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ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย - ท่ าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิ งคโปร์
ประเทศสิ งคโปร์
ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น
4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาํ แนะนําเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อน
ออกเดินทาง
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิ งคโปร์ ประเทศสิ งคโปร์ โดยสายการบิน Singapore
Airlines เที่ยวบินที่ SQ979
** ใช้ เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิ งคโปร์ ประเทศสิ งคโปร์ ** เพื่อเปลีย่ นเครื่ อง **
ท่ าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิ งคโปร์ ประเทศสิ งคโปร์ - ท่ าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมือง
มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ ดนิ เมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
นําท่านเดินทางสู่ นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการ
บิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ362
** ใช้ เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง **
นําท่านเดินทางสู่ เมื องมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซี ย มีประวัติศาสตร์ ยาวนานถึง 850 ปี
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใ่ กล้แม่น้ าํ มัสกวา ซึ่ งในตัว
เมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําให้เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่ นที่สุดในยุโรป และเมื่อ
สมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงั เป็ นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย
นําท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรื อที่เรี ยกกันว่า มหาวิหารโดมทอง
(ไม่อนุญาตให้ถ่ายรู ปด้านใน) สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ. 1812 โดยพระ
เจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ใช้เวลาก่ อสร้ างนานถึ ง 45 ปี เป็ นวิหารที่ สําคัญของนิ กายรั สเซี ยนออธอดอกซ์ ใช้
ประกอบพิธีกรรมที่สาํ คัญระดับชาติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วย
ความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่ มต้นมาจาก
ช่วงแรกสุ ดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็ นผูน้ าํ สหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นาํ มาตกแต่งภายในสถานีน้ นั เป็ น
ลักษณะของงานศิลปะที่สร้ างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่ งจะสื่ อออกมาในรู ปของ
งานปั้น รู ปหล่อ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
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นําท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวม
วัยรุ่ น ร้ านค้าของที่ระลึ ก ร้ านนั่งเล่น และยังมีศิลปิ นมานั่งวาดรู ปเหมือน รู ปล้อเลี ยน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ด
หมวกอีกด้วย ** หากมีพธิ ีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ จะไม่ อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน **
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง)
 นําคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรื อเทียบเท่ า
เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์ กอร์ ส - โบสถ์ อสั สั มชัญ - บ่ อนํา้ ศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที) เป็ นเมืองโบราณ เป็ นที่ต้ งั
ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของประเทศ เป็น
วิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์
นําท่านเดินทางสู่ โบสถ์ อสั สั มชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง สร้างในสมัย
พระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้ างเลี ยนแบบโบสถ์อสั สัมชัญภายพระราชวังเครมลิ น ภายในตกแต่งด้วย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนักร้องนําสวด หอ
ระฆัง ผ่ านชม บ่ อนํา้ ศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพธิ ีกรรมทางศาสนา
โบสถ์ อสั สั มชัญ จะไม่ อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน **
นําท่านเดินทางสู่ โบสถ์ ทรินิตี้ (Holy Trinity) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสี ทอง ภายในตกแต่งด้วย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสี เงินของนักบุญเซอร์ เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่
ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow)
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสิ นค้าพื้นเมือง ซึ่ งท่านจะได้พบกับสิ นค้าของที่
ระลึ กมากมาย อิ สระท่ านเลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่ องดนตรี
รู ปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสิ นค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 นําคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรื อเทียบเท่ า
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสั มชัญ - มหาวิหารอาร์ คแอนด์ เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์ แห่ งพระ
เจ้ าซาร์ - ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ - พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิ กาซา
วิเออร์ - ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม - อนุสรณ์ สถานเลนิน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค์ จนกระทัง่
พระเจ้าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปี เตอร์ สเบิร์ก ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่
รั บ รองแขกระดับ ประมุ ข ของประเทศ บริ เ วณเดี ย วกัน จะเป็ นจัตุรั ส วิ ห าร เป็ นที่ ต้ งั ของ มหาวิหารอัส สั ม ชั ญ

กลางวัน

(Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็ นสถานที่ ที่
พระเจ้าซาร์ ใช้ทาํ พิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพธิ ีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสั มชั ญจะไม่ อนุญาตให้ เข้ าชมด้ าน
ใน ** ชม มหาวิหารอาร์ คแอนด์ เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สร้างอุทิศให้กบั นักบุญอาร์ คแอนด์เกิล มิ
คาเอล ปั จจุบนั เป็ นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ ก่อนยุคพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ผ่ านชม ระฆังยักษ์ แห่ งพระเจ้ าซาร์
(Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดใน
โลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทําให้ระฆังแตก ปั จจุบนั ตั้งอยูภ่ ายในพระราชวังเครมลินแห่ งนี้ ผ่ านชม ปื น
ใหญ่ พระเจ้ าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็ นปื นใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยงั ไม่เคยมีการใช้
ยิงเลย ทําด้วยบรอนซ์น้ าํ หนัก 40 ตัน และลูกกระสุ นหนัก ลูกละ 1 ตัน
นําท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่
ที่ สุดของประเทศรั สเซี ย เป็ นที่ เก็บสะสมทรั พย์สมบัติล้ าํ ค่าของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่ วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14-15
พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี่ แชมเบอร์ เป็ นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่ เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์
แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูท่ ี่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่ าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์
ของรัสเซี ยไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรื อการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17
ปั จ จุ บ ัน สถานที่ แ ห่ ง นี้ ใช้จัด งานในช่ ว งเทศกาลสํา คัญ ๆ เช่ น วัน ปี ใหม่ วัน ชาติ วัน แรงงาน และวัน ที่ ร ะลึ ก
สงครามโลกครั้งที่ 2 บริ เวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็ นที่ต้ งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ มหาวิหาร
เซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่ งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่
มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซี ยโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซี ย Postnik Yakovlev ด้วยรู ปทรงที่มี
ลักษณะเป็ นโดมรู ปหัวหอม สี สันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูด
ให้คนจํานวนไม่นอ้ ยที่เดินทางสู่ จตั ุรัสแดงแล้วจะต้องถ่ายรู ปเป็นที่ระลึกคู่กบั มหาวิหารแห่ งนี้ พร้อมกับการเรี ยนรู ้
ความเป็ นมาอันยาวนานของสถานที่สําคัญนี้ ควบคู่กนั ไป มหาวิหารเซนต์ บาซิ ล สร้ างขึ้นโดยพระเจ้าอี วานที่ 4
(Ivan the Terrible) เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี
พ.ศ. 2095 หลังจากถู กปกครองกดขี่ มานานหลายร้ อยปี ออกแบบโดยสถาปนิ ก ปอสนิ ก ยาคอฟเลฟ (Postnik
Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทําให้มีเรื่ องเล่าสื บต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัย
ในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคาํ สัง่ ให้ปูนบําเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง
เพื่อไม่ให้สถาปนิ กผูน้ ้ นั สามารถสร้างสิ่ งที่สวยงามกว่านี้ ได้อีก การกระทําในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็ น
ที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรื ออีวานมหาโหด นัน่ เอง ชม หอนาฬิ กาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower)
ตั้งอยูบ่ นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิ ก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทาํ มาจากทับทิม นํ้าหนัก 20 ตัน ซึ่ งพรรค
คอมมิวนิสต์นาํ มาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995 ชม ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่
เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปั จจุบนั เป็ นห้างสรรพสิ นค้าชั้นนํา จําหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนม เสื้ อผ้า
เครื่ องสําอาง นํ้าหอม แบรนด์ดงั ที่มีชื่อเสี ยงที่เป็ นรุ่ นล่าสุ ด (New Collection) ชม อนุสรณ์ สถานเลนิน (Lenin

คํา่
วันทีห่ ้ า
เช้ า

กลางวัน

คํา่
วันทีห่ ก
เช้ า

15.05 น.

Memorial) สร้างเพื่อรําลึกถึงผูน้ าํ คอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซี ย ภายในคือสถานที่พกั พิงเมื่อท่านสิ้ นใจในจัตุรัสสี
แดงที่ เ คร่ ง ขรึ ม แต่ ย งั คงความยิ่ง ใหญ่ เยี่ย มชมที่ นี่ ด้ว ยความสงบเพื่ อ ชมร่ า งของบุ รุ ษ ผูก้ ล้า ในอดี ต ซึ่ ง เปิ ดให้
ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสี ยชี วิตไปถึ ง 90 กว่าปี แล้วก็ตาม ที่ เก็บศพสร้ างด้วยหิ นอ่ อนสี แดงภายในมี ศพเล
นินนอนอยูบ่ นแท่นหิ นมีโลงแก้วครอบอยู่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง)
 นําคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรื อเทียบเท่ า
เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพธิ ภัณฑ์ อวกาศ เมืองมอสโคว์ - โบสถ์ นิว เยรู ซาเล็ม
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์ โร่ ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์
ได้ท้ งั หมด ถ่ายรู ปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็ นตึกสู งในสมัยสตาลิน ซึ่ งเป็ น 1 ใน 7 ตึก ที่
สร้างด้วยรู ปทรงเดียวกัน
นําท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ อวกาศ เมืองมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความ
น่าสนใจอีกเเห่ ง เพราะมันจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของรัสเซี ยในช่วงปี ค.ศ. 1960 ที่เป็ นยุคที่มนุษยชาติ
กําลังสนใจในเรื่ องของท้องฟ้า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทาํ ให้พวกเขาเเละอเมริ กนั ต้องขับเคี่ยวกันอย่างหนักเพื่อพิชิต
อวกาศให้ได้ เเละรัสเซียก็นบั ว่ามีความโดดเด่นเเละสําเร็ จในหลายๆ เรื่ องเลยก็วา่ ได้ ซึ่งเรื่ องราวทั้งหมดนั้นถูกจัดเเส
ดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เเห่งนี้ที่ใครมาเที่ยวชมเเล้วจะต้องประทับใจอย่างเเน่นอน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําท่านเดินทางสู่ โบสถ์ นิว เยรู ซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็ นสถานที่ทางศาสนาออกห่ าง
ไปจากมอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรู ซาเล็มใหม่ โดยสถานที่น้ ีนาํ ความเชื่อมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ าํ อิส
ตรา เป็ นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตวั อาคารเป็ นเสมือนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิของเยรู ซาเล็ม
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 นําคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรื อเทียบเท่ า
เมื องมอสโคว์ - ห้ างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่ าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรั สเซีย - ท่ า
อากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิ งคโปร์ ประเทศสิ งคโปร์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ห้ างเวกัส เมกะ สโตร์ (Vegus Mega Store) อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ชื่อดัง อาทิเช่น Boss ,
Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรื ออาจจะเป็ นสิ นค้าของฝากต่างๆของประเทศรัสเซีย
** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่ การเดินทางท่ องเทีย่ ว **
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิ งคโปร์ ประเทศสิ งคโปร์ โดยสายการบิน Singapore
Airlines เที่ยวบินที่ SQ361

วันทีเ่ จ็ด
06.20 น.
09.35 น.

11.05 น.

** ใช้ เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **
ท่ า อากาศยานนานาชาติ สิ ง คโปร์ ช างงี เมื อ งสิ ง คโปร์ ประเทศสิ ง คโปร์ - ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิ งคโปร์ ประเทศสิ งคโปร์ ** เพื่อเปลีย่ นเครื่ อง **
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines
เที่ยวบินที่ SQ972
** ใช้ เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

………………………………………………………….
อัตราค่ าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี )

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี )

พักเดีย่ ว
เพิม่

ราคา
ไม่ รวม
ตั๋ว

03 – 09 เมษายน 2562

38,999

38,999

38,999

7,500

25,999

11 – 17 เมษายน 2562

42,999

42,999

42,999

7,500

29,999

29 เม.ย. – 05 พ.ค. 2562

38,999

38,999

38,999

7,500

25,999

08 – 14 พฤษภาคม 2562

37,999

37,999

37,999

7,500

24,999

15 – 21 พฤษภาคม 2562

38,999

38,999

38,999

7,500

25,999

22 – 28 พฤษภาคม 2562

37,999

37,999

37,999

7,500

24,999

05 – 11 มิถุนายน 2562

36,999

36,999

36,999

7,500

23,999

27 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562

36,999

36,999

36,999

7,500

23,999

** อัตรานี้ ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิน่ **
** อัตราค่ าบริการ สํ าหรับเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **

** หากท่ านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
** สํ าหรับอัตราค่ าบริการนี้ จําเป็ นต้ องมีผู้เดินทางจํานวน 20 ท่ าน ขึน้ ไป ในแต่ ละคณะ กรณีทมี่ ีผู้เดินทางไม่ ถงึ ตามจํานวนทีก่ าํ หนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อ เปลีย่ นแปลงอัตราค่ าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้ คณะได้ ออกเดินทาง
ตามความต้ องการของผู้เดินทาง) **

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณี ตอ้ งการ Upgrade เป็ น ชั้นธุ รกิจ
(Business Class) กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าภาษีน้ าํ มัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน โดยสายการบิน Singapore Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ าํ หนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น
23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณี ที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน
Triple ว่าง) กรณี มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาํ ให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสําคัญ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณี ตอ้ งการซื้ อประกันเพิ่มเพื่อ
คุม้ ครองสุ ขภาพกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่า
ซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่ องดื่ มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ (กรุ ณาสอบถามอัตราค่าบริ การจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การทุกครั้ง)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั
 ค่ าทิปคนขับรถ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิน่ ท่ านละ 30 เหรียญดอลล่ าร์ สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกค้ า 1 ท่ าน ตามธรรมเนียม
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 21 เหรียญดอลล่ าร์ สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกค้ า 1 ท่ าน ตามธรรมเนียม
ค่ า ทิ ป คนขั บ รถ มั ค คุ เ ทศก์ ท้ อ งถิ่ น และ หั ว หน้ า ทั ว ร์ รวมทั้ ง 3 ท่ า น ตลอดการเดิ น ทาง ตามธรรมเนี ย ม 51 เหรี ย ญดอลล่ า ร์
สหรัฐอเมริกา (USD) หรื อ คํานวนเป็ นเงินไทยประมาณ 1,750 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่ า 2 ปี ยกเว้ น เด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี
ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนีท้ ่ านสามารถให้ มากกว่ านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน
เงื่อนไขการจอง และ การชําระค่ าบริการ
 นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ กรุ ณาทําการจองล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 45 วัน ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชําระเงินมัดจํา ท่ านละ 20,000
บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุ ณาระเงินมัดจํา ส่ วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น.
เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กาํ หนด และหากท่านมีความประสงค์จะ
เดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่านจําเป็นต้องเช็คที่ว่างและทําจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณี ที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการให้สิทธิ์ ลูกค้ารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทาํ รายการจองเข้ามาตามลําดับ
เนื่องจากทุกพีเรี ยดทางบริ ษทั มีที่นงั่ ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
 นัก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเย่น ต์ กรุ ณ าชํา ระค่า ทัว ร์ ส่ ว นที่ เ หลื อ ทั้ง หมด ครบ 100% ก่ อ นวัน เดิน ทางอย่ า งน้ อ ย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ไม่ชาํ ระเงิน หรื อ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง รวมไปถึง กรณี เช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่ วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสั มภาษณ์ วีซ่า ที่ทาํ ให้
ทางบริ ษทั ไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กาํ หนดไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิ ทธิการเดินทางในทัวร์น้ นั ๆทันที
 การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ จดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อน หรื อ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อ
เอเย่นต์ (ผูม้ ีรายชื่ อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรื อ เดิ นทางมาที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อลงนามใน
เอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

 กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ (ผูม้ ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ เดินทางมาที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบ
อํานาจประกอบ (กรณี ดาํ เนินการแทนผูเ้ ดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรี ยกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ
ทั้งหมด พาสปอร์ ตหน้าแรกของผูเ้ ดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจ และหน้าสมุดบัญชี ธนาคารที่ตอ้ งการ
ให้นาํ เงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
o แจ้ งยกเลิก 30 วัน ขึน้ ไป ก่ อนการเดินทาง คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่ ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน **
o แจ้ งยกเลิก 16-29 วัน ก่ อนการเดินทาง เก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้ จ่ายตามจริ งมากกว่ า
กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงทั้งหมด **
o แจ้ ง ยกเลิก น้ อ ยกว่ า 15 วัน ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ ไม่ คื นค่ า ใช้ จ่า ยทั้ง หมด** ทั้ง นี้ ทางบริ ษทั จะหัก
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาํ ระแล้วเนื่ องจากการจัดเตรี ยม การจัดการนําเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่ น
การสํารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั เป็ นต้น **
 การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการ
บิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม
 สําหรับอัตราค่าบริ การนี้ จําเป็ นต้องมีผเู ้ ดินทางจํานวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่
กําหนด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิก เลื่อน หรื อ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริ การ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริ ษทั จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อน
การเดิ น ทางสํา หรั บ ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และ อย่า งน้อ ย 21 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสํา หรั บ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ทุกท่านยินดี ที่จะชําระค่าบริ การเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั
กําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะให้บริ การและดําเนินการต่อไป
 ในกรณี ที่ลูกค้าดําเนิ นการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ที่ลูกค้าชําระมาแล้วไม่ว่าส่ วนใดส่ วน
หนึ่ง ยกเว้นในกรณี ที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมตั ิจากทางสถานทูต กรณี น้ ีทางบริ ษทั จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
 การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษทั
ข้ อมูลสํ าคัญเกีย่ วกับ โรงแรมทีพ่ กั ทีท่ ่ านควรทราบ
 เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่แบบ 2
ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละ
ชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียง
พับเสริ ม หรื อ อาจมีความจําเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่า
กรณี ใดๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าบริ การเพิ่มตามจริ งที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์

 โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ
 กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอ่างอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ข้ อมูลสํ าคัญเกีย่ วกับ สายการบิน ทีท่ ่ านควรทราบ
 เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่ องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลือกที่
นัง่ บนเครื่ องบินทุกกรณี แต่ทางบริ ษทั จะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผูเ้ ดินทางที่มาด้วยกัน ได้นงั่ ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้
มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้
 กรณี ที่ท่านเป็ นอิ สลาม หรื อ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชดั เจนในขั้นตอนการจอง กรณี ที่แจ้งล่วงหน้าก่ อน
เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหม่ที่ตอ้ งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
เงื่อนไข และ ข้ อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ทีท่ ่ านควรทราบ
 ทัวร์น้ ีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 ทัวร์ น้ ี ขอสงวนสิ ทธิ์ สําหรั บผูเ้ ดิ นทางที่ถือหนังสื อเดิ นทางธรรมดา (หน้าปกสี น้ าํ ตาล / เลื อดหมู) เท่านั้น กรณี ที่ท่านถื อ
หนังสื อเดินทางราชการ (หน้าปกสี น้ าํ เงินเข้ม) หนังสื อเดินทางทูต (หน้าปกสี แดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะ
ทัวร์ อนั มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิ ญ หรื อ เอกสารใดเชื่ อมโยงเกี่ ยวกับการขออนุ ญาตการใช้
หนังสื อเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผา่ นการอนุมตั ิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ
ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่ วนนี้ และ
ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรื อด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริ การไม่ว่าบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม
 ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรื อด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริ การไม่ว่าบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คํานําหน้าชื่ อ เลขที่หนังสื อ
เดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสื อเดิน และ
หน้าวีซ่ามาให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชําระเงินมัดจําหรื อส่ วนที่เหลือทั้งหมด
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสําคัญ

 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด
ของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
 อัตราค่าบริ การนี้ คาํ นวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่า
ภาษีน้ าํ มัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทาํ ให้ตน้ ทุนสู งขึ้น
 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั้น
 นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้ อมในการเดิ นทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่ เหตุที่
เกี่ยวข้องกับทางบริ ษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตั ิภยั ที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนื อการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริ ษทั จะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่ วนที่บริ ษทั ยังไม่ได้ชาํ ระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริ ษทั หรื อจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่คู่
ค้าตามหลักปฏิบตั ิเท่านั้น
 กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนด
จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
 สิ่ งของที่ มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ มี ดพก แหนบ อุ ปกรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
 คณะทัวร์น้ ี เป็ นการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริ ษทั ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง
ซึ่งบางส่ วนของโปรแกรมอาจจําเป็ นต้องท่องเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณี ที่ท่านไม่ตอ้ งการ
ใช้บริ การส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็ น
บางกรณี ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมดกับผูเ้ ดินทาง กรณี ที่เกิดเหตุการณ์น้ ีข้ ึน ไม่ว่า
กรณี ใดก็ตาม

