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RUSSIA MOSCOW ZAGORSK New Jerusalem (6D3N)

“DME01 มอสโคว์ ซาร์กอร์ส นิวเยรูซาเล็ม”
สายการบินหรู FULL SERVICE ETIHAD AIRWAYS (EY)

บิ นด้วยสายการบิ น เอติฮัด แอร์ เวย์ (EY) : ขึ@นเครืBองสนามบิ นสุวรรณภูมิ (BKK)
20.45 – 00.15
EY 401
BKK(กรุงเทพ) - AUH(อาบูดาบี)
02.25 – 06.50
EY 065
AUH(อาบูดาบี) - DME(โดโมเดโดโว)
12.40 – 18.55
EY 068
DME(โดโมเดโดโว) - AUH(อาบูดาบี)
21.35 – 07.10+1
EY 402
AUH(อาบูดาบี) - BKK(กรุงเทพ)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระนําหนักไม่เกิน ก.ก. (ไม่เกิน 2 ชิน) และ ถือขึนเครื*องบินได้นําหนักไม่เกิน - ก.ก. **
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วันทีB 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

17.30น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน / เคาน์เตอร์เช็คอิน Row P ประตู

20.45น.

7 สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ้าหน้าทีข* องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพือ* เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน Etihad Airways

(-/-/-)

เทีย* วบินที* EY 401 ** มีบริการอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบิน **

วันทีB 2

สนามบิ นอาบูดาบี (UAE) – สนามบิ น โดโมเดโดโว(มอสโคว์) – พระราชวังเครมลิ น –
พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอรีB แชมเบอร์ – จัตุรสั แดง – มหาวิ หารเซนต์ บาซิ ล – ห้างกุม
(-/L/-)

00.15น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพือ* แวะเปลีย* นเครื*อง)

02.25น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย โดยสายการบิน
Mahan Air เทีย* วบินที* EY 065 ** มีบริการอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบิน **

06.50น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย(ตามเวลาท้องถิน* ช้า
กว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชั *วโมง) หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
แล้ว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัตศิ าสตร์ยาวนานถึง
DE ปี เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตังอยู่ใกล้แม่นํามัส
กวา ซึ*งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า G ใน G ของประเทศ ทําให้เป็ นเมืองทีม* ปี ระชากรหนาแน่ นที*สุด
ในยุโรป และเมื*อ สมัยครังที*สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมือ งมอสโกก็ยงั เป็ นเมืองหลวงของสหภาพโซ
เวียตอีกด้วย
นํ า ท่ า นเดินทางสู่ พระราชวัง เครมลิ น (Grand Kremlin Palace) ที*ป ระทับ ของพระเจ้าซาร์ทุ ก พระองค์
จนกระทั *งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับทีเ* มืองเซนต์ ปี เตอร์สเบิรก์ ปจั จุบนั เป็ นทีป* ระชุมของ
รัฐบาลและทีร* บั รองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็ นจัตุรสั วิหาร เป็ นทีต* งของ
ั
มหาวิหาร
ั
อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็ นสถาปตยกรรมแบบยอดโดม
X ยอด
เป็ นสถานที* ที*พระเจ้าซาร์ใช้ทําพิธบี รมราชาภิเษก ** หากมีพธิ กี รรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่
อนุ ญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที*สร้างอุทิศ
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ให้กบั นักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปจั จุบนั เป็ นที*เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปี เตอร์มหา
ราช ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. G- -G- E สมัยพระนางแอนนา
ที*ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท*สี ุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทําให้ระฆังแตก ปจั จุบ นั
ตังอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. GEDb
ต้องการให้เป็ นปื นใหญ่ทส*ี ุดในโลก ทีย* งั ไม่เคยมีการใช้ยงิ เลย ทําด้วยบรอนซ์นําหนัก / ตัน และลูกกระสุน
หนัก ลูกละ G ตัน
นําท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอรีB แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท*ี
เก่าแก่ทส*ี ุดของประเทศรัสเซีย เป็ นทีเ* ก็บสะสมทรัพย์สมบัตลิ ําค่าของเจ้าชายมัสโควี* ในช่วงคริสต์ศตวรรษที*
G/-GE พิพธิ ภัณฑ์อาร์เ มอรี* แชมเบอร์เป็ นหนึ*งในสามพิพธิ ภัณ ฑ์ท*ีเก็บ รวบรวมทรัพ ย์ส มบัติของพระเจ้า
แผ่นดินทีส* มบูรณ์แบบทีส* ุด ซึง* อีก d ทีอ* ยู่ท*ี ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน

เทีBยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ จัตุ รสั แดง (Red Square) ลานกว้า งใจกลางเมือ งที*เ ป็ น เวทีข องเหตุ ก ารณ์ สํ า คัญ ใน
ประวัตศิ าสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัย
คริสต์ศตวรรษที* G- ปจั จุบนั สถานทีแ* ห่งนีใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน
และวันทีร* ะลึกสงครามโลกครังที* d บริเวณโดยรอบของจัตุรสั แดงเป็ นทีต* งของกลุ
ั
่มสถาปตั ยกรรมทีส* วยงาม
อันได้แ ก่ มหาวิ หารเซนต์ บาซิ ล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์ แ ห่งความงามของเมือ งมอสโคว์
ประกอบด้วยยอดโดม X ยอดที*มสี สี นั สวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัส เซีย
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Postnik Yakovlev ด้วยรูปทรงทีม* ลี กั ษณะเป็ นโดมรูปหัวหอม สีสนั สดใส ตังตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วย
กําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให้คนจํานวนไม่น้อยทีเ* ดินทางสู่จตั ุรสั แดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็ นทีร* ะลึก
คู่กบั มหาวิหารแห่งนี พร้อมกับการเรียนรูค้ วามเป็ นมาอันยาวนานของสถานทีส* ําคัญนีควบคู่กนั ไป มหาวิหาร
เซนต์ บาซิล สร้างขึนโดยพระเจ้าอีวานที* / (Ivan the Terrible) เพื*อเป็ นอนุ สรณ์สถานในการรบชนะเหนือ
กองทัพของมองโกลที*เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. d XE หลังจากถูกปกครองกดขีม* านานหลายร้อยปี
ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปตั ยกรรมจึง
ทําให้มเี รื*องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที* / ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนีมาก จึงมี
คําสั *งให้ปนู บําเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทังสอง เพือ* ไม่ให้สถาปนิกผูน้ ันสามารถสร้าง
สิง* ที*สวยงามกว่านีได้อกี การกระทําในครังนันของพระเจ้าอีวานที* / จึงเป็ นที*มาของสมญานาม Ivan The
Terrible หรือ อีว านมหาโหด นัน* เอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตังอยู่บนป้อมสปาส
สกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง E แฉกที*ทํามาจากทับทิม นํ าหนัก d ตัน ซึ*งพรรคคอมมิวนิสต์
นํามาประดับไว้เมื*อปี ค.ศ. GXXE
ชม อนุ สรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื*อรําลึกถึงผู้นําคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือ
สถานทีพ
* กั พิงเมื*อท่านสินใจในจัตุรสั สีแดงทีเ* คร่งขรึมแต่ยงั คงความยิง* ใหญ่ เยีย* มชมทีน* *ีดว้ ยความสงบเพื*อชม
ร่างของบุรุษผู้กล้าในอดีตซึ*งเปิ ดให้ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสียชีวติ ไปถึง X กว่าปี แล้วก็ตาม ทีเ* ก็บศพ
สร้างด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
ชม ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม (Gum Department Store) สถาปตั ยกรรมที*เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี
ั บนั เป็ นห้างสรรพสินค้าชันนํา จําหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสือผ้า เครื*องสําอาง นําหอม แบรนด์
ค.ศ.GDXE ปจจุ
ดังทีม* ชี *อื เสียงทีเ* ป็ นรุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนันสามารถช้อปปิงได้เพิม* อีกทีห* า้ งสรรพสินค้าใต้ดนิ
บริเวณของ หลักกิโลเมตรที* หน้าจัตรัสแดง
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คําB

อิ สระอาหารคําB เพืBอความสะดวกในการท่องเทีBยว

พักทีB

COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีB 3

เช้า

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อสั สัมชัญ – โบสถ์ทริ นิตี@ – สถานี รถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนน
อารบัต

(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ G ชั *วโมง) เป็ นเมืองโบราณ เป็ นทีต* งั
ของศาสนสถานทีใ* หญ่ทส*ี ุดและเก่าแก่ทส*ี ุด ในคริสต์ศตวรรษที* G/-G- เป็ นทีแ* สวงบุญทีศ* กั ดิ tสิทธิ tของประเทศ
เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์
นํ า ท่ า นเดินทางสู่ โบสถ์อ สั สัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เ ก่ า แก่ท*ีมีค วามสวยงามมากของเมือง
สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื*อปี ค.ศ. GEEX-GEDE สร้างเลียนแบบโบสถ์อสั สัมชัญภายพระราชวังเครมลิน
ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน E ชัน มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที*
สํ า หรับ นั ก ร้ อ งนํ า สวด หอระฆัง ผ่ า นชม บ่ อ นํ าศัก ดิสt ิท ธิ t (Chapel Over the Well) ที*ซึม ขึนมาเองตาม
ธรรมชาติ ** หากมีพธิ กี รรมทางศาสนา โบสถ์อสั สัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **
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เทีBยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นํ า ท่ า นเดินทางสู่ โบสถ์ทริ นิตี@ (Holy Trinity) เป็ นโบสถ์แ รกของเมือ งมีย อดโดมหัว หอมสีท อง ภายใน
ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน E ชัน มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสทีภ
* ายในบรรจุกระดูกของ
ท่าน ประชาชนทีศ* รัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ
นําท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที*สุดใน
โลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปตั ยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ มี
จุดเริม* ต้นมาจากช่ว งแรกสุด ที*สตาลิน ขึนมาเป็ นผู้นําสหภาพโซเวียต ลัก ษณะของสถาปตั ยกรรมที*นํามา
ตกแต่ ง ภายในสถานี นั นเป็ นลั ก ษณะของงานศิ ล ปะที* ส ร้ า งขึ นเพื* อ ระลึ ก ถึ ง คุ ณ ความดี ข องวี ร บุ รุ ษ
(Monumental Art) ซึ*งจะสื*อออกมาในรูปของงานปนั รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ*า ภาพวาดประดับลวดลายแบบ
โมเสก
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นํ าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ G ก.ม. เป็ นทังย่านการค้า
แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของทีร* ะลึก ร้านนั *งเล่น และยังมีศลิ ปินมานั *งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่น
ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ถือว่าเป็ นถนนคนเดินทีใ* หญ่ทส*ี ุดในเมืองมอสโคว์เลยทีเดียว

คําB

อิ สระอาหารคําB เพืBอความสะดวกในการท่องเทีBยว

พักทีB

COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันทีB 4
เช้า

โบสถ์ นิ ว เยรูซาเล็ม – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ - VDNKH Expo Park (B/L/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ โบสถ์ นิ วเยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ d ชม.)

เทีBยง

โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึนในปี คศ. GbEb โดย นักบุญนิกคอน เพือ* เป็ นสถานทีท* างศาสนา
ออกห่างไปจากมอสโกโดยใช้ช*อื ว่าเมืองเยรูซาเล็มใหม่โดยสถานทีน* ีนําความเชื*อมาจากแผ่นดินศักดิ tสิทธิ
โดยใช้แม่นําอิสตรา เป็ นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตวั อาคารเป็ นเสมือนสถานทีศ* กั ดิ tสิทธิ tของเยรูซาเล็ม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื@นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิ ว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวทีส* ามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง
มอสโคว์ได้ทงหมด
ั
ถ่ายรูปเป็ นทีร* ะลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ทส*ี ร้างเป็ นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ*งเป็ น G
ใน - ตึก ทีส* ร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน หรือทีเ* รียกว่า Seven Sister
นํ า ท่ า นเดินทางสู่ มหาวิ หารเซนต์ซ าเวี ย ร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือ ที*เ รียกกันว่ า มหา
วิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึนเพือ* เป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื*อปี
ค.ศ.GDGd โดยพระเจ้าซาร์อ เล็ก ซานเดอร์ท*ี G ใช้เวลาก่อ สร้างนานถึง /E ปี เป็ นวิห ารที*สําคัญของนิก าย
รัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธกี รรมทีส* ําคัญระดับชาติ ** หากมีพธิ กี รรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซา
เวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **
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คําB
พักทีB

วันทีB 5
เช้า

นําท่านสูอ่ าณาจักร VDNKh Expo park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy หรือในชื*อ
ภาษารัสเซียว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็ นสถานทีจ* ดั งานทีใ* หญ่ทส*ี ุด
ในรัสเซียภายในพืนทีเ* กือบG,E ไร่ทน*ี ีมีทงพิ
ั พธิ ภัณฑ์อาคารจัดงานแสดงสวนหย่อมสวนสัตว์ขนาดย่อม
สวนสาธารณะและพืนทีพ
* กั ผ่อนหย่อนใจในช่วงฤดูรอ้ นทีน* *ีจะเป็ นพืนทีส* เี ขียวทีม* นี ําพุสวยงามมีสวน
Ostankinoทีร* ่มรื*นเหมาะแก่การเดินเล่นเมื*อเข้าถึงฤดูหนาวพืนทีน* ําพุและสวนดอกไม้จะถูกเปลีย* นให้
กลายเป็ นลานเสก็ตขนาดใหญ่ทส*ี ุดในยุโรป และยังเป็ นทีต* งของพิ
ั
พธิ ภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum
of Cosmonautics)(ไม่รวมค่าเข้าชม)การจัดแสดงเกีย* วกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทังดวงดาว
ต่างๆซึง* พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีจะจัดแสดงเกีย* วกับอวกาศ จักรวาล ระบบสริยะเทคโนโลยีและสิง* ประดิษฐ์ทเ*ี กีย* วข้อ
งกับอวกาศของรัสเซียพร้อมด้วยประวัตศิ าสตร์และการพัฒนาของการเดินทางขึนสู่อวกาศและดวงจันทร์ตงั
แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั สิง* จัดแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็ นก้อนหินจากดวงจันทร์ชุดอวกาศชินส่วนยานอวกาศรวมทัง
สุนขั ทีเ* คยขึนไปในอวกาศ และ อีกมากมาย
อิ สระอาหารคําB เพืBอความสะดวกในการท่องเทีBยว
COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

สนามบิ น โดโมเดโดโว (มอสโคว์) – สนามบิ นอาบูดาบี(UAE)

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

12.40น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน Etihad Airways
เทีย* วบินที* EY 068 ** มีบริการอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบิน **

18.55น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพือ* แวะเปลีย* นเครื*อง)
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways

21.35น.

เทีย* วบินที* EY 402 ** มีบริการอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบิน **

วันทีB 6

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

07.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(-/-/-)
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******************************************************************

** หากลูกค้าท่านใดทีBจาํ เป็ นต้องออกตั {วภายใน (ตั {วเครืBองบิ น , ตั {วรถทัวร์ , ตั {วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษท
ั ทุกครังก่
@ อนทําการออกตั {วเนืB องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีBยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษท
ั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั @ นี@ เพืBอประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริ การ

กําหนดการเดิ นทาง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
€ เด็ก ~ ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง พักเดีBยว ไม่ใช้ต ั {ว
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิ น เพิB ม เครือ
B งบิน
~-• ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิ น
€~ ปี )
อัตรา
อัตรา
อัตราท่านละ
€~ ปี )
อัตราเด็ก ท่าน ห้องละ ท่านละ
อัตราเด็ก ท่านละ
ละ
เดือน ตุลาคม 2562

05-10 ตุลาคม 62

33,999

33,999

33,999

4,500

14,900

12-17 ตุลาคม 62

33,999

33,999

33,999

4,500

14,900

19-24 ตุลาคม 62

33,999

33,999

33,999

4,500

14,900

32,999

4,500

14,900

เดือน ธ ันวาคม 2562
07-12 ธ ันวาคม 62

32,999

32,999

** อัตรานี@ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิB น ตามธรรมเนี ยม 50 ดอล
ล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง € ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง ~ ปี ณ วัน
เดิ นทางกลับ (Infant) ทัง@ นี@ ท่านสามารถให้มากกว่านี@ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
โดยส่วนนี@ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ‚ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ทีBสนามบิ น ในวันเช็คอิ น **
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง ~ ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีทีBนังB บนเครืBองบิ น)
** ท่านทีBถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพืBอการท่องเทีBยว ประเทศรัสเซีย ไม่
จําเป็ นต้องยืBนขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิ น •ƒ วัน ต่อครัง@ **
** บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ‚ อัตรานี@ เฉพาะนักท่องเทีBยว ทีBถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน
@ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ‚ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิB มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริ การนี@ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื*องบิน (ตั €ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี*ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที*ยวใด เที*ยวหนึ*ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที*เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั €วเครื*องบิน ตามที*ตามที*ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื*องบิน สายการบินEtihad Airwaysอนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื*องบิน โดยมีนํ@าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (รวมกัน) และ ถือขึ@นเครืBองบินได้นํ@าหนักไม่เกิ น …
ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจ* ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ* นไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพ
* กั ระดับมาตรฐานตามรายการที*ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื*นๆ ทีท
* ําให้โรงแรมตามรายการทีร* ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ tในการปรับเปลีย* นโรงแรมทีพ
* กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต* ่างๆ ตามรายการทีร* ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีใ* นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีร* ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ tในการเปลีย* นแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ทค*ี อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย* วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ* นไขตาม
กรมธรรม์)

MUSH193189

12

อัตราค่าบริ การนี@ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื*องดื*ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ* ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน* ตามธรรมเนี ยม 50 USD ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
G ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ d ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ tในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที*
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท*ีกระเป๋าสัมภาระที*มนี ํ าหนักเกินกว่าที*ส ายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที*นั *งบนเครื*องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื*องบินแต่ละไฟล์ททีใ* ช้บนิ ซึง* อาจเปลีย* นแปลงได้อยู่ทส*ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีส* ายการบินเรียกเก็บเพิม* ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั €วเครื*องบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม* 7% และภาษีหกั ณ ทีจ* ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงืBอนไขการจอง และ การชําระเงิ น
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน* ั *งการจองภายใน
d วัน ตัว อย่ างเช่ น ท่า นจองวันนี กรุ ณ าชํา ระเงินในdวันถัด ไป ก่ อ นเวลา Gb. น. เท่ า นัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก* ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม
ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั *นหมายถึงว่า กรณีทม*ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ tไปตามระบบ ตามลําดับ
เนื*องจากทุกพีเรียด เรามีทน*ี ั *งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี*ยนชื*อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง - วัน ขอสงวนสิทธิ tไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ*ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงืBอนไขการยกเลิ ก และ เปลีBยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช* าํ ระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีBมีวน
ั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า ‡ˆ วัน ก่อนเดิ นทาง **
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• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช* าํ ระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ tไม่คนื เงินค่าบริการที*ชําระมาแล้วทังหมดทังนี
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้ จ่ า ยที*ไ ด้ จ่ า ยจริง จากค่ า บริก ารที*ชํ า ระแล้ว เนื* อ งในการเตรีย มการจัด การนํ า เที*ย วให้ แ ก่
นักท่องเทีย* ว เช่น การสํารองทีน* ั *งตั €วเครื*องบิน การจองทีพ
* กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ tไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ*งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีต้องการเปลีย* นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย* นชื*อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย - วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ* อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ*ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ tใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที*เกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที*เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ* ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีต้อ งการเปลี*ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื*อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ tในการหัก ค่าใช้จ่ า ยการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ* กิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเ* ปลีย* นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน

เงืBอนไขสําคัญอืBนๆทีBท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ * า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ*ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ*ี ะชําระค่าบริการเพิม* เพือ* ให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ*ี ะประสานงาน
เพือ* ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ tในการงดออกเดินทาง หรือ เลื*อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื*นต่อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื*อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที*
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย* นแปลงได้
• กรณีทท
ี* ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั €วภายในประเทศ เช่น ตั €วเครื*องบิน , ตั €วรถทัวร์ , ตั €วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื*อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก* ่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส* ามารถเลื*อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส*ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย* นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับ ฤดูก าล สภาพภู มิก าศ และ ตารางบิน ของท่ าอากาศยานเป็ นสําคัญ เท่ า นัน สิ*งสํา คัญ ท่ า นจํา เป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื*อเช็คอินก่อนเครื*องบิน อย่างน้อย ชั *วโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ t
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ* กิดขึนใดๆทังสิน
• กรณีทท*ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ* ป็ นกรณีพเิ ศษ
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• กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย วันก่อนการเดินทาง หรือตังแต่ทท*ี ่านเริม* จองทัวร์ เพือ* ให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพือ* จัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม* เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ tในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ* กิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื*อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที*หลังจากชําระเงินกรณีท*ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ* ห้ทราบ
• กรณีทอี* อกบัตรโดยสาร (ตั €ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ tในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ*ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษท
ั เพื*อใช้ในการออกบัต ร
โดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย หรือ - วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื*องบินแบบหมู่คณะ (ตั €วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื*อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลี*ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที*
เป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ* ม่รูจ้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท
*ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย* วตามทีร* ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า b เดือน ณ วันกลับ
• การให้ทปิ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั สิ ําหรับนักท่องเทีย* วทีเ* ดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริการจะต้องหวังสินนํ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื*องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนีเพือ* มอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ* มงเย็นก็จะเริม* มืดแล้ว สถานที*ท่องเที*ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็ว กว่าปกติ ประมาณ G-d ช.ม. การเดินทางควรเผื*อ เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที*ท่อ งเที*ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื*นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส* ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื*อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ tเปลีย* นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื*องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื*อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทางบริษัท จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจ*ี าํ เป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม* ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื*องจากการเดินทางท่องเทีย* วในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ t ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่ว น หรือ ส่วนใดส่วนหนึ*งที*ท่านไม่ต้องการได้รบั บริก าร
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท
* ่องเทีย* วใดทีไ* ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ tใน
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การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ*งให้ท่าน เนื*องจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
• กรณีทท*ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ tไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ* ะเกิดขึนตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท
*ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ*ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส* ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต ) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็ก น้ อ ย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ า หนึ*ง มีห น้ าใดหน้ าหนึ*งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ*งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที*ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ tไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนันกรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื*อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ* ริษทั เร็วทีส* ุด เพื*อยืนยันการเปลีย* นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ* ริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย*ี งั ไม่แ (ตั €วเครื*องบิน) ท่านสามารถเปลีย* นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั €ว
เครื*องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ tในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ* กิดขึนจริงทังหมด ซึ*งโดยส่วนใหญ่ต ั €ว
เครื*องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยู่กบั กระบวนการและขันตอนของแต่ละคณะ
• เกีย* วกับทีน* ั *งบนเครื*องบิน เนื*องจากบัตรโดยสาร (ตั €ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ tในการเลือกที*นั *งบนเครื*องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ทีส* ุดให้ท่านได้นั *งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส* ุด
• ข้อมูลเพิม* เติมเกี*ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ
* กั เนื*องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย* ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีทท
ี* ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ tในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ*งทังสิน
• ขอสงวนสิทธิ tการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม* หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คําสัญญาใดๆทังสินแทนบริษทั ผู้จดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ t ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิง* ของผิดกฎหมาย ซึ*งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
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• บริษทั ขอสงวนสิทธิ t ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิง* ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ tในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง* ของไว้ทโ*ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท* ่านต้องการ
• รายการนี เป็ น เพีย งข้อ เสนอที*ต้ อ งได้ ร ับ การยืน ยัน จากบริษ ัท ฯอีก ครังหนึ* ง หลัง จากได้สํ า รองโรงแรมที*พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง* อาจจะปรับเปลีย* นตามทีร* ะบุในโปรแกรม
*เมืBอท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบ
ั ทางบริ ษท
ั ฯแล้วทางบริ ษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงืBอนไขข้อตกลงทัง@ หมดนี@ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีBมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

