วันแรก กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – เนินเขาสแปร์โรว์
08.00 น.

พร้ อ มกั น ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณ ภู มิ ชั้ น 4 ประตู ห มายเลข 2 เคาน์ เ ตอร์ D สายการบิ น THAI
AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและ
อานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

10.50 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG974

17.10 น.

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง)
ถึ ง สนามบิ น โดโมเดโดโว กรุ ง มอสโคว์ ประเทศรั ส เซี ย (เวลาท้ อ งถิ่ น ช้ า กว่ า ประเทศไทย 4
ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่่า

นาท่ านเดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซี ยและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ ที สุดของยุโรปมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี
นาเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์
ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขาย
ของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจานวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้อและต่อรองราคาได้ด้วย
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก MAXIMA HOTEL , MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่่า

พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชม เมื องมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมื อ งหลวงของประเทศรัส เซี ย เป็ นศู นย์ก ลางทางเศรษฐกิ จ
การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาให้เป็น
เมือ งที่ มีป ระชากรหนาแน่ น ที่ สุ ด ในยุโรป นาท่ า นเข้ า สู่ ภ ายในรั้ว พระราชวัง เครมลิ น (Grand Kremlin
Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์ก ปั จจุบันเป็ นที่ ประชุ มของรัฐบาลและที่ รับรองแขกระดับ ประมุ ขของประเทศ นาท่ านสู่จัตุรัส
วิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชม
ด้ า นในโบสถ์ อั ส สั ม ชั ญ ซึ่ ง เป็ น โบสถ์ ที่ ส าคั ญ ใช้ ใ นงานพิ ธี ก รรมที่ ส าคั ญ เช่ น การประกอบพิ ธี บ รม
ราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์
จะสร้างระฆังใบใหญ่ ที่ สุด ในโลกเพื่ อนาไปติด บนหอระฆั งแต่เกิด ความ ผิด พลาดระหว่างการหล่อท าให้
ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทา
ด้วยบรอนซ์น้าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้าน
ใน) นาเข้าชม พิพิ ธภัณ ฑ์อาร์เมอรี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของ
เจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซีย
จากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่
เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์
ของรั ส เซี ย ไม่ ว่ า จะเป็ น งานเฉลิ ม ฉลองทางศาสนา หรื อ การประท้ ว งทางการเมื อ ง สร้ า งใ นสมั ย
คริส ต์ ศ ตวรรษที่ 17 ปั จจุบั น สถานที่ แห่ งนี้ ใช้ จั ด งานในช่ ว งเทศกาลส าคั ญ ๆ เช่ น วัน ปี ใหม่ วั นชาติ วั น
แรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรม
ที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสัน
สวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิ
เออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจากทับทิม น้าหนัก 20
ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิว นิส ต์ นามาประดับ ไว้เมื่อ ปี ค .ศ.1995 ชมห้ า งสรรพสิ นค้ ากุ ม (GUM Department
store) สถาปั ต ยกรรมที่ เก่ าแก่ ของเมื อ ง สร้า งในปี ค .ศ.1895 จ าหน่ ายสิ นค้ า จ าพวกแบรนด์ เนม เสื้ อ ผ้ า
เครื่องสาอาง น้าหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง
ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
อิสระอาหารค่่า ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ง
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก MAXIMA HOTEL , MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งซากอร์ ส (Zagorsk) (ระยะทาง 75 กม. ใช้ เวลาเดิ นทางประมาณ 1.30 ชม.)
เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่
ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิ ทยาลัยสอนศิลปะ สอนการ
ร้อ งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ชมโบสถ์ โฮลี ท ริ นิตี้ (Holy Trinity
Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหั ว หอมสีท อง ภายในตกแต่งด้ วยภาพเฟรสโกและภาพ
ไอคอน 5 ชั้ น มีโลงศพสีเงินของนั กบุญ เซอร์เจียสที่ภ ายในบรรจุกระดู กของท่าน ประชาชนที่ ศรัทธาจะ
เดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความ
สวยงามมากของเมื อ ง มี ก ารสร้ า งในสมั ย พระเจ้ า อี ว านเมื่ อ ปี ค.ศ. 1559-1585 เลี ย นแบบมหาวิ ห าร
อัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่
สร้ า งในสมั ย พระเจ้ า ปี เ ตอร์ ม หาราช ภายในตกแต่ ง ด้ ว ยภาพนั ก บุ ญ มี แ ท่ น ส าหรั บ ประกอบพิ ธี ข อง
พระสังฆราชและที่สาหรับนักร้องนาสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้
เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่า ชมบ่อน้่าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the
Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย

จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก
ซึ่ งมี ใ ห้ เลื อ กมากมายหลายแบบ จากนั้ น น าท่ า นสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของ
ประเทศ อิส ระให้ ท่ า นได้ เลือ กซื้ อ สิ นค้ าพื้ นเมื องนานาชนิด ในราคาที่ ถูก ที่ สุ ด อาทิ เช่ น นาฬิ ก ารัส เซี ย ,
ตุ๊ ก ตาแม่ ลูก ดกหรื อมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้ า คลุ ม ไหล่ , อ าพั น, ของที่ ระลึ ก ต่ างๆ และอื่ นๆอี ก
มากมาย
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ค่่า

 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก MAXIMA HOTEL , MOSCOW หรือเทียบเท่า
วันทีส
่ ี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

15.30 น.
18.40

น.

วันทีห
่ ้า
06.45 น.

สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์
ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขาย
ของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจานวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้อและต่อรองราคาได้ด้วย
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่น
ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง
แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นาสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีนั้น
เป็ นลั ก ษณะของ Monumental art คื อ ลั ก ษณะของงานศิ ล ปะที่ ส ร้า งขึ้ นเพื่ อ ระลึ ก ถึ งคุ ณ ความดี ของ
วีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
นาท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวม
วัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรี
เปิดหมวกอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็น
มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี
ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่สาคัญของนิกาย
รัสเซียนออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติ
น่าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท่าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก
่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่ โมง)
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************
อัตราค่าบริการ

ก่าหนดการเดินทาง
12 – 16 มิถุนายน 2560
14 – 18 มิถุนายน 2560
19 – 23 มิถุนายน 2560
26 – 30 มิถุนายน 2560
28 มิถุนายน –02 กรกฎาคม 60

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12
ปี)
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี)
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900

พักเดี่ยว
เพิม
่

ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว

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

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

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ
้ งถิ่น**
** ราคาเด็กอายุไม่ถง
ึ 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช่าระเงินค่ามัดจ่า ท่านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนทีเ่ หลือช่าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้อเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกัน หรือ อยูค
่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มห
ี ้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1
เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนือ
่ งจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมต
ิ า่
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มอ
ี ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ท าหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า โทรศั พ ท์ ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ ต ค่ าซั กรีด มินิบ าร์ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื่อ งดื่ม ที่ สั่งเพิ่ มนอกเหนือ รายการ (กรุณ าสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 15 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ

1.
2.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวั นเวลาดังกล่ า วและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท

นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต้ อ งช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารส่ ว นที่ เหลื อ ทั้ งหมดก่ อ นวั น เดิ น ทางอย่ า งน้ อ ย 21 วั น กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

3.
4.
5.

การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่า บริการทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวั นเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดั งกล่ าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ นทางในกรณี ที่ มี นัก ท่ อ งเที่ ยวร่วมเดิ น ทางน้ อ ยกว่า 20 ท่ า น โดย
จะแจ้งให้กับ นักท่องเที่ยวหรือ เอเจนซี่ท ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้ อย 10 วันก่ อนการเดินทางสาหรับ ประเทศที่ มีวีซ่า แต่ ห ากทางนั กท่ อ งเที่ ยวทุ ก ท่ านยินดี ที่ จะช าระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่ น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบั ติเหตุ ความเจ็บ ป่วย
ความสูญ หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิ สัยอื่น
เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัว ขึ้นเครื่องบิน ต้อ งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ ไม่เกิน 100 มิลลิ ลิตรต่ อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดั งกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

