
   

 

รหัสทัวร ZET1901236 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซากอรส นิวเยรูซาเรม 7 วัน 4 คืน (SQ) 
มอสโคว   ซากอรส   พระราชวังเครมลิน   จัตุรัสแดง   มหาวิหารเซนตซาเวียร 
สถานีรถไฟใตดินมอสโคว   พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร 
โบสถนิวเยรูซาเรม   จุดชมวิวสแปโรฮิลล 

 



   

 

วันที่หนึง่ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร              

15.30 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 5 เคานเตอร 
K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

18.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่SQ979  

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
21.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ

สิงคโปร ** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร - ทา

อากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย – เมืองมอส
โคว - สวนโคโลเมนสโกเย - มหาวิหารเซนตซาเวียร - สถานีรถไฟใตดิน
เมืองมอสโคว - ถนนอารบัต                  

00.20 น. นําทานเดินทางสู นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมือง
มอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่
SQ362 

** ใชเวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
06.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศ

รัสเซีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** 

 นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 
มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากร



   

 

หนาแนนที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมือง
มอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย 

 นําทานแวะถายรูปดานหนา สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบริเวณน้ี เปนที่ตั้งของ
พระราชวังไมพระเจาซารไมเคิล โรมานอฟ ซึ่งอดีตไดเคยเปนพระราชวังที่พระเจา
ซารอเล็กเซยแปรพระราชฐานประทับในฤดูรอน อีกทั้งพระเจาปเตอรมหาราชเคย
ประทับที่น่ีในวัยเด็กและพระนางเอลิซาเบธไดประสูติที่วังแหงน้ี บริเวณรอบนอก
มีพ่ืนที่กวางขวางและมีสวนตนไมและดอกไมที่รมรื่น ทานสามารถถายรูปเก็บภาพ
ความสวยงามโดยรอบบริเวณสวนและดานนอกตัวอาคารไดตามอัธยาศัย 

 นําทานแวะถายรูปเปนที่ระลกึดานหนา มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of 
Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตให
ถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป 
ค.ศ. 1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปน
วิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญ
ระดับชาติ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 
 



   

 

 
 
 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวา

มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวงแรกสุด
ที่สตาลิน ข้ึนมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตง
ภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลัก
นูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 
ก.ม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมี
ศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ** 
หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชม
ดานใน ** 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือ
เทียบเทา 



   

 

 
 
วันที่สาม เมืองมอสโคว - เมืองซารกอรส - โบสถอัสสัมชัญ - บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ - 

โบสถทรินิตี้ - เมืองมอสโคว - ตลาดอิสไมโลโว             
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองซากอรส (Zagorsk) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
30 นาที) เปนเมืองโบราณ เปนที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ใน
คริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอน
ศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ  
นําทานเดินทางสู โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถเกาแกที่มี
ความสวยงามมากของเมือง สรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 
สรางเลียนแบบโบสถอัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟ
รสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่
สําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง ผานชม บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the 
Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถ
อัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** 
นําทานเดินทางสู โบสถทรินิตี้ (Holy Trinity) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดม
หัวหอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน มีโลงศพสีเงิน



   

 

ของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทาง
มาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow)  
นําทานเดินทางสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคา
พื้นเมือง ซึ่งทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซื้อสินคา
ตามอัธยาศัย อาทิ ตุกตามาทรอชกา (แมลูกดก) ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบ
ตางๆ กลองไม พวงกุญแจ ไมแกะสลัก และสินคาของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือ
เทียบเทา 

 
 
 



   

 

 
 
วันที่สี่ เมืองมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอารค

แอนดเกิล มิคาเอล - ระฆังยักษแหงพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - 
พิพิธภัณฑอารเมอรี ่แชมเบอร - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต บาซิล –  

         หอนาฬิกาซาวิเออร - หางสรรพสินคากุม – อนุสรณสถานเลนิน – สวนซายารดเย        
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไป
ประทับที่เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรอง
แขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนที่ตั้งของ 
มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตา
เลียนเปนสถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานที่ ที่พระเจาซารใชทําพิธี
บรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญจะไมอนุญาต
ให เข าชมด านใน  ** ชม มหาวิหารอารคแอนด เกิล  มิคาเอล  (The 
Archangel Michael) ที่สรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล 
ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช ผานชม 



   

 

ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 
สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความ
ผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปจจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครมลินแหง
น้ี ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 
ตองการใหเปนปนใหญที่สุดในโลก ที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซ
น้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   
นํ าท าน เดิ นทางสู  พิ พิ ธภัณ ฑ อาร เมอรี่  แชม เบอร  (State Armoury 
Chamber Museum) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย เปนที่เก็บ
สะสมทรัพยสมบัติลํ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอรเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพย
สมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศอังกฤษ 
และ ประเทศอิหราน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 

 
 
 



   

 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวที
ของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบัน
สถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน 
และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที ่2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ต้ังของกลุม
สถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's 
Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 
ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 
Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง
ตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคน
จํานวนไมนอยที่เดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเปนที่ระลึกคูกับมหาวิหาร
แหงน้ี พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอันยาวนานของสถานที่สําคัญน้ีควบคูกันไป 
มหาวิหารเซนต บาซิล สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อ
เปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) 
ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยป ออกแบบโดย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของ
สถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยใน
ความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมาก จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก 
ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางสิ่งที่
สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในครั้งน้ันของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของ
สมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวิ
เออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก 
บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต
นํามาประดับไวเมื่อป ค.ศ. 1995 ชม หางสรรพสินคากุม (GUM Department 
store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบัน
เปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม 
แบรนดดังที่มีชื่อเสียงที่เปนรุนลาสุด (New Collection) ชม อนุสรณสถานเล
นิน (Lenin Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย 



   

 

ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแตยังคงความ
ยิ่งใหญ เยี่ยมชมที่น่ีดวยความสงบเพื่อชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซึ่งเปดให
ประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปแลวก็ตาม ที่เก็บศพสรางดวย
หินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 
นําทานเดินทางสู  สวนซายารดเย (Zaryadye Park) จุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดบริเวณกวาง ถายรูปเปนที่ระลึกและเก็บ
ภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโควไดในมุมสูงอีกดวย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือ
เทียบเทา 
 

 
 
 



   

 

วันที่หา เมืองมอสโคว - จุดชมวิว สแปโรฮิลล  - พิพิธภัณฑอวกาศ เมืองมอสโคว- 
โบสถนิว เยรูซาเล็ม          

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดทั้งหมด ถายรูปเปนที่ระลึกกับตึก
มหาวิทยาลัยมอสโควที่สรางเปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเปน 1 ใน 7 ตึก ที่สราง
ดวยรูปทรงเดียวกัน 
นํ าท าน เดิ น ท างสู  พิ พิ ธภั ณ ฑ อ วก าศ  เมื อ งม อ ส โค ว  (Museum of 
Cosmonautics) เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีความนาสนใจอีกเเหง เพราะมัน
จะเเสดงใหคุณเห็นถึงความยิ่งใหญของรัสเซียในชวงป ค.ศ. 1960 ที่เปนยุคที่
มนุษยชาติกําลังสนใจในเรื่องของทองฟ�า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทําใหพวกเขาเเละ
อเมริกันตองขบัเค่ียวกันอยางหนักเพ่ือพิชิตอวกาศใหได เเละรัสเซียก็นับวามีความ
โดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เร่ืองเลยก็วาได ซ่ึงเร่ืองราวทั้งหมดน้ันถูกจัดเเสดงไว
ที่พิพิธภัณฑเเหงน้ีที่ใครมาเท่ียวชมเเลวจะตองประทับใจอยางเเนนอน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 
 



   

 

นําทานเดินทางสู โบสถนิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
โบสถ New Jerusalem Monastery สรางขึ้นในป คศ. 1656 โดย นักบุญนิก
คอน เพื่อเปนสถานที่ทางศาสนาออกหางไปจากมอสโก โดยใชชื่อวา เมือง
เยรูซาเล็มใหม โดยสถานที่น้ีนําความเชื่อมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใชแมน้ําอิส
ตรา เปนตัวแทนของจอรแดน และใชตัวอาคารเปนเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิของ
เยรูซาเล็ม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือ
เทียบเทา 

 
 
วันที่หก เมืองมอสโคว - เบลายาดาชา เอาเลท - ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโด

โว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี 
เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร     

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



   

 

นําทานเดินทางสู เบลายาดาชา เอาเลท (Outlet Village Belaya Dacha) 
อิสระชอปปم�งสินคาแบรนดชื่อดัง อาทิเชน Boss , Calvin Klein , Esprit , 
Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรืออาจจะเปนสินคาของฝากตางๆ
ของประเทศรัสเซีย  

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศ
รัสเซีย 

15.05 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่SQ361  

** ใชเวลาบนิประมาณ 10 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 

วันที่เจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                    

06.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร ** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 

09.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่SQ972 

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 10 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ** 
11.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก

ครั้งกอนทําการ ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 
 
 



   

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญ 
หองละ 2-3 

ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

28 ก.ค. – 03 ส.ค. 
2562 41,999 41,999 40,999 8,000 23,999 

11 – 17 สิงหาคม 
2562 41,999 41,999 40,999 8,000 23,999 

25 – 31 สิงหาคม 
2562 41,999 41,999 40,999 8,000 23,999 

22 – 28 กันยายน 
2562 42,999 42,999 41,999 8,000 24,999 

29 ก.ย. – 05 ต.ค. 
2562 42,999 42,999 41,999 8,000 24,999 

13 – 19 ตุลาคม 
2562 39,999 39,999 38,999 8,000 23,999 

17 – 23 ตุลาคม 
2562 39,999 39,999 38,999 8,000 23,999 

20 – 26 ตลุาคม 
2562 39,999 39,999 38,999 8,000 23,999 

 
** อัตรานี ้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 

10,000 บาท ** 
 
 



   

 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณี
ตองการ Upgrade เปน ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดตอเจาหนาทีเ่ปนกรณีพิเศษ  
 คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Singapore 
Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น 
รวม 30 ก.ก.) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมท่ีพักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 
 
 



   

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ และ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 30 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา 
(USD) /ทริป/ลูกคา 1 ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกคา 1 
ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง 
ตามธรรมเนียม 51 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,700 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป 
ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนัที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ



   

 

ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่
ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทาง
อยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธกิารเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

 
 

2.1.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** 
กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน ** 



   

 

2.1.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 
20,000 บาท ** กรณีที่ มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
** 

2.1.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืน
คาใชจายทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาทีท่างบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 



   

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึน้จากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

 
 
 
 



   

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคนืเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



   

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ทีท่ําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม  

 


