยรูปทรงเดียวกัน
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)
นํ าท่านเดินทางสู่ โบสถ์นวิ เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร ้างขึนในปี คศ. 1656 โดย นั กบุญนิกคอน เพือ
& เป็ นสถานทีท
& างศาสนาออกห่างไปจาก
& ว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานทีน
& มาจากแผนดินศักดิส
ิ ธิ โดยใช ้แม่นําอิสตรา เป็ นตัวแทนของ
มอสโก โดยใช ้ชือ
& นํ
ี าความเชือ
P ท
ิ ธิของเยรูซาเล็ม
จอร์แดน และใช ้ตัวอาคารเป็ นเสมือนสถานทีศ
& ักดิส
P ท
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นํ าท่านผ่านชม แวะถ่ายรูปด ้านหน ้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือทีเ& รียกกันว่า มหา
วิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให ้ถ่ายรูปด ้านใน) สร ้างขึนเพือ
& เป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมือ
& ปี ค.ศ.1812 โดยพระ
เจ ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท ี& 1 ใช ้เวลาก่อสร ้างนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารทีส
& ําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช ้ประกอบพิธก
ี รรมที&
สําคัญระดับชาติ ** กรณีทมี
ี พธ
ิ ก
ี รรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **
c เมือง)
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร (อาหารพืน

่ พ
นําคณะเข้าสูท
ี ัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
ว ันทีสาม

เชา้

กลางว ัน

ั ญ
ั - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆ ังย ักษ์แห่งพระเจ้า
เมืองมอสโคว์ - พระราชว ังเครมลิน - มหาวิหารอ ัสสมช
ิ
ซาร์ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพธ
ิ ภ ัณฑ์อาร์เ มอรี แชมเบอร์ - จ ัตุร ัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬ กาซาวิ
เออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
(B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
& ระทับของพระเจ ้าซาร์ทก
ุ พระองค์ จนกระทั&งพระเจ ้าซาร์
นํ าท่านเดินทางสู่ พระราชว ังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ทีป
ปี เตอร์มหาราชทรงย ้ายไปประทับทีเ& มืองเซนต์ ปี เตอร์ส เบิรก
์ ปั จจุบันเป็ นทีป
& ระชุมของรัฐบาลและทีร& ับรองแขกระดับประมุขของ
ั ญ
ั (Assumption Cathedral) สร ้างโดยสถาปนิก
ประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็ นจัตุรัสวิหาร เป็ นทีต
& ังของ มหาวิหารอ ัสสมช
ชาวอิตาเลียนเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็ นสถานที& ทีพ
& ระเจ ้าซาร์ใช ้ทําพิธบ
ี รมราชาภิเษก ** หากมีพธ
ิ ก
ี รรมทาง
ั
ั
ศาสนามหาวิหารอ ัสสมชญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel
Michael) ทีส
& ร ้างอุทศ
ิ ให ้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปั จจุบันเป็ นทีเ& ก็บพระศพของพระเจ ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ ้าปี เตอร์มหา
ราช ผ่านชม ระฆ ังย ักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร ้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท
& รงประสงค์
จะสร ้างระฆังใบใหญ่ทส
ี& ด
ุ ในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทําให ้ระฆังแตก ปั จจุบันตังอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี
ผ่านชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร ้างในปี ค.ศ. 1586 ต ้องการให ้เป็ นปื นใหญ่ทส
ี& ุดในโลก ทีย
& ังไม่เคยมี
การใช ้ยิงเลย ทําด ้วยบรอนซ์นําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
นํ าท่านเดินทางสู่ พิพธ
ิ ภ ัณฑ์อาร์เมอรี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทเี& ก่าแก่ทส
ี& ุดของ
ประเทศรัสเซีย เป็ นทีเ& ก็บสะสมทรัพย์สมบัตล
ิ ําค่าของเจ ้าชายมัสโควี& ในช่วงคริสต์ศตวรรษที& 14-15 พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอรี& แชมเบอร์
เป็ นหนึง& ในสามพิพธิ ภัณฑ์ทเี& ก็บรวบรวมทรัพย์สมบัตข
ิ องพระเจ ้าแผ่นดินทีส
& มบูรณ์แบบทีส
& ุด ซึง& อีก 2 ทีอ
& ยู่ท ี& ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศอิหร่าน
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)
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นํ าท่านเดินทางสู่ จ ัตุร ัสแดง (Red Square) ลานกว ้างใจกลางเมืองทีเ& ป็ นเวทีของเหตุการณ์สําคัญในประวัตศ
ิ าสตร์ของรัสเซีย
ไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท ้วงทางการเมือง สร ้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที& 17 ปั จจุบันสถานทีแ
& ห่งนีใช ้จัด
งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันทีร& ะลึกสงครามโลกครังที& 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดง
เป็ นทีต
& ังของกลุม
่ สถาปั ตยกรรมทีส
& วยงาม อันได ้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความ
ี ันสวยงามสดใส สร ้างด ้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
งามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด ้วยยอดโดม 9 ยอดทีม
& ส
ี ส
Postnik Yakovlev ด ้วยรูป ทรงที&ม ีลั ก ษณะเป็ นโดมรู ป หั ว หอม สีสั น สดใส ตั งตระหง่ า นสง่ า งาม ขนาบข ้างด ้วยกํ า แพงของ
พระราชวังเครมลิน ดึงดูดให ้คนจํ านวนไม่น ้อยทีเ& ดินทางสู่จัตุรัส แดงแล ้วจะต ้องถ่ายรูปเป็ นทีร& ะลึก คู่กับมหาวิหารแห่งนี พร ้อมกับ
การเรียนรู ้ความเป็ นมาอันยาวนานของสถานทีส
& ําคัญนีควบคูก
่ ันไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร ้างขึนโดยพระเจ ้าอีวานที& 4 (Ivan the
Terrible) เพือ
& เป็ นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลทีเ& มืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขีม
& านานหลายร ้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด ้วยความงดงามของ
สถาปั ตยกรรมจึงทําให ้มีเรือ
& งเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ ้าอีวานที& 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนีมาก จึงมีคําสั&ง
ให ้ปูนบําเหน็ จ แก่ส ถาปนิก ผู ้ออกแบบด ้วยการควักดวงตาทังสอง เพือ
& ไม่ให ้สถาปนิกผู ้นั นสามารถสร ้างสิง& ทีส
& วยงามกว่านีได ้อีก
การกระทําในครังนั นของพระเจ ้าอีวานที& 4 จึงเป็ นทีม
& าของสมญานาม Ivan The Terrible หรือ อีวานมหาโหด นั& นเอง ชม หอ
ิ
นาฬกาซาวิ
เออร์ (Saviour Clock Tower) ตังอยูบ
่ นป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีท
& ํามาจาก
ทับทิม นํ าหนั ก 20 ตัน ซึง& พรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับไว ้เมือ
& ปี ค.ศ. 1995 ชม ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department
Store) สถาปั ตยกรรมทีเ& ก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร ้างในปี ค.ศ.1895 ปั จจุบันเป็ นห ้างสรรพสินค ้าชันนํ า จํ าหน่ายสินค ้าแบรนด์
ื& เสียงทีเ& ป็ นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin
เนม เสือผ ้า เครือ
& งสําอาง นํ าหอม แบรนด์ดังทีม
& ช
ี อ
Memorial) สร ้างเพือ
& รําลึกถึงผู ้นํ าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานทีพ
& ักพิงเมือ
& ท่านสินใจในจัตรุ ัสสีแดงทีเ& คร่งขรึม
แต่ยังคงความยิง& ใหญ่ เยีย
& มชมทีน
& ด
ี& ้วยความสงบเพือ
& ชมร่างของบุรษ
ุ ผู ้กล ้าในอดีตซึง& เปิ ดให ้ประชาชนเข ้าชมแม ้ท่านจะเสียชีวต
ิ ไป
ถึง 90 กว่าปี แล ้วก็ตาม ทีเ& ก็บศพสร ้างด ้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ
่ นแท่นหินมีโลงแก ้วครอบอยู่
นํ าท่านเดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย (Zaryadye Park) จุดชมวิวทีส
& ามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได ้บริเวณกว ้าง
ถ่ายรูปเป็ นทีร& ะลึกและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโคว์ได ้ในมุมสูงอีกด ้วย
c เมือง)
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร (อาหารพืน
่ พ
นําคณะเข้าสูท
ี ัก Maxima Slavia Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
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ว ันทีสี
เชา้

ั ญ
ั - บ่อนําc ศกดิ
ั ส
ิ ธิw - โบสถ์ทรินต
เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อ ัสสมช
w ท
ิ ีc - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่
สถานีรถไฟใต้ดน
ิ เมืองมอสโคว์ – ถนนอารบ ัต – สวนโคโลเมนสโกเย
(B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว& โมง 30 นาที) เป็ นเมืองโบราณ เป็ นทีต
& ังของศาสน
ิ ธิข
สถานทีใ& หญ่ทส
ี& ด
ุ และเก่าแก่ทส
ี& ด
ุ ในคริสต์ศตวรรษที& 14-17 เป็ นทีแ
& สวงบุญทีศ
& ักดิส
P ท
P องประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอน
การร ้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์
ั ญ
ั (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ทม
นํ าท่านเดินทางสู่ โบสถ์อ ัสสมช
ี& ค
ี วามสวยงามมากของเมือง สร ้างในสมัยพระเจ ้าอี
วานเมือ
& ปี ค.ศ. 1559-1585 สร ้างเลียนแบบโบสถ์อั ส สั มชัญ ภายพระราชวัง เครมลิน ภายในตกแต่งด ้วยภาพเฟรสโกและภาพ
ั ส
ิ ธิw (Chapel
ไอคอน 5 ชัน มีแท่นสําหรับประกอบพิธข
ี องพระสังฆราชและทีส
& ําหรับนักร ้องนํ าสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อนําc ศกดิ
w ท
ั ญ
ั จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้าน
ึ ขึนมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพธ
Over the Well) ทีซ
& ม
ิ ก
ี รรมทางศาสนา โบสถ์อ ัสสมช
ใน **
นํ าท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินต
ิ cี (Holy Trinity) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด ้วยภาพเฟรสโก
และภาพไอคอน 5 ชัน มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสทีภ
& ายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนทีศ
& รัทธาจะเดินทางมาสักการะ
ด ้วยการจูบฝาโลงศพ
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กลางว ัน

คํา

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)
นํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค ้าพืนเมือง ซึง& ท่านจะได ้พบกับสินค ้าของทีร& ะลึก
มากมาย อิสระท่านเลือกซือสินค ้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก ้า (แม่ลูก ดก) ผ ้าพันคอ กล่อ งดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้
พวงกุญแจ ไม ้แกะสลัก และสินค ้าของทีร& ะลึกอืน
& ๆ อีกมากมาย
นํ าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดน
ิ เมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได ้ว่ามีความสวยงามมากทีส
& ุดในโลก ด ้วยความโดด
เด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้ าใต ้ดินมีจุดเริม
& ต ้นมาจากช่วงแรกสุดทีส
& ตาลิน
ขึนมาเป็ นผู ้นํ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมทีน
& ํ ามาตกแต่งภายในสถานีนันเป็ นลักษณะของงานศิลปะทีส
& ร ้างขึนเพือ
&
&
&
ระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึงจะสือออกมาในรูปของงานปั น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ&า ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก
นํ าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบ ัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ นทังย่านการค ้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร ้านค ้า
ิ ปิ นมานั&งวาดรูปเหมือน รูปล ้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด ้วย
ของทีร& ะลึก ร ้านนั&งเล่น และยังมีศล
นํ าท่านแวะถ่ายรูปด ้านหน ้า สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบริเวณนี เป็ นทีต
& ังของพระราชวังไม ้พระเจ ้าซาร์ไมเคิล โรมานอฟ ซึง&
อดีตได ้เคยเป็ นพระราชวังทีพ
& ระเจ ้าซาร์อเล็กเซย์แปรพระราชฐานประทับในฤดูร ้อน อีกทังพระเจ ้าปี เตอร์มหาราชเคยประทับทีน
& ี&ใน
วัยเด็ ก และพระนางเอลิซ าเบธได ้ประสูต ท
ิ วี& ังแห่ง นี บริเวณรอบนอกมีพน
ื& ทีก
& ว ้างขวางและมีส วนต ้นไม ้และดอกไม ้ทีร& ่ม รืน
& ท่า น
สามารถถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบริเวณสวนและด ้านนอกตัวอาคารได ้ตามอัธยาศัย
c เมือง)
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร (อาหารพืน
่ พ
นําคณะเข้าสูท
ี ัก Maxima Slavia Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
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ว ันทีห้า
เชา้
12.40 น.

18.55 น.
21.35 น.

ว ันทีหก
07.10 น.

เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศร ัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดา
บี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส ์
(B/-/-)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศร ัสเซีย
นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ ท่า อากาศยานนานาชาติอ าบู ดาบี เมือ งอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเ รตส ์ โดยสายการบิน
Etihad Airways เทีย
& วบินที& EY68
ั
** ใชเ้ วลาบินประมาณ 4 ชวโมง
55 นาที บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส ์ ** เพือเปลียนเครือง **
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เทีย
& วบินที&
EY402
ั
** ใชเ้ วลาบินประมาณ 6 ชวโมง
20 นาที บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **
ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(-/-/-)

** กรุณาตรวจสอบเวลาและไฟล์ทบินของแต่ละช่วง ของแต่ละพีเรียด อีกครงในตาราง
ัc
อ ัตราค่าบริการ **

อ ัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทียวบิน

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

เด็ กไม่มเี ตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่

พ ัก
เดียว
เพิม

ราคา
ไม่รวม
ตว~ ั

02 – 07 กรกฎาคม 2562

02JUL
03JUL
06JUL
06JUL

EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
EY65 AUH-DME 02.25-06.50
EY68 DME-AUH 12.40-18.55
EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

12 - 17 กรกฎาคม 2562

12JUL
13JUL
16JUL
16JUL

EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
EY65 AUH-DME 02.25-06.50
EY68 DME-AUH 12.40-18.55
EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

13 – 18 กรกฎาคม 2562

13JUL
14JUL
17JUL
17JUL

EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
EY65 AUH-DME 02.25-06.50
EY68 DME-AUH 12.40-18.55
EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562

27JUL
28JUL
31JUL
31JUL

EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
EY65 AUH-DME 02.25-06.50
EY68 DME-AUH 12.40-18.55
EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

07 - 12 สิงหาคม 2562

07AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
08AUG EY65 AUH-DME 02.25-06.50
11AUG EY68 DME-AUH 12.40-18.55
11AUG EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

10 – 15 สิงหาคม 2562

10AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
11AUG EY65 AUH-DME 02.25-06.50
14AUG EY68 DME-AUH 12.40-18.55
14AUG EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

20 - 25 สิงหาคม 2562

20AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
21AUG EY65 AUH-DME 02.25-06.50
24AUG EY68 DME-AUH 12.40-18.55
24AUG EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562

31AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
01SEP EY65 AUH-DME 02.25-06.50
04SEP EY68 DME-AUH 12.40-18.55
04SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

07 – 12 ก ันยายน 2562

07SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
08SEP EY65 AUH-DME 02.25-06.50
11SEP EY68 DME-AUH 12.40-18.55
11SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

11 – 16 ตุลาคม 2562

11OCT
12OCT
15OCT
15OCT

EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
EY65 AUH-DME 02.25-06.50
EY68 DME-AUH 12.40-18.55
EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

34,999

34,999

34,999

7,000

18,999

19 – 24 ตุลาคม 2562

19OCT
20OCT
23OCT
23OCT

EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
EY65 AUH-DME 02.25-06.50
EY68 DME-AUH 12.40-18.55
EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

34,999

34,999

34,999

7,000

18,999
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EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
EY65 AUH-DME 02.25-06.50
EY68 DME-AUH 12.40-18.55
EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1

34,999

34,999

34,999

7,000

18,999

05 – 10 พฤศจิกายน 2562

05NOV EY405 BKK-AUH 18.05-22.00
06NOV EY65 AUH-DME 02.40-07.20
09NOV EY68 DME-AUH 12.35-19.00
09NOV EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1

33,999

33,999

33,999

7,000

18,999

12 – 17 พฤศจิกายน 2562

12NOV EY405 BKK-AUH 18.05-22.00
13NOV EY65 AUH-DME 02.40-07.20
16NOV EY68 DME-AUH 12.35-19.00
16NOV EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1

33,999

33,999

33,999

7,000

18,999

26 – 31 ตุลาคม 2562

26OCT
27OCT
30OCT
30OCT

** อ ัตรานีc ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน **
** อ ัตราค่าบริการ สําหร ับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
** หากท่านทีต้องออกตว~ ั ภายใน (เครืองบิน , รถท ัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงก่
ัc อนทําการออกตว~ ั เนืองจากสายการบิน
อาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
c ไป ในแต่ละคณะ กรณีทมี
** สําหร ับอ ัตราค่าบริการนีc จําเป็นต้องมีผเู ้ ดินทางจํานวน 20 ท่าน ขึน
ี ผเู ้ ดินทางไม่ถงึ ตามจํานวนทีกําหนด
c เพือให้คณะได้ออกเดินทาง ตาม
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิใw นการเลือนการเดินทาง หรือ เปลียนแปลงอ ัตราค่าบริการ (ปร ับราคาเพิมขึน
ความต้องการของผูเ้ ดินทาง) **

อ ัตราค่าบริการนีรc วม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
& งบินไป-กลับ พร ้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) กรณีต ้องการ Upgrade เป็ น ชันธุรกิจ (Business Class) กรุณา
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ& ป็ นกรณีพเิ ศษ
ค่าภาษี นํามัน และ ภาษี สนามบินทุกแห่งทีม
& ี
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
& งบิน โดยสายการบิน Etihad Airlines อนุญาตให ้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
& งบิน
ได ้ ท่านละ 2 ชิน โดยมีนําหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก. (แต่ละชิน ควรหนักไม่เกิน 23 กก. เช่น 23 กก. 1 ชิน 7 กก. 1 ชิน รวม 30 กก.)
ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพ
& ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห ้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห ้อง กรณีทโี& รงแรมมีห ้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงี าน
เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืน
& ๆ ทีท
& ําให ้โรงแรมตามรายการทีร& ะบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิP ในการปรับเปลีย
& นโรงแรมทีพ
& ักไปเป็ น
เมืองใกล ้เคียงแทนโดยอ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
ค่าเข ้าชมสถานทีต
& า่ งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงไว ้ในโปรแกรมชัดเจน
ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใP นการปรับเปลีย
& นได ้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
& นไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือประกันเพิม
& เพือ
& คุ ้มครองสุขภาพกรุณา
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ& ป็ นกรณีพเิ ศษ

อ ัตราค่าบริการนีไc ม่รวม
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร& ะบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง
รวมถึงค่าอาหาร เครือ
& งดืม
& ทีส
& ั&งเพิม
& นอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ& ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน ้าทัวร์
ก่อนการใช ้บริการทุกครัง)
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
& 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
& ่าย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
ค่าทิปคนข ับรถและม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน ท่านละ 24 เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ ท่านละ 18 เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน และ ห ัวหน้าท ัวร์ รวมทงัc 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 42 เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐอเมริกา
(USD) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,400 บาท (THB) รวมไปถึงเด็ กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็ กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทาง
c า
กล ับ (Infant) ทงนี
ัc ท
่ นสามารถให้มากกว่านีไc ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

เงือนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ
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1.

2.

3.

นั กท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 ว ัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินม ัดจํา ท่านละ 20,000 บาท
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใP นการให ้สิทธิล
P ก
ู ค ้ารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท
& ํารายการจองเข ้ามา
ตามลําดับ เนือ
& งจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทน
ี& ั&งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
นั ก ท่อ งเทีย
& วหรือ เอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัว ร์ส่วนทีเ& หลือ ทังหมด ครบ 100% ก่อนว ันเดิน ทางอย่า งน้อย 30 ว ัน กรณีนั ก ท่อ งเทีย
& วหรือ
เอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง& รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็
ั
่ รอน ัดสมภาษณ์
ตาม รวมทงัc กรณีทอยู
ี ใ่ นช่วงรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
วซ
ี ่า ทีท
& ําให ้ทางบริษัทไม่ได ้รับเงินตามเวลาทีก
& ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน ให ้ถือว่านักท่องเทีย
& วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆทันที
การติดต่อ ใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรี& ัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทําการของทางบริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
&
กรณีทน
ี& ักท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์ต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ
& น หรือ เปลีย
& นแปลง การเดินทาง นั กท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาทีบ
& ริษัทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพือ
& ลงนามในเอกสารแจ ้งยืนยันยกเลิก การจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรเท่านัน ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
& ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
2.
กรณีนักท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์ต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
เดินทางมาทีบ
& ริษัทอย่างใดอย่างหนึง& เพือ
& ลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู ้
เดินทาง) พร ้อมหลัก ฐาน ได ้แก่ ใบเรียกเก็ บเงิน หลัก ฐานการชําระเงินค่าบริก ารต่างๆทังหมด พาสปอร์ตหน ้าแรกของผู ้เดินทาง สํ าเนาบัตร
ประชาชนของผู ้รับมอบอํานาจ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต
& ้องการให ้นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือ
& นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
้ า
c ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ
** กรณีว ันเดินทางตรงก ับช่วงว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ไม่วา
่ ว ันใดว ัน
2.1 แจ้งยกเลิก 30 ว ัน ขึน
่ ยทงหมด
ัc
หนึง ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใw นการยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 45 ว ัน **
้ า
้ า
2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 ว ัน ก่อนการเดินทาง เก็ บค่าใชจ
่ ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทมี
ี ค ่าใชจ
่ ยตามจริงมากกว่ากําหนด ทาง
้
c
บริษ ัทขอสงวนสิทธิใw นการเรียกเก็บค่าใชจา่ ยเพิม ทีเกิดขึนจริงทงหมด
ัc
**
้ า่ ยทงหมด
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 ว ัน ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใw นการ ไม่คน
ื ค่าใชจ
ัc
** ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีไ& ด ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช
& ําระแล ้วเนือ
& งจากการจัดเตรียม การจัดการนํ าเทีย
& วให ้แก่นักท่องเทีย
& ว เช่น การ
สํารองทีน
& ั&งตัxวเครือ
& งบิน การจองทีพ
& ัก เป็ นต ้น **
3.
การเดินทางทีต
& ้องการันตีมัดจํ าหรือซือขาดแบบมีเงื&อนไข หรือเทีย
& วบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมดไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
4.
สําหรับอัตราค่าบริการนี จํ าเป็ นต ้องมีผู ้เดินทางจํ านวน 20 ท่าน ขึนไป ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี& ผ
ี ู ้เดินทางไม่ถงึ ตามจํ านวนทีก
& ําหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใP นการยกเลิก เลือ
& น หรือ เปลีย
& นแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม
& ขึน เพือ
& ให ้คณะได ้ออกเดินทาง ตามความต ้องการ) โดยทาง
บริษัทจะแจ ้งให ้กับนักท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไ& ม่มวี ซ
ี า่ และ อย่างน ้อย 21 วัน
่
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีม
& วี ซ
ี า แต่หากทางนั กท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีทจ
ี& ะชําระค่าบริการเพิม
& จากการทีม
& น
ี ั กท่องเทีย
& วร่วม
เดินทางน ้อยกว่าทีท
& างบริษัทกําหนดเพือ
& ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดีทจ
ี& ะให ้บริการและดําเนินการต่อไป
5.
ในกรณีทล
ี& ก
ู ค ้าดําเนินการยืน
& วีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไP ม่คน
ื ค่าทัวร์ทล
ี& ูกค ้าชําระมาแล ้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง& ยกเว ้นในกรณีทวี& ี
ซ่าไม่ผา่ นการอนุมัตจ
ิ ากทางสถานทูต กรณีนทางบริ
ี
ษัทจะคิดค่าใช ้จ่ายตามทีเ& กิดขึนจริงทังหมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
6.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรี& ัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทํา
การของทางบริษัท
1.

ํ ค ัญเกียวก ับ โรงแรมทีพ ัก ทีท่านควรทราบ
ข้อมูลสา
1.

2.
3.
4.

เนื&อ งจากการวางแผนผัง ห ้องพัก ของแต่ล ะโรงแรมแตกต่า งกั น จึง อาจทํ า ให ้ห ้องพั ก แบบห ้องเดี&ย ว (Single) , ห ้องพัก คู่แ บบ 2 ท่า น
(Twin/Double) และ ห ้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห ้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตด
ิ กัน หรือ อยูค
่ นละชันกัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มห
ี ้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง& ถ ้าต ้องการเข ้าพัก 3 ท่าน อาจจะต ้องเป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจํ าเป็ นต ้องแยก
ห ้องพัก เป็ น ห ้องคู่ 1 ห ้อง (Twin/Double) และ ห ้องเดีย
& ว 1 ห ้อง (Single) ไม่วา่ กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใP นการเรียกเก็บค่าบริการเพิม
&
ตามจริงทีเ& กิดขึนจากนักท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ
& งปรับอากาศ เนือ
& งจากอยูใ่ นแถบทีม
& อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ํ&า
กรณีทม
ี& งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใP นการปรับเปลีย
& น
หรือย ้ายเมืองเพือ
& ให ้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม
& ล
ี ักษณะเป็ นอาคารแบบดังเดิม (Traditional Building) ห ้องทีเ& ป็ นห ้องเดีย
& วอาจเป็ นห ้องทีม
& ข
ี นาดกะทัดรัต และไม่มอ
ี ่างอาบนํ า
ซึง& ขึนอยูก
่ ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
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เงือนไข และ ข้อควรทราบอืนๆ ทวไป
ั
ทีท่านควรทราบ
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

ทัวร์นสํ
ี าหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือ
& การท่องเทีย
& วเท่านัน
ทัวร์นขอสงวนสิ
ี
ทธิส
P ําหรับผู ้เดินทางทีถ
& อ
ื หนั งสือเดินทางธรรมดา (หน ้าปกสีนําตาล / เลือดหมู) เท่านั น กรณีทท
ี& ่านถือหนั งสือเดินทางราชการ
(หน ้าปกสีนําเงินเข ้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน ้าปกสีแดงสด) และต ้องการเดินทางไปพร ้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพือ
& การท่องเทีย
& ว โดยไม่
& มโยงเกีย
มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ
& วกับการขออนุญาตการใช ้หนั งสือเดินทางพิเศษอืน
& ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตข
ิ องเคาท์เตอร์ เช็คอิน
ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ทังฝั& งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข ้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใP นการไม่รับผิดชอบความ
ผิดพลาดทีจ
& ะเกิดขึนในส่วนนี และ ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีร& ะบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไP ม่คน
ื เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด
ให ้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
ทัวร์นเป็
ี นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีร& ะบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้าออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไP ม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
& นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ
& เลขทีห
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไP ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
& นั งสือเดินทาง เลขทีว& ซ
ี ่า
และอืน
& ๆ เพือ
& ใช ้ในการจองตัxวเครือ
& งบิน ในกรณีทน
ี& ักท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์ไม่ได ้ส่งหน ้าหนั งสือเดิน และ หน ้าวีซา่ มาให ้กับทางบริษัทพร ้อมการ
ชําระเงินมัดจําหรือส่วนทีเ& หลือทังหมด
ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิใP นการเปลีย
& นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ
& ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ
วันทีเ& ดินทางจริงของประเทศทีเ& ดินทาง ทังนี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไP ม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ& พิม
& ขึนของนักท่องเทีย
& วทีไ& ม่ได ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็ บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลีย
& นแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน
& เป็ นต ้น
อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย
& นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท
& างบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใP นการปรับราคา
ค่าบริการเพิม
& ขึน ในกรณีทม
ี& ก
ี ารเปลีย
& นแปลงอัตราแลกเปลีย
& นเงินตราต่างประเทศ ค่าตัxวเครือ
& งบิน ค่าภาษี นํามัน ค่าภาษี สนามบิน ค่าประกันภัย
สายการบิน การเปลีย
& นแปลงเทีย
& วบิน ฯลฯ ทีท
& ําให ้ต ้นทุนสูงขึน
มัคคุเทศก์ พนั ก งาน หรือ ตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คํ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของ
บริษัทกํากับเท่านัน
นักท่องเทีย
& วต ้องมีความพร ้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสด
ุ วิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุทเี& กีย
& วข ้องกับทางบริษัท
อาทิเช่น วีซา่ ไม่ผ่าน เกิดอุบัตภ
ิ ัยทีไ& ม่สามารถควบคุมได ้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที&
บริษัทยังไม่ได ้ชําระแก่ทางคูค
่ ้าของทางบริษัท หรือจะต ้องชําระตามข ้อตกลงแก่คค
ู่ ้าตามหลักปฏิบัตเิ ท่านัน
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ
& ะนํ าติดตัวขึนเครือ
& งบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีต
มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง& มีซป
& รวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือ
ได ้ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถ ้าสิง& ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก
& ําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโ& หลดใต ้ท ้องเครือ
& งบิน
เท่านัน
สิง& ของทีม
& ล
ี ัก ษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโ& หลดใต ้ท ้อง
เครือ
& งบินเท่านัน
คณะทัวร์นี เป็ นการชําระค่าใช ้จ่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัท ทีไ& ด ้รับการรับรองอย่างถูก ต ้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึง& บางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็ นต ้องท่องเทีย
& วอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีทท
ี& า่ นไม่ต ้องการใช ้บริการส่วนใดส่วนหนึง& ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายให ้ได ้ และ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
& เติมขึนตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใP นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่าย
ทีเ& กิดขึนจริงทังหมดกับผู ้เดินทาง กรณีทเี& กิดเหตุการณ์นขึ
ี น ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม

