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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  - ทา่อากาศยาน นานาชาติสงิคโปรช์างงี  เมอืงสงิคโปร ์
ประเทศสงิคโปร ์                                 ( -/-

/-)                                                                   
15.30 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ชัน้ 4 

ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์ K สายการบนิ  Singapore Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติสงิคโปรช์างงี  เมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร์  โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ979  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

21.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพ ือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืง

มอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์  - สถานรีถไฟใตด้นิ เมอืงมอสโคว ์- ถนนอารบตั

                                ( -

/L/D)      

00.20 น. นําทา่นเดนิทางสู ่นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ 

Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ362 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง ** 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมอสโ คว์ (Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น้ํามัสกวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากร

อยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทีม่ี

ประชากรหนาแน่นทีส่ดุในยุโรป และเมือ่สมัยครัง้ที่

สหภาพโซเวยีตยังไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืง

หลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

 นําทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral 

of Christ the Saviour) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า มหาวหิาร

โดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้า่ยรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็น

อนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.  

1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้ง

นานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีสํ่าคัญของนกิายรัสเซยีนออธอด

อกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีสํ่าคัญระดับชาต ิ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความ

โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจุีดเริม่ตน้มาจากชว่งแรกสดุทีส่ตา

ลนิ ขึน้มาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีนํ่ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้ง

ขึน้เพือ่ระลกึถงึคุณความดขีองวรีบรุุษ (Monumental 

Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหล่อ ภาพ

สลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ ถนนอารบตั ( Arbat Street) เป็น

ถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก .ม. เป็นทัง้ย่านการคา้ 

แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมี

ศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่น

ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  ** หากมพีธิกีรรมทาง

ศาสนา  มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตให้

เขา้ชมดา้นใน ** 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงมอสโคว ์- เมอืงซารก์อรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - บอ่นํา้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์- โบสถท์รนิติ ี ้- เมอืงมอสโคว ์- ตลาดอสิไมโลโว ่         

                               

(B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่น เดนิทางสู่  เมอืงซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ) เป็น เมอืงโบราณ เป็น

ทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุ ใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่14-17 เป็นทีแ่สวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธิข์องประเทศ 

เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการ

วาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ 

นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) 

โบสถ์เกา่แก่ทีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง สรา้งในสมัยพระ

เจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลยีนแบบโบสถ์

อัสสมัชญัภายพระราชวังเครมลนิ ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรส

โกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มแีทน่สําหรับประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทีสํ่าหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆงั ผา่นชม บอ่นํา้

ศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Chapel Over the Well) ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถท์รนิติ ี ้(Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหวัหอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรส

โกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุกระดูกของทา่น ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมา

สกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow)  

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่ทา่นจะไดพ้บกบัสนิคา้ของทีร่ะลกึ

มากมาย อสิระทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย อาท ิตุ๊กตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พันคอ กล่องดนตรรูีปแบบต่างๆ กล่องไม ้

พวงกญุแจ ไมแ้กะสลัก และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - ระฆงัยกัษแ์หง่พระ

เจา้ซาร ์- ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์- จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซา

วเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กุม - อนุสรณ์สถานเลนนิ                          

(B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทัง่พระเจา้

ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทบัทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบนัเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมุข

ของประเทศ บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น จัตุรัสวหิาร  เป็นทีต่ัง้ของ  มหาวหิารอสัสมัชญั ( Assumption Cathedral) สรา้งโดย
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สถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์ชทํ้าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมี

พธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน **  ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล 

(The Archangel Michael) ทีส่รา้งอุทศิใหก้บันักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบนัเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่น

ยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม  ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์ (Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระ

นางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ีส่ดุในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัตัง้อยู่

ภายในพระราชวังเครมลนิแหง่นี้ ผา่นชม ปืนใหญ่

พระเจา้ซาร์  (Cannons of Tsar) สรา้งในปี 

ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญท่ีส่ดุในโลก ที่

ยังไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซน้ํ์าหนัก 40 

ตัน และลูกกระสนุหนัก ลูกละ 1 ตัน   

นําทา่นเดนิทางสู ่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชม

เบอร ์(State Armoury Chamber Museum) 

เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศรัสเซยี 

เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบตัล้ํิาค่าของเจา้ชายมัส

โควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภัณฑอ์าร์

เมอรี ่แชมเบอรเ์ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ที ่

ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอหิร่าน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

นําทา่น เดนิทางสู่  จตัรุสัแดง ( Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์อง

รัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่ 17 ปัจจุบนัสถานที่

แหง่นี้ใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที่  2 บรเิวณโดยรอบ

ของจัตุรัสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่ มหาวหิารเซนต์  บาซลิ  (Saint Basil's Cathedral) 

สญัลักษณ์แหง่ความงามของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ

โดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทีม่ลีักษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สสีนัสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบ

ขา้งดว้ยกําแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจํานวนไม่นอ้ยทีเ่ดนิทางสูจั่ตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึคู่กบัมหา

วหิารแหง่นี้ พรอ้มกบัการเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทีสํ่าคัญนี้ควบคู่กนัไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระ

เจา้อวีานที ่4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลทีเ่มอืงคาซาน ( Kazan) ในปี 

พ.ศ. 2095 หลังจากถกูปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ ( Postnik Yakovlev) และ

ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรือ่งเล่าสบืต่อกนัว่า พระเจา้อวีานที ่4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิาร

แหง่นี้มาก จงึมคํีาสัง่ใหป้นูบําเหน็จแกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่ที่

สวยงามกว่านี้ไดอ้กี การกระทําในครัง้นัน้ของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือวีานมหา

โหด น่ันเอง  ชม  หอนาฬกิาซาวเิออร์  (Saviour 

Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะ

โกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีทํ่ามาจากทบัทมิ  

น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวเ้มือ่

ปี ค.ศ. 1995 ชม  หา้งสรรพสนิคา้กุม ( GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่อง

เมอืง มอสโคว์  สรา้งในปี  ค.ศ. 1895 ปัจจุบนัเป็น

หา้งสรรพสนิคา้ชัน้นํา จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง น้ําหอม  แบรนดด์ังทีม่ชีือ่เสยีงที่

เป็นรุ่นล่าสดุ ( New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเล

นนิ  (Lenin Memorial) สรา้งเพือ่ รําลกึถงึผูนํ้า

คอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีพ่ักพงิเมือ่ทา่นสิน้ใจในจัตุรัสสแีดงทีเ่คร่งขรมึแต่ยังคงความยิง่ใหญ ่เยีย่มชม

ทีน่ี่ดว้ยความสงบเพือ่ชมร่างของบรุุษผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บ

ศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยู่บนแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เมอืงมอสโคว ์- จุดชมววิ สแปโรฮลิล ์ - พพิธิภณัฑอ์วกาศ เมอืงมอสโคว-์ โบสถน์วิ เยรูซาเล็ม           

(B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่น เดนิทางสู่  จุดชมววิ  สแปรโ์รฮ่ลิล ์ (Sparrow Hill) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทศันียภาพของ เมอืงมอสโควไ์ด ้

ทัง้หมด ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบัตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรูปทรง

เดยีวกนั 
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นําทา่น เดนิทางสู ่ พพิธิภณัฑอ์วกาศ  เมอืง มอสโคว ์

(Museum of Cosmonautics) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ี

ความน่าสนใจอกีเเหง่ เพราะมันจะเเสดงใหคุ้ณเห็นถงึความ

ยิง่ใหญข่องรัสเซยีในชว่งปี ค.ศ. 1960 ทีเ่ป็นยุคทีม่นุษยชาติ

กําลังสนใจในเรือ่งของทอ้งฟ้า เเละเกดิสงครามเย็นทีทํ่าให ้

พวกเขาเเละอเมรกินัตอ้งขับเคีย่วกนัอย่างหนักเพือ่พชิติ

อวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซยีก็นับว่ามคีวามโดดเด่นเเละสําเร็จใน

หลายๆ เรือ่งเลยก็ว่าได ้ซึง่เรือ่งราวทัง้หมดนัน้ถกูจัดเเสดงไว ้

ทีพ่พิธิภัณฑเ์เหง่นี้ทีใ่ครมาเทีย่วชมเเลว้จะตอ้งประทบัใจ

อย่างเเน่นอน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถน์วิ เยรูซาเล็ม (New Jerusalem 

Monastery) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

โบสถ ์New Jerusalem Monastery สรา้งขึน้ในปี คศ. 1656 

โดย นักบญุนกิคอน เพือ่เป็นสถานทีท่างศาสนาออกหา่งไป

จากมอสโก โดยใชช้ือ่ว่า เมอืงเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานทีน่ี้

นําความเชือ่มาจากแผนดนิศักดิส์ทิธ ิโดยใชแ้ม่น้ําอสิตรา 

เป็นตัวแทนของจอรแ์ดน และใชต้ัวอาคารเป็นเสมอืนสถานที่

ศักดิส์ทิธขิองเยรูซาเล็ม 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมอืงมอสโคว์  - หา้งเวกสั เมกะ สโตร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว์  ประเทศรสัเซยี - ท่ า

อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                        ( B/-

/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งเวกสั เมกะ สโตร์  (Vegus Mega Store) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดช์ือ่ดัง อาทเิชน่ Boss , Calvin 

Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรอือาจจะเป็นสนิคา้ของฝากต่างๆของประเทศรัสเซยี 

** อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

15.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติสงิคโปรช์างงี  เมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร์  โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ361  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัทีเ่จ็ด ท่าอากาศยาน นานาชาติ สงิคโปรช์างงี  เมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                                  

(-/-/-)      

06.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพ ือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

09.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ972 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

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  มถิุนายน 2562 36,999 36,999 36,999 7,500 23,999 

27 ม.ิย. – 03 ก.ค. 2562 36,999 36,999 36,999 7,500 23,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เน ือ่งจากสายการ

บนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธรุกจิ (Business Class) 

กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 ค่าภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 

ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมี

งานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพ

กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์น

หอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการระบ ุและ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 30 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
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 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 51 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา 

(USD) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,750 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20 ,000 บาท  

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่น

จําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ ( Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั  กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่  ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยุดทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา

บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด  ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผงัหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวาม
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จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง ( Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง ( Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ ( Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทกุ

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทําได  ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทางกะทนัหนั อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่

ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้ม

การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 


