วันที่หนึ่ง
(-/-/-)
22.30 น.

วันที่สอง

ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ขอเชิญทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4
ประตูทางเข้ าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ อานวย
ความสะดวกตลอดขันตอนการเช็
้
คอิน และ หัวหน้ าทัวร์ ให้ คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนออกเดินทาง

ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่ าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศ
กาต้ าร์ - ท่ าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ ซา
เวียร์ - ถนนอารบัต
(-/-/D)
02.35 น.
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้ าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways
เที่ยวบินที่ QR837
** ใช้ เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
05.30 น.
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้ าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
06.45 น.
นาท่านเดินทางสู่ นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการ
บิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR233
** ใช้ เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
11.55 น.
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง **
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ ยาวนานถึง 850 ปี เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตังอยู
้ ่ใกล้ แม่น ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมี
ประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาให้ เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุ ในยุโรป และเมื่อสมัยครัง้ ที่สหภาพโซ
เวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงั เป็ นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้ วย
นาท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรื อที่เรี ยกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่
อนุญาตให้ ถ่ายรูปด้ านใน) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้ าซาร์ อเล็ก
ซานเดอร์ ที่ 1 ใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารที่สาคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้ ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญ
ระดับชาติ ** หากมีพธิ ีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ จะไม่ อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน **
นาท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ นทังย่
้ านการค้ า แหล่งรวมวัยรุ่น
ร้ านค้ าของที่ระลึก ร้ านนัง่ เล่น และยังมีศลิ ปิ นมานัง่ วาดรูปเหมือน รูปล้ อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้ วย
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง)
 นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

เช้ า

กลางวัน

เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์ กอร์ ส - โบสถ์ อัสสัมชัญ - บ่ อนา้ ศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ ทรินิตี ้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโล
โว่
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ ส (Zagorsk) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที) เป็ นเมืองโบราณ เป็ นที่ตงของศา
ั้
สนสถานที่ใหญ่ที่สดุ และเก่าแก่ที่สดุ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอน
ศิลปะ สอนการร้ องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง สร้ างในสมัยพระเจ้ า
อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้ างเลียนแบบโบสถ์อสั สัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแต่งด้ วยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ชัน้ มีแท่นสาหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สาหรับนักร้ องนาสวด หอระฆัง ผ่ านชม บ่อนา้ ศักดิ์สิทธิ์
(Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ ้นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพธิ ีกรรมทางศาสนา โบสถ์ อัสสัมชัญ จะไม่ อนุ ญาตให้
เข้ าชมด้ านใน **
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ ทรินิตี ้ (Holy Trinity) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้ วยภาพเฟรส
โกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์ เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมา
สักการะด้ วยการจูบฝาโลงศพ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

ค่า

วันที่ส่ ี

เช้ า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow)
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค้ าพื ้นเมือง ซึ่งท่านจะได้ พบกับสินค้ าของที่ระลึก
มากมาย อิสระท่านเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้ า (แม่ลกู ดก) ผ้ าพันคอ กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ กล่อง
ไม้ พวงกุญแจ ไม้ แกะสลัก และสินค้ าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเท่ า

เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์ คแอนด์ เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์ แห่ ง
พระเจ้ าซาร์ - ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ - พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอ
นาฬิกาซาวิเออร์ - ห้ างสรรพสินค้ ากุม - อนุสรณ์ สถานเลนิน
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้ าซาร์ ทกุ พระองค์ จนกระทัง่ พระเจ้ า
ซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปี เตอร์ สเบิร์ก ปัจจุบนั เป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็ นจัตรุ ัสวิหาร เป็ นที่ตงของ
ั้
มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้ าง
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็ นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็ นสถานที่ ที่พระเจ้ าซาร์ ใช้ ทาพิธีบรมราชาภิเษก **
หากมีพธิ ีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญจะไม่ อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน ** ชม มหาวิหารอาร์ คแอนด์ เกิล มิ
คาเอล (The Archangel Michael) ที่สร้ างอุทิศให้ กบั นักบุญอาร์ คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบนั เป็ นที่เก็บพระศพของพระเจ้ า
ซาร์ ก่อนยุคพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ผ่ านชม ระฆังยักษ์ แห่ งพระเจ้ าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้ างในปี ค.ศ. 1733-1735
สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้ างระฆังใบใหญ่ที่สดุ ในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทาให้ ระฆังแตก

กลางวัน

ปัจจุบนั ตังอยู
้ ่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี ้ ผ่ านชม ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้ างในปี ค.ศ. 1586
ต้ องการให้ เป็ นปื นใหญ่ที่สดุ ในโลก ที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ ยิงเลย ทาด้ วยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ของ
ประเทศรัสเซีย เป็ นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล ้าค่าของเจ้ าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพธิ ภัณฑ์อาร์ เมอรี่ แชม
เบอร์ เป็ นหนึ่งในสามพิพธิ ภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัตขิ องพระเจ้ าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สดุ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่ ประเทศ
อังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้ างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ของ
รัสเซียไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรื อการประท้ วงทางการเมือง สร้ างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนั สถานที่
แห่งนี ้ใช้ จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณโดยรอบ
ของจัตรุ ัสแดงเป็ นที่ตงของกลุ
ั้
่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้ แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral)
สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด้ วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสนั สวยงามสดใส สร้ างด้ วยศิลปะรัสเซีย
โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ด้ วยรูปทรงที่มีลกั ษณะเป็ นโดมรูปหัวหอม สีสนั สดใส ตังตระหง่
้
านสง่า
งาม ขนาบข้ างด้ วยกาแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให้ คนจานวนไม่น้อยที่เดินทางสูจ่ ตั รุ ัสแดงแล้ วจะต้ องถ่ายรูปเป็ นที่
ระลึกคูก่ บั มหาวิหารแห่งนี ้ พร้ อมกับการเรี ยนรู้ความเป็ นมาอันยาวนานของสถานที่สาคัญนี ้ควบคูก่ นั ไป มหาวิหารเซนต์ บา
ซิล สร้ างขึ ้นโดยพระเจ้ าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมือง
คาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้ อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ
(Postnik Yakovlev) และด้ วยความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทาให้ มีเรื่ องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้ าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัย

ค่า

ในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี ้มาก จึงมีคาสัง่ ให้ ปนู บาเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบด้ วยการควักดวงตาทัง้ สอง เพื่อ
ไม่ให้ สถาปนิกผู้นนสามารถสร้
ั้
างสิง่ ที่สวยงามกว่านีไ้ ด้ อีก การกระทาในครัง้ นันของพระเจ้
้
าอีวานที่ 4 จึงเป็ นที่มาของสมญา
นาม Ivan The Terrible หรื ออีวานมหาโหด นัน่ เอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตังอยู
้ บ่ นป้อมสปาส
สกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจากทับทิม น ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับไว้ เมื่อ
ปี ค.ศ. 1995 ชม ห้ างสรรพสินค้ ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้ างในปี ค.ศ.
1895 ปัจจุบนั เป็ นห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ า จาหน่ายสินค้ าแบรนด์เนม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง น ้าหอม แบรนด์ดงั ที่มีชื่อเสียงที่เป็ น
รุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์ สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้ างเพื่อราลึกถึงผู้นาคอมมิวนิสต์คนแรกของ
รัสเซีย ภายในคือสถานที่พกั พิงเมื่อท่านสิ ้นใจในจัตรุ ัสสีแดงที่เคร่งขรึ มแต่ยงั คงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมที่นี่ด้วยความสงบเพื่อ
ชมร่างของบุรุษผู้กล้ าในอดีตซึ่งเปิ ดให้ ประชาชนเข้ าชมแม้ ท่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปี แล้ วก็ตาม ที่เก็บศพสร้ างด้ วยหิน
อ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้ วครอบอยู่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง)
 นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

เช้ า

กลางวัน

เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ ดนิ เมืองมอสโคว์ - ท่ าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว
เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่ าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้ าร์
(B/L/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์ โร่ ฮลิ ล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได้
ทังหมด
้
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้ างเป็ นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็ น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้ างด้ วยรูปทรง
เดียวกัน
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ ดนิ เมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ วา่ มีความสวยงามมากที่สดุ ในโลก ด้ วยความ
โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดนิ มีจดุ เริ่ มต้ นมาจากช่วงแรกสุด
ที่สตาลิน ขึ ้นมาเป็ นผู้นาสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีนนเป็
ั ้ นลักษณะของงาน
ศิลปะที่สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหล่อ ภาพสลัก
นูนต่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นาท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ นทังย่
้ านการค้ า แหล่งรวมวัยรุ่น
ร้ านค้ าของที่ระลึก ร้ านนัง่ เล่น และยังมีศลิ ปิ นมานัง่ วาดรูปเหมือน รูปล้ อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้ วย
** อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่ การเดินทางท่ องเที่ยว**
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
23.55 น.
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้ าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways
เที่ยวบินที่ QR230
** ใช้ เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 15 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่หก

ท่ าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้ าร์ - ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ประเทศไทย
(-/-/-)
05.10 น.
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้ าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
08.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways
เที่ยวบินที่ QR832
** ใช้ เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
19.00 น.
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

26 - 31 กรกฎาคม 2561
09 - 14 สิงหาคม 2561
23 - 28 สิงหาคม 2561
04 - 09 กันยายน 2561
13 - 18 กันยายน 2561

36,888
36,888
36,888
35,888
35,888

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เตียง
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี )
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
35,888
35,888
35,888
35,888

พักเดี่ยว
เพิ่ม
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500

ราคา
ไม่ รวม
ตั๋ว
12,888
12,888
12,888
16,888
16,888

** อัตรานี ้ ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น **
** อัตราค่ าบริการ สาหรับเด็กอายุไม่ ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
** สาหรับอัตราค่ าบริการนี ้ จาเป็ นต้ องมีผ้ ูเดินทางจานวน 20 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ ละคณะ กรณีท่ มี ีผ้ ูเดินทางไม่ ถึงตามจานวนที่
กาหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่ าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้ คณะได้
ออกเดินทาง ตามความต้ องการของผู้เดินทาง) **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็ น ชันธุ
้ รกิจ (Business Class)
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ
 ค่าภาษีน ้ามัน และ ภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ ท้อง
เครื่ องบินได้ ท่านละ 2 ชิ ้น โดยมีน ้าหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก. (แต่ละชิ ้น ควรหนักไม่เกิน 23 กก. เช่น 23 กก. 1 ชิ ้น 7 กก. 1 ชิ ้น รวม 30 กก.)
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศตลอดเส้ นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน ต่อห้ อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณี
มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้ โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั
ไปเป็ นเมืองใกล้ เคียงแทนโดยอ้ างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี ้แจงไว้ ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ น
สาคัญ

 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื ้อประกันเพิม่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพ
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มิ นิบาร์
ในห้ อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการ
จากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการทุกครัง้ )
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่ าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 24 เหรียญดอลล่ าร์ สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค้ า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 18 เหรียญดอลล่ าร์ สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค้ า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น และ หัวหน้ าทัวร์ รวมทัง้ 3 ท่ าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 42 เหรียญดอลล่ าร์
สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คานวนเป็ นเงินไทยประมาณ 1,450 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้ น เด็กอายุไม่ ถึง 2
ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นีท้ ่ านสามารถให้มากกว่ านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน
เงื่อนไขการจอง และ การชาระค่ าบริการ
1.
นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ กรุณาทาการจองล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 45 วัน ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนี ้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้ รับยอดเงินมัดจาตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่าน
จาเป็ นต้ องเช็คที่วา่ งและทาจองเข้ ามาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิ รอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ สทิ ธิ์ลกู ค้ าราย
ถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทารายการจองเข้ ามาตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรี ยดทางบริ ษัทมีที่นงั่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
2.
นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือทังหมด
้
ครบ 100% ก่ อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อ
เอเย่นต์ไม่ชาระเงิน หรื อ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่
กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ อี ยู่ในช่ วงรอผลการอนุมัตวิ ีซ่า รอนัดสัมภาษณ์ วีซ่า ที่ทาให้ ทางบริษัทไม่ได้ รับเงินตามเวลาที่กาหนด
ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนั ้ ๆทันที
3.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ จดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อน หรื อ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ (ผู้มี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ เดินทางมาที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้ งยืนยันยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น

กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์
หรื อ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจประกอบ (กรณี
ดาเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้ อมหลักฐาน ได้ แก่ ใบเรี ยกเก็บเงิน หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆทังหมด
้
พาสปอร์ ตหน้ าแรกของผู้
เดินทาง สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี ้
2.1 แจ้ งยกเลิก 30 วัน ขึน้ ไป ก่ อนการเดินทาง คืนค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ ว่าวันใด
วันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน **
2.2 แจ้ งยกเลิก 16-29 วัน ก่ อนการเดินทาง เก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 20,000 บาท ** กรณีท่ ีมีค่าใช้ จ่ายตามจริงมากกว่ ากาหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด **
2.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
** ทังนี
้ ้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้ วเนื่องจากการจัดเตรี ยม การจัดการนาเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั เป็ นต้ น **
3.
การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริการทังหมดไม่
้
วา่ กรณีใดๆก็ตาม
4.
สาหรับอัตราค่าบริการนี ้ จาเป็ นต้ องมีผ้ เู ดินทางจานวน 20 ท่าน ขึ ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผ้ เู ดินทางไม่ถึงตามจานวนที่กาหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรื อ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ ้น เพื่อให้ คณะได้ ออกเดินทาง ตามความ
ต้ องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ กับนักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และ อย่างน้ อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ทกุ ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิม่
จากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้ บริการและดาเนินการต่อ ไป
5.
ในกรณีที่ลกู ค้ าดาเนินการยื่นวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ที่ลกู ค้ าชาระมาแล้ วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้ นใน
กรณีที่วีซ่าไม่ผา่ นการอนุมตั จิ ากทางสถานทูต กรณีนี ้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริงทังหมด
้
โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ า
เป็ นสาคัญ
6.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริษัท
2.

ข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) , ห้ องพักคูแ่ บบ 2 ท่าน
(Twin/Double) และ ห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิ กัน หรื อ อยู่คนละชันกั
้ น และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้ าต้ องการเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะต้ องเป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรื อ อาจมีความ
จาเป็ นต้ องแยกห้ องพัก เป็ น ห้ องคู่ 1 ห้ อง (Twin/Double) และ ห้ องเดี่ยว 1 ห้ อง (Single) ไม่วา่ กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรี ยกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ ้นจากนักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Building) ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เงื่อนไข และ ข้ อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ
4.
ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
5.
ทัวร์ นี ้ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้ าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทาง
ราชการ (หน้ าปกสีน ้าเงินเข้ ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้ าปกสีแดงสด) และต้ องการเดินทางไปพร้ อมคณะทัวร์ อันมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรื อ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้ หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผา่ นการอนุมตั ิ
ของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ทั ้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้ าไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ ้นในส่วนนี ้ และ ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริการตามที่
ระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง หรือด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
6.
ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริการตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทัง้ หมด หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้ า-ออกเมือง หรื อด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็
ตาม
7.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วี
ซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ไม่ได้ สง่ หน้ าหนังสือเดิน และ หน้ าวีซ่ามาให้ กบั ทางบริษัท
พร้ อมการชาระเงินมัดจาหรื อส่วนที่เหลือทังหมด
้
8.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมอิ ากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ ทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
9.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ เกิดจากความผิดของทางบริษัท
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า
เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
10. อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บ
ราคาค่าบริการเพิม่ ขึ ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทาให้ ต้นทุนสูงขึ ้น
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของบริษัทกากับเท่านัน้
12. นักท่องเที่ยวต้ องมีความพร้ อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสด
ุ วิสยั ใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้ องกับทาง
บริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่ น เกิดอุบตั ภิ ยั ที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริ ษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์
เฉพาะส่วนที่บริ ษัทยังไม่ได้ ชาระแก่ทางคู่ค้าของทางบริ ษัท หรื อจะต้ องชาระตามข้ อตกลงแก่คคู่ ้ าตามหลักปฏิ บตั เิ ท่านัน้

13.

14.

15.

กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน
1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็ก ซ์เรย์
อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่
โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
สิง่ ของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้
ท้ องเครื่ องบินเท่านัน้
คณะทัวร์ นี ้ เป็ นการชาระค่าใช้ จ่ายทังหมดแบบผู
้
กขาดกับตัวแทนบริ ษัทที่ได้ รับการรับรองอย่างถูกต้ อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วน
ของโปรแกรมอาจจาเป็ นต้ องท่องเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ
้ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้ บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายให้ ได้ และ อาจมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ เติมขึ ้นตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริงทังหมดกั
้
บผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี ้ขึ ้น ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม

