วันแรก
22.30 น.

วันที่สอง
01.35 น.
05.25 น.
06.40 น.
12.00 น.

คา่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อ มกันที่ สนามบิน สุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิ น
QATAR AIRWAYS เพื่ อ เตรียมตัวเดินทาง และผ่ านขั้นตอนการเช็ค อิ น โดยมี เจ้าหน้าที่
บริษัทฯ คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกเรื่อ งกระเป๋ าสัม ภาระและเอกสารการ
เดินทาง
โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR233
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
เดิน ทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุ งมอสโคว์ ประเทศรัส เซี ย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า
ประเทศไทย 4 ชั ่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ก รุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่ สุดของ
ยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี นาท่า นเข้าชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral
of Christ the Saviour) (ห้ามถ่า ยภาพด้า นใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ ที่สุดในรัสเซี ย
สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อ
เล็ก ซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่ อสร้างนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารที่สาคัญ ของนิ กายรัสเซี ยนออโท
ดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติ นาท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนน
คนเดิ นยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั้งย่า นการค้า แหล่ งรวมวัยรุ่ น ร้า นค้า ของที่ระลึก ร้า น
นั ่งเล่น และยังมีศิลปิ นมานั ่งวาดรูปเหมื อน รูปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีก
ด้วย

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรสั แดง–วิหารเซนต์บาซิล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนย์ก ลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การศึก ษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน
10 ของประเทศ ทาให้เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่ นที่สุดในยุ โรป นาท่า นเข้า สู่ภายในรั้ว
พระราชวั ง เครมลิ น (Grand Kremlin Palace) ที่ ป ระทั บ ของพระเจ้า ซาร์ ทุ ก พระองค์
จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ปี เตอร์ มหาราชทรงย้า ยไปนครเซนต์ปี เตอร์ส เบิร์ ก ปั จจุ บัน เป็ นที่
ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นาท่า นสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อันนั นซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้าน
ในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่ งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่ น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้ นชมระฆังพระเจ้า ซารร้างในสมัยพระนางแอนนา
ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ ที่สุดในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิ ดพลาด
ระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้า งปื นใหญ่ที่สุดใน
โลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์น้ า หนั ก 40 ตัน (หากมี พิธีกรรมทางศาสนา
โบสถ์อัสสัมชัญ จะไม่ อนุ ญ าตให้เข้าชมด้านใน) น าเข้า ชม พิ พิ ธภัณ ฑ์อาร์เมอรี่ เป็ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของรั ส เซี ยเพื่ อ เป็ นที่ เ ก็ บสะสมของเจ้า ชายมั ส โควี่ ในช่ วง
คริ ส ต์ศตวรรษที่ 14-15 ปั จ จุบัน เป็ นสถานที่ เก็ บ สะสมของมี ค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด ของรั ส เซี ยจาก
คริ สต์ศ ตวรรษที่ 14 ถึงช่ วงต้นคริ สต์ศ ตวรรษที่ 20 พิพิ ธภัณ ฑ์อาร์เมอรี่ เป็ นหนึ่ งในสาม
พิพิ ธ ภัณ ฑ์ที่ เก็ บ รวบรวมทรัพ ย์ส มบัติข องพระเจ้า แผ่ น ดิ นที่ ส มบูร ณ์ แบบ ซึ่ ง อีก 2 ที่อ ยู่ ที่
อังกฤษ และ อิหร่าน

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้า งใจกลางเมืองที่ เป็ นเวทีของเหตุก ารณ์ สาคัญ ใน
ประวัติ ศ าสตร์ ข องรั ส เซี ย ไม่ ว่า จะเป็ นงานเฉลิ ม ฉลองทางศาสนา หรื อ การประท้ว งทาง
การเมือง สร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันสถานที่แห่งนี้ ใช้จัดงานในช่ วงเทศกาล
สาคัญ ๆ เช่ น วัน ปี ใหม่ วัน ชาติ วัน แรงงาน และวัน ที่ ร ะลึ ก สงครามโลกครั้ งที่ 2 บริ เวณ

คา่

โดยรอบของจัตุรัสแดงเป็ นที่ต้งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิ ล
(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่ มี สีสัน สวยงามสดใส สร้างด้ว ย
ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ ก ชาวรัสเซี ย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่
บนป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจากทับทิ ม น้ าหนั ก
20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิวนิ สต์นามาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM
Department store) สถาปั ตยกรรมที่เก่ า แก่ ของเมื อง สร้า งในปี ค.ศ.1895 จาหน่ า ยสิน ค้า
จาพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง น้ าหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเล
นิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาคณะเข้าสู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (เดินทาง 1.30 ชม.)
โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้า งขึ้ นในปี คศ. 1656 โดย นั ก บุ ญ นิ กคอน เพื่ อ เป็ น
สถานที่ทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ชื่ อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที่นี้นา
ความเชื่ อมาจากแผนดินศัก ดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ า อิสตรา เป็ นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัว
อาคารเป็ นเสมือนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ที่ให้ความรูส้ ึกเหมือนไปเที่ยวยุ โรป ให้
ท่า นได้สนุ ก สนาน กับน้ องหมาที่จะพาท่า นตะลุยหิมะ ซึ่ งเป็ นกจิกรรมที่สุนัขจะต้องใช้ก าลัง
อย่างมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปด้านหน้ า เพื่อให้ร ถลากเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้ า
โดยมีผคู้ วบคุมและบังคับให้สุนัขที่ได้รับการฝึ ก ฝนอย่า งดี พวกนี้ เชื่ อฟั งคาสัง่ และพาไปยังจุดที่
ต้องการได้อย่างแม่นยา ในช่วงสภาวะที่หิมะตกไม่สามารถเดิน ทางโดยรถยนต์หรือ แม้ก ระ
ทางเรือได้ ท่านสามารถถ่ายรูปน่ ารักๆคู่กับน้องหมาฮัสกี้ ได้ดว้ ย...

(ราคานี้ รวมกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนแต่ไม่รวมอุปกรณ์ก ารเล่นสกีทุกชนิ ด กรุณาติดต่อหัวหน้ า
ทัวร์)

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่หา้
เช้า

มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สถานี รถไฟใต้ดิน กรุ งมอสโคว ถือได้ว่า มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วย
ความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ้ าใต้
ดิน มี จุด เริ่ ม ต้น มาจากช่ วง แรกสุ ดที่ สตาลิ น ขึ้ นมาเป็ นผู้น าสหภาพโซเวียต ลัก ษณะของ
สถาปั ตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานี น้ั นเป็ นลักษณะของ Monumental art คือลัก ษณะ
ของงานศิลปะที่สร้างขึ้ นเพื่อระลึก ถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้ น
รูปหล่อ ภาพสลักนู นตา่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของ
กรุงมอสโคว์ได้ท้งั เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก
นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็ นจานวนมากที่ท่านสามารถเลือก
ซื้ อและต่อรองราคาได้ดว้ ย
***อาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นาคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน

คา่
19.00 น.

23.30น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR230
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)

วันที่หก
05.10 น.
08.15 น.

โดฮา – กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 15 นาที)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

18.50 น.

****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

20 – 25 มกราคม 2561
23 – 28 มกราคม 2561
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561
03 – 08 กุมภาพันธ์ 2561
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคา
ไม่รวมตั ๋ว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999

29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท**

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผโู้ ดยสารจานวน 25 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่ อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ทีจ่ ะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน

1.

2.
3.
4.

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ ัก
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อ งเดี่ยว
(Single) ,ห้ อ งคู่ (Twin/Double) และห้ อ งพัก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ อ งพัก ต่ า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่ าน อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่ กบั 1 เตี ยงพับเสริ ม หรื อ อาจมี ความจาเป็ นต้องแยก
ห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้น ไม่ ส ามารถจัดหาได้ ทางบริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเรียกเก็บ เงิ น
เพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่ มีอุณหภูมิต่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรั ต และไม่ มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนั กกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 ค่ า ใช้จ่ า ยส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ร ะบุ เช่ น ค่ า ท าหนั งสือ เดิน ทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นั กท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. นั ก ท่ องเที่ ยวต้อ งช าระเงิน ค่า บริ ก ารส่ว นที่ เหลือ ทั้งหมดก่ อนวันเดิ นทางอย่ า งน้ อ ย 21 วัน กรณี
นั กท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูก ปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านั กท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ั นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษั ทเช่ น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษั ท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั ก ขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่า เป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นัก ท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิก การเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นั ก ท่องเที่ยว(ผู้มีชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิกที่บริษั ทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิก การจองกับทางบริษั ท เป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริษั ทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่า บริก ารคืน นั ก ท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริ ษั ทอย่า งใดอย่างหนึ่ ง เพื่ อทาเรื่ อง
ขอรั บ เงิ น ค่ า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั งสื อ มอบอ านาจพร้อ มหลัก ฐานประกอบการมอบอ านาจ
หลักฐานการช าระเงินค่าบริก ารต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี ธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิก ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริก ารร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว ***ในกรณีที่วนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
45 วัน***
2.2 ยกเลิก ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริก ารร้อยละ 50 ของค่าบริก ารที่ช าระ
แล้ว

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่า งประเทศ จะไม่มีก ารคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษั ทเช่ น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษั ท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่า วและวันหยุดนั ก ขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่า เป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 25 คน
6. ในกรณีที่ลกู ค้ายื่นวีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุ ญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชาระมาแล้ว
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้ น
2. ทัวร์นี้ เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่า นไม่ ได้ร่วมเดิน ทางหรื อใช้บริ ก ารตามที่ ร ะบุ ไว้ในรายการ ไม่ว่ า
บางส่ วนหรื อ ทั้ง หมด หรื อ ถูก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คืน เงิ น
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก การเดินทางในกรณี ที่มีนัก ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 25
ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนั กท่องเที่ยวทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่ อนการเดินทางสาหรับประเทศที่
ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุก
ท่า นยินดีที่จะชาระค่าบริก ารเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทก าหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิ ด ชอบค่า เสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล ค า
นาหน้าชื่ อ เลขที่หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นัก ท่องเที่ยวมิได้
ส่งหน้าหนั งสือเดินทางให้กับทางบริ ษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภูมิอ ากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิน ทางจริ งของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริ ษั ทจะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนั กท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั ก ท่องเที่ยวที่มิได้เกิ ดจากความผิดของทางบริ ษั ท เช่ น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน

การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่า บริ ก ารนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่า งประเทศ ณ วัน ที่ทางบริ ษั ทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่า ตัว๋ เครื่ องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิง ค่า ประกัน ภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั ก งาน หรื อตัวแทนของทางบริษั ท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้ น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อ ชิ้ น และรวมกั น ทุก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิป ล็ อคปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้า
สิ่งของดังกล่า วมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่ก ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้า ที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้ น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กี ฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้ น

