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กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ ำมอสโคว์
พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบิน THAI
AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมี เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG974
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่ โมง)
ถึงสนำมบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย
3 ชั ่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทีสุดของ
ยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี
นาท่านลง ล่องเรือแม่น้ ำ Moskva ของกรุงมอสโคว์ ชมความงามยามเย็นของสองฝั ง่ ข้างทาง
ของกรุงมอสโคว์ที่สวยงาม (ในฤดูหนาวแม่น้ าจะเป็ นน้ าแข็ง)
**ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในกรณี ที่ เรื อ ไม่ ส ามารถล่ อ งได้ไม่ ว่า กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางบริ ษั ท ขอคื น ค่ า
ล่องเรือแก่สมาชิกท่านละ 10 USD**
รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
 นำคณะเข้ำสูท่ ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดำว หรือเทียบเท่ำ
พระรำชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อำร์เมอรี–่ จัตรุ สั แดง–โบสถ์เซนต์บำซิล-ถนนอำรบัต
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน
10 ของประเทศ ทาให้เป็ นเมืองที่ มีประชากรหนาแน่ นที่ สุดในยุโรป นาท่านเข้าสู่ภายในรั้ว
พระรำชวั ง เครมลิ น (Grand Kremlin Palace) ที่ ป ระทั บ ของพระเจ้า ซาร์ ทุ ก พระองค์
จนกระทัง่ พระเจ้า ซาร์ปี เตอร์ม หาราชทรงย้า ยไปนครเซนต์ปี เตอร์ส เบิ ร์ก ปั จ จุ บัน เป็ นที่
ประชุมของรัฐบาลและที่รบั รองแขกระดับประมุขของประเทศ นาท่านสู่จตั ุรสั วิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้าน
ในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา
ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิ ดพลาด
ระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปื นใหญ่ที่สุดใน
โลกที่ ยงั ไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์น้ าหนั ก 40 ตัน (หำกมีพิธีกรรมทำงศำสนำ
โบสถ์อัสสัม ชัญ จะไม่ อ นุ ญ ำตให้เข้ำชมด้ำนใน) นาเข้าชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์อ ำร์เมอรี่ เป็ น
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พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของรั ส เซี ย เพื่ อ เป็ นที่ เ ก็ บ สะสมของเจ้า ชายมั ส โควี่ ในช่ ว ง
คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 14-15 ปั จ จุ บัน เป็ นสถานที่ เก็ บ สะสมของมี ค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด ของรัส เซี ยจาก
คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึ งช่วงต้น คริ สต์ศ ตวรรษที่ 20 พิ พิธภัณ ฑ์อาร์เมอรี่ เป็ นหนึ่ งในสาม
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ที่ เก็ บ รวบรวมทรัพ ย์ส มบั ติของพระเจ้า แผ่ น ดิ น ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ ซึ่ งอี ก 2 ที่ อ ยู่ที่
อังกฤษ และ อิหร่าน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาชม จัตุรสั แดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมื องที่ เป็ นเวที ของเหตุ การณ์สาคัญ ใน
ประวัติ ศ าสตร์ข องรัส เซี ย ไม่ ว่ า จะเป็ นงานเฉลิ ม ฉลองทางศาสนา หรื อ การประท้ว งทาง
การเมื อง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันสถานที่ แห่งนี้ ใช้จดั งานในช่วงเทศกาล
ส าคัญ ๆ เช่ น วัน ปี ใหม่ วัน ชาติ วัน แรงงาน และวัน ที่ ร ะลึ ก สงครามโลกครั้ง ที่ 2 บริ เวณ
โดยรอบของจัตุรสั แดงเป็ นที่ต้งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหำรเซนต์บำซิล
(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่ มี สี สัน สวยงามสดใส สร้า งด้ว ย
ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่
บนป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ ทามาจากทับทิ ม น้ าหนั ก
20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สต์นามาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้ำงสรรพสินค้ำกุม (GUM
Department store) สถาปั ตยกรรมที่ เก่ าแก่ของเมื อ ง สร้างในปี ค.ศ.1895 จาหน่ ายสิ น ค้า
จาพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง น้ าหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุ สรณ์สถำนเล
นิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยูบ่ นแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้ นเมือง
น าท่ านสู่ ถนนอำรบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดิ น ยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั้งย่า น
การค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรูปเหมือน รูป
ล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย
 นำคณะเข้ำสูท่ ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดำว หรือเทียบเท่ำ
ซำกอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อสั สัมชัญ-IZMAILOVO MARKET - CIRCUS
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องซำกอร์ส (Zagorsk) (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ
1.30 ชม.) เมื อ งนี้ เปรี ยบเสมื อ นเมื อ งโบราณ เพราะเมื อ งซากอร์ส ได้เป็ นที่ ต้ังของศาสน
สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของ
ประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ น
วิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถ์แรกของเมื องมียอด
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โดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของ
นักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วย
การจูบฝาโลงศพ ชม โบสถ์อสั สัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมาก
ของเมื อ ง มี ก ารสร้างในสมัยพระเจ้าอี วานเมื่ อปี ค.ศ. 1559-1585 เลี ยนแบบมหาวิห าร
อัสสัมชัญที่ จตุรสั วิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น
โบสถ์เก่ าแก่ สร้า งในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ม หาราช ภายในตกแต่ ง ด้ว ยภาพนั ก บุ ญ มี แ ท่ น
สาหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่ สาหรับนั กร้องนาสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของ
พระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จตั ุรสั วิหารแห่งพระราชวังเครมลิน
แต่ที่นี่สูงกว่า ชมบ่อน้ ำศักดิ์สทิ ธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้ นมาเองตามธรรมชาติ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้ นเมือง
จากนั้ นให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าของที่ ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนั ดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะ
ตุ๊ก ตาแม่ ลูก ดก ซึ่ งมี ให้เลื อ กมากมายหลายแบบ จากนั้ น น าท่ านสู่ IZMAILOVO MARKET
ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่ถูก
ที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุก๊ ตำแม่ลูกดกหรือมำโตรชกำ (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่,
อาพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่านชม กำรแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ี่ ไม่ควรพลาด เช่น
สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ
อาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45
นาที จากนี้ ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการ
แสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงิน 20 USD***
 นำคณะเข้ำสูท่ ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดำว หรือเทียบเท่ำ
เนินเขำสแปร์โรว์ – สถำนีรถไฟใต้ดิน – วิหำรเซนต์ซำเวียร์ – สนำมบินมอสโคว์
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาเดินทางสู่ เนินเขำสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของ
กรุ งมอสโคว์ได้ท้ังเมื องและสามารถมองเห็ นตึ กสู งเจ็ดตึ ก ที่ สร้างในสมัยสตาลิ น 1ใน7ตึ ก
นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็ นจานวนมากที่ ท่านสามารถเลือก
ซื้ อและต่อรองราคาได้ดว้ ย
นาท่ านชม สถำนี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถื อได้ว่ามี ความสวยงามมากที่ สุดในโลก ด้วย
ความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ้ าใต้
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ดิ น มี จุด เริ่ ม ต้น มาจากช่วง แรกสุ ดที่ ส ตาลิ น ขึ้ นมาเป็ นผู ้น าสหภาพโซเวีย ต ลัก ษณะของ
สถาปั ตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานี น้ั นเป็ นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะ
ของงานศิลปะที่สร้างขึ้ นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้ น
รูปหล่อ ภาพสลักนู นตา่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่ านเข้าชม วิ ห ำรเซนต์ซำเวี ยร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ ายภาพด้าน
ใน) เป็ นมหาวิ ห ารโดมทองที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในรัส เซี ย สร้างขึ้ นเพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ แ ห่งชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนาน
ถึ ง 45 ปี เป็ นวิ ห ารที่ ส าคัญ ของนิ ก ายรัส เซี ย นออโทดอกซ์ใ ช้ป ระกอบพิ ธี ก รรมที่ ส าคัญ
ระดับชาติ
นาคณะเดินทางสู่สนำมบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภำษี (Tax Refund) และ มีเวลา
ในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่ โมง)
สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจ
****************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

06 – 10 กันยำยน 2560
20 – 24 กันยำยน 2560

1 เด็ก 2
รำคำ
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง
ตั ๋ว
เพิ่ม

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่ำน

(เด็กอำยุไม่เกิน12ปี )

(เด็กอำยุไม่เกิน12
ปี )

36,900
36,900

36,900
36,900

35,900
35,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

7,000 22,900
7,000 22,900

**ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ หัวหน้ำทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** รำคำเด็กอำยุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บำท**
กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสำรจำนวน 20 ท่ำนขึ้ นไป ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน
ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้อง
แยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
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เมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนกำรใช้บริกำร)

 ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ท่ำนละ 24 USD/ทริป/ท่ำน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่ำน)
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 15 USD/ทริป/ท่ำน (3USD/วัน/ท่ำน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%

เงื่อนไขกำรชำระค่ำบริกำร
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
www.wtravel.co.th

ZE16_TG/WRT

2.

3.

4.

5.

ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่างน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
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ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนำก่อนกำรเดินทำง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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