วันที่หนึ่ง
15.00 น.

18.25 น.

21.45 น.
วันที่สอง

02.25 น.

06.50 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี
(-/-/-)
ขอเชิ ญ ทุ ก ท่ า นพร้อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กรุ ง เทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้
คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมื องอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์
โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั ่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อ
เปลี่ยนเครื่อง **
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอส
โคว์ - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
(-/L/D)
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน
Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY65 ** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั ่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
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คํา่
วันที่สาม

เช้า

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั ่วโมง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง
850 ปี เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึ กษา และ การเดิ นทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้
แม่น้ํ ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําให้เป็ นเมืองที่มีประชากร
หนาแน่ นที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงั เป็ นเมืองหลวงของ
สหภาพโซเวียตอีกด้วย
นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของเมือง
มอสโคว์ได้ท้งั หมด ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็ นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็ น 1
ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําท่านเดินทางสู่ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้ นในปี คศ. 1656 โดย นั กบุญนิ กคอน เพื่อเป็ นสถานที่ทาง
ศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที่นี้นํ าความเชื่อมาจากแผนดิน
ศักดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ํ าอิสตรา เป็ นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็ นเสมือนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิของ
เยรูซาเล็ม
นําท่านผ่านชม แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่
เรี ยกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุ ญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้า งขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็ น
วิหารที่สาํ คัญของนิ กายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สาํ คัญระดับชาติ ** กรณีที่มีพิธีกรรม
ทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)
 นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรสั แดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซา
ยาร์ดเยปาร์ค
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปี เตอร์สเบิรก์ ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุม
ของรัฐบาลและที่รบั รองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็ นจัตุรสั วิหาร เป็ นที่ต้งั ของ มหา
วิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียนเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยอดโดม
9 ยอด เป็ นสถานที่ ที่ พระเจ้า ซาร์ใ ช้ทํา พิธี บรมราชาภิ เ ษก **หากมี พิธี ก รรมทางศาสนามหาวิ ห าร
อัสสัมชัญ จะไม่อนุ ญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel
Michael) ที่สร้างอุทิศให้กบั นักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปั จจุบนั เป็ นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อน
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ยุคพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ.
1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาด
ระหว่างหล่อทําให้ระฆังแตก ปั จจุบนั ตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์
(Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็ นปื นใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ยงิ เลย ทํา
ด้วยบรอนซ์น้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็ นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้าํ ค่าของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่
14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้า
แผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูท่ ี่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นํ าท่านเดินทางสู่ จัตุรสั แดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาํ คัญใน
ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุ บันสถานที่ แห่งนี้ ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสําคัญ ๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วัน
แรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสั แดงเป็ นที่ต้งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่
สวยงาม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมือง
มอสโคว์ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสนั สวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ ก
ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ด้วยรูปทรงที่มีลกั ษณะเป็ นโดมรูปหัวหอม สีสนั สดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม
ขนาบข้างด้วยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให้คนจํานวนไม่น้อยที่เดินทางสู่จตั ุรสั แดงแล้วจะต้อง
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกคู่กบั มหาวิหารแห่งนี้ พร้อมกับการเรียนรูค้ วามเป็ นมาอันยาวนานของสถานที่สาํ คัญนี้
ควบคู่กนั ไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร้างขึ้ นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็ นอนุ สรณ์
สถานในการรบชนะเหนื อกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิ ก ปอสนิ ก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วย
ความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทําให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความ
งดงามของมหาวิหารแห่งนี้ มาก จึงมีคาํ สัง่ ให้ปนู บําเหน็ จแก่สถาปนิ ก ผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง
เพื่อไม่ให้สถาปนิ กผูน้ ้ั นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ ได้อีก การกระทําในครั้งนั้ นของพระเจ้าอีวานที่ 4
จึงเป็ นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นัน่ เอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour
Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทาํ มาจากทับทิม
นํ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สต์นํามาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995 ชม ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum
Department Store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปั จจุบันเป็ น
ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา จําหน่ ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่องสําอาง นํ้าหอม แบรนด์ดงั ที่มีชื่อเสียงที่เป็ น
รุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื่อรําลึกถึงผูน้ ําคอมมิวนิ สต์
คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พกั พิงเมื่อท่านสิ้ นใจในจัตุรัสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยงั คงความยิ่งใหญ่
เยี่ยมชมที่นี่ดว้ ยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผูก้ ล้าในอดีตซึ่งเปิ ดให้ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสียชีวิตไป
ถึง 90 กว่าปี แล้วก็ตาม ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนิ นนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้ว
ครอบอยู่
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นําท่านเดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย (Zaryadye Park) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของเมืองมอส
โคว์ได้บริเวณกว้าง ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโคว์ได้ในมุมสูงอีกด้วย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)
 นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั Maxima Slavia Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อสั สัมชัญ - บ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์
ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดนิ เมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต – สวนโคโลเมนสโกเย
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที) เป็ นเมือง
โบราณ เป็ นที่ต้งั ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญที่
ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ น
วิทยาลัยสงฆ์
นํ าท่านเดินทางสู่ โบสถ์อสั สัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง
สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมือ่ ปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อสั สัมชัญภายพระราชวังเครมลิน
ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่
สําหรับนักร้องนําสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้ นมาเองตาม
ธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถ์อสั สัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **
นํ าท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี้ (Holy Trinity) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของ
ท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค้าพื้ นเมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับ
สินค้าของที่ ร ะลึ กมากมาย อิ ส ระท่ านเลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก)
ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรปู แบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้วา่ มีความสวยงามมากที่สุดใน
โลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดินมี
จุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้ นมาเป็ นผูน้ ํ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นํามา
ตกแต่ ง ภายในสถานี น้ั นเป็ นลั ก ษณะของงานศิ ล ปะที่ ส ร้า งขึ้ นเพื่ อ ระลึ ก ถึ ง คุ ณ ความดี ข องวี ร บุ รุ ษ
(Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้ น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํา่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบ
โมเสก
นําท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ นทั้งย่านการค้า
แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปิ น
เล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย
นํ าท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบริเวณนี้ เป็ นที่ต้งั ของพระราชวังไม้พระเจ้าซาร์
ไมเคิล โรมานอฟ ซึ่งอดีตได้เคยเป็ นพระราชวังที่พระเจ้าซาร์อเล็กเซย์แปรพระราชฐานประทับในฤดูรอ้ น
อีกทั้งพระเจ้าปี เตอร์มหาราชเคยประทับที่นี่ในวัยเด็ กและพระนางเอลิซาเบธได้ประสูติที่วงั แห่งนี้ บริเวณ
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รอบนอกมีพื่นที่กว้างขวางและมีสวนต้นไม้และดอกไม้ที่ร่มรื่น ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงาม
โดยรอบบริเวณสวนและด้านนอกตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)
 นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั Maxima Slavia Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
วันที่หา้
เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู
ดาบี เมืองอาบู ดาบี
(B/-/-)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
12.40 น.
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมื องอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์
โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY68
** ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั ่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
18.55 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อ
เปลี่ยนเครื่อง **
21.35 น.
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad
Airways เที่ยวบินที่ EY402
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั ่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
วันที่หก
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
(-/-/-)
07.10 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ
** กรุณาตรวจสอบเวลาและไฟล์ทบินของแต่ละช่วง ของแต่ละพีเรียด อีกครั้งในตาราง อัตราค่าบริการ **
อัตราค่าบริการ
ราคา
1 เด็ก 2
1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
ไม่รวม
พัก
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ เด็ก เด็กไม่มี
ตั ๋ว
เดี่ยว
กําหนดการเดินทาง
รายละเอียดเที่ยวบิน
ห้องละ
มีเตียง
เตียง
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่ (เด็กอายุ เพิ่ม
เกิน 12 ปี ) ไม่เกิน 12
ปี )
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562

27JUL EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
28JUL EY65 AUH-DME 02.25-06.50
31JUL EY68 DME-AUH 12.40-18.55
31JUL 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

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999
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11AUG EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

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 กันยายน 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 EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
12OCT EY65 AUH-DME 02.25-06.50
15OCT EY68 DME-AUH 12.40-18.55
15OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

34,999

34,999

34,999

7,000

18,999

19 – 24 ตุลาคม 2562

19OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
20OCT EY65 AUH-DME 02.25-06.50
23OCT EY68 DME-AUH 12.40-18.55
23OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

34,999

34,999

34,999

7,000

18,999

26 – 31 ตุลาคม 2562

26OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
27OCT EY65 AUH-DME 02.25-06.50
30OCT EY68 DME-AUH 12.40-18.55
30OCT 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

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น **
** อัตราค่าบริการ สําหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครั้งก่อนทําการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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** สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็ นต้องมีผเู ้ ดินทางจํานวน 20 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึงตาม
จํานวนที่กาํ หนด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา
เพิ่มขึ้ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผูเ้ ดินทาง) **
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้ งการ Upgrade เป็ น ชั้น
ธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ
 ค่าภาษี น้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนี ยมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airlines อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้ น โดยมีน้ําหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก. (แต่ละชิ้ น ควรหนักไม่เกิน 23 กก.
เช่น 23 กก. 1 ชิ้ น 7 กก. 1 ชิ้ น รวม 30 กก.)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีหอ้ งพัก 3
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาํ ให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้ งการซื้ อประกัน
เพิ่มเพือ่ คุม้ ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่า ใช้จ่ า ยส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ทํา หนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า โทรศัพ ท์ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 24 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
ตามธรรมเนียม
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนี ยม 42
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเป็ นเงินไทยประมาณ 1,400 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุ
มากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
เงื่อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ
โอนเงินมัดจําจํานวน 20,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
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ชื่อบัญชี นายวัฒนา วิริยะกิตติ บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ซอยจารุรตั น์
เลขที่บญ
ั ชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาซาล
เลขที่บญ
ั ชี 221-2-20230-1
เมื่อทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทําประกันการเดินทาง) และ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
1. นักท่องเที่ยว กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง
2. กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชาํ ระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูใ่ นช่วงรอผลการอนุมตั ิวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทาํ
ให้ทางบริ ษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่ กําหนดไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆทันที
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีรายชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้ น ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี
ใดๆทั้งสิ้ น
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยว (ผูม้ ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อลงนามดําเนิ นการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณี ดําเนิ นการแทนผูเ้ ดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริการ
ต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ ดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ บั มอบอํานาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 40 วัน ขึ้ นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 26-39 วัน ก่อนการเดินทาง เก็ บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง
มากกว่ากําหนด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพิ่ม ที่เกิดขึ้ นจริงทั้งหมด **
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 25 วัน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องจากการจัดเตรียม การจัดการนํ าเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั เป็ นต้น **
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่ กรณีใดๆ
ก็ตาม
4. สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็ นต้องมีผูเ้ ดิ นทางจํานวน 20 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณี ที่มีผูเ้ ดินทางไม่ถึงตาม
จํานวนที่กาํ หนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้ น
เพื่อให้คณะได้ออกเดิ นทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบั นั กท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศ
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ที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดําเนิ นการต่อไป
5. ในกรณีที่ลกู ค้าดําเนิ นการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชําระมาแล้วไม่วา่ ส่วนใด
ส่วนหนึ่ ง ยกเว้นในกรณี ที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุ มตั ิจากทางสถานทูต กรณี นี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง
ทั้งหมด โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พกั ที่ทา่ นควรทราบ
1. เนื่ องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่
แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่
ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้อง
เป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็ นต้องแยกห้องพัก เป็ น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ
ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่วา่ กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้ นจาก
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิตาํ ่
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะ
ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ้า ซึ่งขึ้ นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั ่วไป ที่ทา่ นควรทราบ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สาํ หรับผูเ้ ดินทางที่ถือหนั งสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ํ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้ น กรณีที่ท่าน
ถือหนั งสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ํ าเงินเข้ม) หนั งสือเดิ นทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไป
พร้อมคณะทัวร์อันมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขอ
อนุ ญาตการใช้หนั งสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุ มตั ิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั ง่
ประเทศไทยขาออก และ ต่ างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณี ใดก็ ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิ ดชอบความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้ นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้
ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
3. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คํานํ าหน้าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า
หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอ ากาศ และเวลา ณ วันที่ เ ดิ นทางจริ ง ของประเทศที่ เ ดิ นทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษั ทจะคํา นึ ง ถึ งความปลอดภัย และ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิ ดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ ยวที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษี น้ํ ามัน ค่าภาษี สนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให้ตน้ ทุน
สูงขึ้ น
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ
ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตั ิภยั ที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนื อการควบคุมและคาดหมาย
ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชําระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตาม
ข้อตกลงแก่คคู่ า้ ตามหลักปฏิบตั ิเท่านั้น
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนํ าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิต ร โดยแยกใส่ ถุง พลาสติ กใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และสามารถนํ า ออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
11. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
12. คณะทัวร์นี้ เป็ นการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็ นต้องท่องเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ี
ท่านไม่ตอ้ งการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ ง ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติ มขึ้ นตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริงทั้งหมดกับผูเ้ ดินทาง
กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้ น ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม

RUS0235 - รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส (6วัน3คืน) เอิรธ์ แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 10 | P a g e

เอิรธ์ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่11/06694)
793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02 361 2955 แฟกซ์ 02 748 7330 Hotline: 086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก
Email: info@earththaitravel.com Website: www.earththaitravel.com

แผนที่บา้ นเอิรธ์ ท่านสามารถโหลดแผนที่จาก www.earththaitravel.com
ติดตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ
1.พิมพ์ เอิรธ์ แทรเวล หรือเข้าที่ WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793
2.ร่วมกด ที่หน้าแฟนเพจ
3.รับข้อมูลข่าวท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ ตัว๋ เครื่องบินราคาพิเศษ
*********************************************
ติดตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลน์แบบง่ายๆ
Line ID : @earthtravel (มี @ข้างหน้า)
หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)
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