
 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

วันท่ี 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์
ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ (-/-/-)                                                                   

15.30 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้

ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง 

18.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการ

บนิ Singapore Airlines เท่ียวบนิท่ี SQ979  

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 25 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

21.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปล่ียน

เคร่ือง ** 

     
 

วันท่ี 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ

โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานี

รถไฟใต้ดนิเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต (-/L/D)      

00.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศ

รัสเซีย โดยสายการบนิ Singapore Airlines เท่ียวบนิท่ี SQ362 

** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

06.00 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 

ช่ัวโมง ** 



 

 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวตัิศาสตร์ยาวนานถึง 

850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกล้

แม่น า้มัสกวา ซึ่งในตวัเมืองมีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้ เป็นเมืองท่ีมีประชากร

หนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเม่ือสมยัครัง้ท่ีสหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวง

ของสหภาพโซเวียตอีกด้วย 

 น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกันว่า มหา

วิหารโดมทอง (ไมอ่นญุาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือ

ปี ค.ศ. 1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกาย

รัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากท่ีสุด

ในโลก ด้วยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้

ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วงแรกสุดท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ี

น ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของงานศิลปะท่ีสร้างขึน้เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ 

(Monumental Art) ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลาย

แบบโมเสกน าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้

ยา่นการค้า แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านค้าของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน 

และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่

อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า 

     



 

 

วันท่ี 3 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ - โบสถ์ทรินิตี ้- เมืองมอสโคว์ 

- ตลาดอิสไมโลโว่ (B/L/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณ 

เป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ

ของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยั

สงฆ์ น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ท่ีมีความสวยงามมากของ

เมือง สร้างในสมยัพระเจ้าอีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อสัสมัชญัภายพระราชวงัเค

รมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสงัฆราช

และท่ีส าหรับนกัร้องน าสวด หอระฆงั ผ่านชม บ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel Over the Well) ท่ีซึมขึน้มาเอง

ตามธรรมชาต ิ** หากมีพธีิกรรมทางศาสนา โบสถ์อัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี ้(Holy Trinity) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน

ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนกับุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูก

ของทา่น ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดนิทางมาสกัการะด้วยการจบูฝาโลงศพ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค้า

พืน้เมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั อาทิ ตุ๊กตา

มาทรอชก้า (แมล่กูดก) ผ้าพนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม้ พวงกญุแจ ไม้แกะสลกั และสินค้าของ

ท่ีระลกึอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า 

     



 

 

วันท่ี 4 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - 

ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - 

มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน (B/L/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ 

จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทบัท่ีเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจบุนัเป็นท่ีประชมุของ

รัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตรัุสวิหาร เป็นท่ีตัง้ของ มหา

วิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอด

โดม 9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจ้าซาร์ใช้ท าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหาร

อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The 

Archangel Michael) ท่ีสร้างอทุิศให้กับนกับญุอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจบุนัเป็นท่ีเก็บพระศพของพระ

เจ้าซาร์ก่อนยคุพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี 

ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาท่ีทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิดความ

ผิดพลาดระหว่างหล่อท าให้ระฆังแตก ปัจจุบนัตัง้อยู่ภายในพระราชวงัเครมลินแห่งนี ้ผ่านชม ปืนใหญ่

พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ียงัไม่เคยมี

การใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น า้หนกั 40 ตนั และลกูกระสนุหนกั ลกูละ 1 ตนั   

น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณ ฑ์อาร์เมอ ร่ี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น

พิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพย์สมบตัิล า้ค่าของเจ้าชายมัสโคว่ี ในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบตัิ

ของพระเจ้าแผน่ดนิท่ีสมบรูณ์แบบท่ีสดุ ซึง่อีก 2 ท่ีอยู่ท่ี ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัใน

ประวตัศิาสตร์ของรัสเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยั

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนีใ้ช้จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วัน

แรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตัรัุสแดงเป็นท่ีตัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ี

สวยงาม อนัได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณ์แห่งความงามของเมือง



 

 

มอสโคว์ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิก

ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ด้วยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม 

ขนาบข้างด้วยก าแพงของพระราชวงัเครมลิน ดงึดดูให้คนจ านวนไม่น้อยท่ีเดินทางสู่จตัรัุสแดงแล้วจะต้อง

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งนี ้พร้อมกับการเรียนรู้ความเป็นมาอันยาวนานของสถานท่ีส าคญันี ้

ควบคู่กันไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร้างขึน้โดยพระเจ้าอีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณ์

สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถกูปกครอง

กดข่ีมานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความ

งดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าให้มีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจ้าอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงาม

ของมหาวิหารแห่งนีม้าก จึงมีค าสัง่ให้ปนูบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบด้วยการควกัดวงตาทัง้สอง เพ่ือ

ไม่ให้สถาปนิกผู้นัน้สามารถสร้างสิ่งท่ีสวยงามกว่านีไ้ด้อีก การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจ้าอีวานท่ี 4 จึง

เป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นัน่เอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour 

Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม 

น า้หนัก 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไว้เม่ือปี  ค.ศ. 1995 ชม ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรม ท่ี เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์  ส ร้างในปี  ค.ศ.1895 ปัจจุบัน เป็น

ห้างสรรพสินค้าชัน้น า จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง น า้หอม แบรนด์ดงัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็น

รุ่นล่าสุด (New Collection) ชม  อนุสรณ์สถานเลนิน  (Lenin Memorial) สร้างเพ่ือร าลึกถึ งผู้ น า

คอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานท่ีพักพิงเม่ือท่านสิน้ใจในจัตุรัสสีแดงท่ีเคร่งขรึมแต่ยงัคง

ความยิ่งใหญ่ เย่ียมชมท่ีน่ีด้วยความสงบเพ่ือชมร่างของบรุุษผู้กล้าในอดีตซึง่เปิดให้ประชาชนเข้าชมแม้ทา่น

จะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแล้วก็ตาม ท่ีเก็บศพสร้างด้วยหินออ่นสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหิน

มีโลงแก้วครอบอยู ่

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 

 

 

 

 

 



 

 

น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า 

     
     

วันท่ี 5 เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮลิล์  - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม 

(B/L/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมือง

มอสโคว์ได้ทัง้หมด ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัตกึมหาวิทยาลยัมอสโคว์ท่ีสร้างเป็นตกึสงูในสมยัสตาลิน ซึ่ง เป็น 

1 ใน 7 ตกึ ท่ีสร้างด้วยรูปทรงเดียวกนั 

น าท่านเดินทางสู ่พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว

ท่ีมีความน่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดงให้คณุเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 1960 ท่ี

เป็นยคุท่ีมนษุยชาตกิ าลงัสนใจในเร่ืองของท้องฟ้า เเละเกิดสงครามเย็นท่ีท าให้พวกเขาเเละอเมริกนัต้องขบั

เคี่ยวกนัอยา่งหนกัเพ่ือพิชิตอวกาศให้ได้ เเละรัสเซียก็นบัว่ามีความโดดเดน่เเละส าเร็จในหลายๆ เร่ืองเลยก็

วา่ได้ ซึง่เร่ืองราวทัง้หมดนัน้ถกูจดัเเสดงไว้ท่ีพิพิธภณัฑ์เเหง่นีท่ี้ใครมาเท่ียวชมเเล้วจะต้องประทบัใจอยา่งเเน่

นอน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

น าทา่นเดนิทางสู ่โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึน้ในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพ่ือเป็นสถานท่ีทาง

ศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ช่ือว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานท่ีนีน้ าความเช่ือมาจากแผนดิน

ศกัดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น า้อิสตรา เป็นตวัแทนของจอร์แดน และใช้ตวัอาคารเป็นเสมือนสถานท่ีศกัดิ์สิทธิของ

เยรูซาเล็ม 



 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า 

     
 

วันท่ี 6 เมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ 

ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ (B/-/-)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ (Vegus Mega Store) อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ช่ือดงั อาทิเช่น 

Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรืออาจจะเป็นสินค้าของฝากต่างๆ

ของประเทศรัสเซีย 

 ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

15.05 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการ

บนิ Singapore Airlines เท่ียวบนิท่ี SQ361  

** ใช้เวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

     
 

 



 

 

วันท่ี 7 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  (-/-/-)      

06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปล่ียน

เคร่ือง ** 

09.35 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Singapore Airlines เท่ียวบนิท่ี SQ972 

 ** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 10 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

11.05 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

     
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 

ปี) 

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

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  มิถุนายน 
2562 

36,999 36,999 36,999 7,500 23,999 

27 มิ.ย. – 03 ก.ค. 
2562 

36,999 36,999 36,999 7,500 23,999 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออก

ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ

ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับ

ราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการของผู้เดนิทาง) ** 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

 คา่ภาษีน า้มนั และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Singapore Airlines อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละ 2 ชิน้ โดยมีน า้หนกัรวมกนัไมเ่กิน 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. 

เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิม

โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไว้ในโปรแกรมชดัเจน  



 

 

 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซือ้ประกนัเพิ่ม

เพ่ือคุ้มครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่ า

อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการระบ ุและ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ด้

ระบไุว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขับรถ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 30 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน 

ตามธรรมเนียม 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 51 

เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,700 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุ

มากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง  พร้อมช าระเงินมัดจ า 

ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนนีภ้ายใน

วนัท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด 

และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณี ท่ี

คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลกูค้ารายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ 

เวลา ท่ีท ารายการจองเข้ามาตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของ



 

 

ท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วี

ซ่า ท่ีท าให้ทางบริษัทไมไ่ด้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั ให้ถือว่า

นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียว

หรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลง

นามในเอกสารแจ้งยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผา่น

ทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบ

หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ

เงินคา่บริการตา่งๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมุด

บญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดนิทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่ มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองจากการจดัเตรียม การจัดการน าเท่ียว

ให้แก่นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม   



 

 

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ 

เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี

มีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

น้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะให้บริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลูกค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง

ทัง้หมด โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว  (Single) , ห้องพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแตล่ะประเภท อาจจะไม่ติดกนั 

หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 

เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้อง

เด่ียว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึน้จาก

นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต์ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่ง

กนั 



 

 

 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกับท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิทกุกรณี แตท่างบริษัทจะพยายามให้มากท่ีสดุ ให้ลกูค้าผู้ เดินทางท่ีมาด้วยกนั ได้นัง่ด้วยกนั หรือ 

ใกล้กนัให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถท าได้ 

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบมุาให้ชดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีท่ีแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดนิทางกะทนัหนั อาจมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเพ่ือช าระกบัเมนใูหมท่ี่ต้องการ เพราะเมนเูก่าของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได้ 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหม)ู เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนงัสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาต

การใช้หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผา่นการอนมุตัิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย

ขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะ

เกิดขึน้ในส่วนนี ้และ ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

คา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจา่ย หากทา่นไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามท่ีระบไุว้ในรายการไม่วา่บางส่วนหรือทัง้หมด 

หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า

หนงัสือเดนิ และ หน้าวีซา่มาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวตัิ อุบตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ คา่ตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีน า้มัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าให้ต้นทุน

สงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นกัท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุ

ท่ีเก่ียวข้องกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอบุตัิภยัท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม

ข้อตกลงแก่คูค้่าตามหลกัปฏิบตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเท่านัน้ 

11. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกับอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตวัแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกับผู้ เดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

 


