วันที่ แรกของการเดิ นทาง สนามบิ นสุวรรณภูมิ – มิ นสก์
23.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นนานาชาติ สุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน เอทิ ฮดั จะมี
เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยต้อนรับ และตรวจเอกสารการเดินทางเพื่ออานวยความสะดวก

-

วันที่ สองของการเดิ นทาง อาบูดาบี - มิ นสก์
01.55 น.
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิ ฮดั โดยเที่ยวบินที่ EY 407
05.55 น.
ถึงท่าอากาศยานอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
07.35 น.
ออกเดินทางสู่เมืองมินสก์ โดยสายการบินเอทิ ฮดั โดยเที่ยวบินที่ EY 61
12.45 น.
ถึงท่ าอากาศยานมิ นสก์เมืองหลวงของประเทศเบลารุส
นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เที่ ยง
รับประทานอาหารเที่ ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ ยวชมเมืองมิ นสก์ เป็ นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวที่ตงั ้ อยู่รมิ แม่น้าสวิสลาช
(Svislach) และแม่น้าเนียมีฮา (Niamiha) โดยตัวเมืองนัน้ ตัง้ อยู่ทค่ี วามสูงจากระดับน้าทะเล
280.4 เมตร นอกจากนี้แล้ว กรุงมินสก์ยงั ถือว่าเป็ นศูนย์กลางของการปกครอง เศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมหลักของ เบลารุสอีกด้วย ถือว่าเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของศาสนาและ
วัฒนธรรมที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของประเทศเบลารุส และที่สาคัญกว่านัน้ คือแม้ว่ากรุง
มินสก์จะไม่ได้เป็ นเมืองที่มคี วาม ทันสมัยหรือมีช่อื เสียงที่สุด แต่กรุงมินสก์ก็ยงั เป็ นจุดหมาย
ปลายทางด้าน การท่องเที่ยวสาหรับผู้ทส่ี นใจในประวัตศิ าสตร์ของอดีตสหภาพโซเวียตที่
ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปจั จุบนั จากนัน้ นาท่านสู่ ตลาดพื้นเมือง จาหน่ ายสินค้าหลากหลาย
ทัง้ ของฝากที่ระลึก สินค้าพืน้ เมือง อาหารต่างๆ ท่านสามารถเลือกซื้อ สินค้าได้ตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั

วันที่ สามของการเดิ นทาง

ชมเมืองมิ นสก์ (เบลารุส)- หมู่บ้านคาทิ น - พิ พิธภัณฑ์พื้นบ้าน

เช้ า

เที่ ยง

คา่

Opera or Ballet-Theater or Circus
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่ พกั
จากนัน้ นาท่านเที่ยว ชม เมืองมิ นสก์ เมืองหลวงของประเทศเบลารุสหากย้อนไปถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 11 ในปี ค.ศ. 1242 มินสค์ได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของราชรัฐลิทวั เนียต่อมา
ถูกผนวกเข้ากับรัสเซียในปี ค.ศ. 1793 ซึ่งเป็ นผลจากการแบ่งโปแลนด์ครัง้ ที่ 2 ระหว่าง
ปี ค.ศ. 1919-1991มินสค์มฐี านะเป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตไบโลรัสเซีย
ตัง้ แต่นัน้ เป็ นต้นมา นาท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่ามิ นสก์ เมืองที่มผี ู้คนตัง้ รกรากมาตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 12เป็ นที่รจู้ กั ในอีกชื่อว่า TRINITY SUBURBเนื่องจากเป็ นทีต่ งั ้ ของโบสถ์
TRINITYซึ่งสร้างขึน้ ระหว่างปี 1982-1985ในสมัยสหภาพโซเวียตปกครองอยู่ปจั จุบนั บริเวณ
ดังกล่าวกลายเป็ นพื้นที่ท่คี รึกครื้นที่สุดในกรุงมินสก์ปจั จุบนั รายล้อมด้วยร้านอาหาร และผับ
บาร์มากมาย
รับประทานอาหารเที่ ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านคาทิ น (Khatyn) เป็ นสัญลักษณ์ของการเข่นฆ่ากันที่ได้
เกิดขึน้ ในวันที่ 22 มีนาคม ปี 1943 หมู่บ้านถูกเผาและประชาชนที่อาศัยอยู่ได้ถูกทาร้ายและ
ฆ่าตายทัง้ หมดโดยพวกกองทัพของนาซีของเยอรมนี ที่ได้เริม่ ประกาศทาสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 และได้ทาการบุกยึดเมืองต่างๆในแถบบริเวณนี้
นาท่านไปชม อนุสาวรียข์ องชาวเบลารุส ที่ได้ถูกทาร้ายและเผาจนเสียชีวติ โดยการทาลาย
ล้างของพวกนาซี นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์พื้นบ้าน (Dudutki Museum) ซึ่งเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่ี
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ วิถชี วี ติ ของชาวเมืองเบลารุส เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่ชี าวเบลารุสเองมา
เยีย่ มชมมากที่สุด ชม กังหันลม หนึ่งเดียวในเบลารุสที่ยงั ใช้งานอยู่จริง ให้ท่านได้
ชม แบบจาลองของถิ่ นที่อยู่อาศัย การกิน การงานของชาวพื้นเมืองในสมัยก่อน
ชม เครื่องปั น้ ดิ นเผา ชมการทา ผลิ ตภัณท์ที่ทาจากไม้ และให้ท่านได้ลองชิ มขนมปั งที่ทา
สดใหม่จากเตาแบบพื้นบ้าน ทัง้ ยังให้ได้ ชิ มชา และเนย ชิ สโฮมเมด
ให้ท่านได้นัง่ รถม้า และชม ธรรมชาติ ที่แสนงดงาม รวมถึงได้ ชมสัตว์ต่างๆ ในพื้นที่เปิ ด
เช่น หมูป่า ม้า นกกระจอกเทศ และ นกชนิดต่างๆ
นาท่านสู่ Opera or Ballet Theater or Circus (by choice)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั

วันที่ สี่ของการเดิ นทาง
มิ นสค์ – กรุงเมียร์ – ปราสาทเมียร์ – เมืองเบรสท์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยัง กรุงเมียร์ ซึ่งในอดีตได้เป็ นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึน้ ในราวปี ค.ศ.1345
และในปีค.ศ. 1569ก็ได้ตกอยู่ในการปกครองของราดซิวลิ -ซีโรทก้าผู้ซ่งึ เป็ นเจ้าของปราสาท
ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกโจมตีอย่างหนักเป็ นเวลากว่าศตวรรษซึ่งต่อมาในศตวรรษที่ 18-19 ก็ได้ม ี
พวกยิวเข้ามาอยู่เพิม่ มากขึน้ ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนัน้ ก็ได้จ่ายภาษีการค้า
มากขึน้ ด้วย และต่อมาก็ได้เกิดความวุ่นวายในเรื่องต่างๆ และทาให้เกิดการลอบทาร้ายและ
ฆ่าพวกยิวเกือบทัง้ หมด จึงทาให้มกี ารอพยพออกนอกประเทศไปจนหมด นาท่านชมความ
สวยงามของปราสาทเมียร์ ที่ถูกสร้างขึน้ ในราวปลายศตวรรษที่ 15 ในรูปแบบ
สถาปตั ยกรรมของโกธิค และได้ก่อสร้างสาเร็จเรียบร้อยในราวต้นศตวรรษที่ 16 โดยดุ๊กอิล ิ
นิคช และในราวปีค.ศ.1568 ปราสาทเมียร์แห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็ นของมิโกลาจคริสต๊อฟ
แห่งออร์แฟน ราดซิวลิ ผู้ทไ่ี ด้ทาให้ปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็ นรูปแบบของสถาปตั ยกรรม
เรเนซ๊องส์และได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000
เที่ ยง
รับประทานอาหารเที่ ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเบรสท์ (Brest) ระหว่างทางแวะ
ชมหอคอยแห่ ง Kamyanyets ซึ่งเป็ นสถานที่ สาคัญหลักของเมือง Kamianiec และยัง
เป็ นโบราณสถานแห่งชาติของเบลารุส หอคอยสูง 30 เมตร และยังถูกใช้เป็ นปราสาทอีกด้วย
สร้างในช่วง ค.ศ.1271-1288 โดย Oleksa ซึ่งเป็ นสถาปนิกที่โดดเด่นของภูมภิ าค เป็ น
หอคอยเดียวที่ยงั คงเหลือรอดอยู่ถงึ ปจั จบันนับตัง้ แต่สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั

วันที่ ห้าของการเดิ นทาง
ชมเมืองเบรสท์ - ป้ อมปราการแห่ งเบรสท์ – พิ พิธภัณท์
สวนสาธารณะของเมือง –หมู่บ้านซานต้ าคลอส
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่ พกั
ชมเมืองเบรสท์ เบรสท์เป็ นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของแคว้นฯเป็ นเมืองอยู่
ั ่ น้ าบูกในยุคกลางเมืองนี้อยู่ภายใต้การ
ใกล้ชายแดนประเทศ โปแลนด์ ตัง้ อยู่รมิ ฝงแม่
ปกครองของราชอาณาจักรโปแลนด์ ตัง้ แต่คริสต์ ทศวรรษ 900 เป็ นต้นมา จนเกิดการ
แบ่งแยกของโปแลนด์ ทาให้เมืองอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิรสั เซียในปี ค.ศ. 1795
จากนัน้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 กลับมาเป็ นส่วนหนึ่งของโปแลนด์อกี ครัง้ จนสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ตกเป็ นของนาซี หลังจากสงครามโปแลนด์ได้เปลี่ยนแปลงเขตแดนประเทศ เมืองตก
เป็ นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต จนเมื่อสหภาพโซเวียตแตกแยกในปี ค.ศ. 1991 จึงตกมา
เป็ นของเบลารุสในปจั จุบนั จากนัน้ นาชมป้ อมปราการแห่ งเบรสท์ (The Brest Fortress)
เป็ นป้อมที่ถูกสร้างขึน้ ในราวกลางศตวรรษที่ 19 โดยจักรวรรดิรสั เซียเป็ นสิง่ ก่อสร้างที่สาคัญ
อย่างหนึ่งของรัสเซีย ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ใช้เป็ นที่ต่อต้านกับพวกกองทัพของเยอรมัน
ที่ได้บุกเข้ามาในวันที่ 22 มิ.ย. 1941 และก็ตามมาด้วยสงครามในปี ค.ศ. 1965 โดยใชัสถานที่
แห่งนี้เป็ นที่ต่อต้านและต่อมาก็ได้กลายเป็ นป้อมแห่งวีรบุรุษ ได้ถูกตัง้ ขึน้ เพื่อให้เป็ น
อนุ สาวรียแ์ ห่งการต่อสู้ นาท่านชมพิ พิธภัณท์ของป้ อมปราการ
จากนัน้ ชมพิ พิธภัณท์ทางโบราณคดี ของเมืองเบรสท์ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่มี เี อกลักษณ์ของ
ตัวเองในยุโรป เพราะว่าเป็ นสถานที่ท่ไี ด้มกี ารแสดงในรูปแบบเปิ ดให้เห็นถึงวัฒนธรรม
ของพวกสลาฟวิคทีอ่ ยู่ทางตะวันออก ในอดีตย้อนหลังไปในราวศตวรรษที่ 13 ที่บ้านเมืองถูก
สร้างด้วยไม้ซ่งึ ได้มกี ารขุดค้นพบในพื้นที่ประมาณ 1,800 ตรม.
จากนัน้ นาท่านไปพักผ่อนและชมสวนสาธารณะของเมือง ในอดีตเคยเป็ นสถานที่ตงั ้ ของ
กองทหารรัสเซียในการต่อต้านสงคราม แต่ต่อมาได้ถูกดัดแปลงทาเป็ นสวนสาธารณะ
ในสวนแห่งนี้มกี ารปลูกต้นไม้หลายชนิด เป็ นพันธุ์ไม้ท่หี าได้ยากในยุโรป

เที่ ยง

คา่

เช่น พลาทานุ ส ทามาริสค์ และเอล์ม ในปี ค.ศ. 2004 ได้มกี ารปรับปรุงให้สวยงาม เพื่อให้
เป็ นแหล่งพักผ่อนของประชาชนในเมืองเบรสท์ และได้มกี ารเปิ ด สาหรับนักท่องเที่ยว ให้เข้า
ชมในปี ค.ศ. 2006 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปี
รับประทานอาหารเที่ ยง ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสู่หมู่บ้านซานต้ าคลอส (Santa Klaus village) ภายในหมู่บ้านมีท่ที าการ
ไปรษณีย์ สาหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนทีท่ ่านรักร้านขายของที่ระลึกถ่ายรูปกับ
คุณลุงซานตาที่ใจดีเป็ นที่ระลึกในการมาเยือน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั

วันที่ หกของการเดิ นทาง
เมืองเนสวิ ซห์ - ปราสาทเนสวิ ซห์ -Ski Station
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่ พกั
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเนสวิ ซห์ เมืองนี้อยู่ในเขตของจังหวัดมินส์ค ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของ
ปราสาทเนสวิซห์ อันมีช่อื เสียงและได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2009
นาท่านไปชมปราสาทเนสวิ ซห์ ซึง่ ได้เป็ นที่อยู่อาศัยของครอบครัวราดซิวลิ ล์จากปี ค.ศ.
1533 และต่อมาก็ได้ถูกปรับปรุงให้ดขี น้ึ เมื่อปีค.ศ.1770 ปราสาทนี้ก็ได้ถูกยึดครองโดยพวก
รัสเซีย ซึ่งทาให้ครอบครัวราดซิวลิ ล์ได้หลบหนีออกไป และในที่สุดครอบครัวของ
ราดซิวลิ ล์ก็ได้กลับเข้ามาครอบครองตามเดิม และในปีค.ศ.1939 พวกกองทัพแดงก็เข้ายึด
ครองปราสาทแห่งนี้อกี จึงทาให้ครอบครัวราดซิวลิ ล์ได้หลบหนีออกไป
เที่ ยง
รับประทานอาหารเที่ ยง ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ Ski – Station ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นสกี ให้ท่านได้
อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ และเนิน
เล่นสกีระดับต่าง ๆ (ไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์การเล่นสกี, เครื่องเล่นต่างๆ)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั

วันที่ เจ็ดของการเดิ นทาง Museam of the Great Patriotic War – กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่ พกั
จากนัน้ นาท่านสู่ Museam of the Great Patriotic War
ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางไปสนามบิ นนานาชาติ มินสก์ เพื่อตรวจเอกสารการ
เดินทาง
13.55 น.
ออกเดินทางจาก กรุงมิ นสก์ โดยสายการบินเอทิ ฮดั เที่ยวบินที่ EY 62
20.35 น.
ถึงท่าอากาศยานอาบูดาบี เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
23.40 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิ ฮดั โดยเที่ยวบินที่ EY 406
วันที่ แปดของการเดิ นทาง กรุงเทพฯ
07.35 น.
ถึงสนามบิ นนานาชาติ สุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
******************************************************************************

***การเดินทางที่ ไม่มีวนั ...สิ้นสุด***
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
ทัง้ นี้ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริ การ

วันเดิ นทาง
22-29 ธ.ค.60
29 ธ.ค.-5 ม.ค. 61
19-26 ม.ค.61
9-16 ก.พ.61

ผูใ้ หญ่ (2 ท่าน/
ห้อง)
59,988
69,988
59,988
59,988

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปีพกั ร่วมกับ
ผูใ้ หญ่ (2+1)
เสริ มเตียง

ไม่เสริ มเตียง

59,988
69,988
59,988
59,988

59,988
69,988
59,988
59,988

พักเดีย่ ว
เพิม่
12,500
12,500
12,500
12,500

เงื่อนไขการให้ บริ การ
1. การเดินทางครัง้ นี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ถงึ จานวนดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการโดยทางบริษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทางโดยทางบริษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
10 วัน
2. ในกรณีท่ลี ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้
ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
กรุณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอี ยดทัง้ 5 ข้อ
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทาง ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง
2. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง
บริษทั ฯไม่สามารถควบคุ ม ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า
4. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
5. คณะผู้เดิ นทางจานวน 30 ท่ าน ขี้นไปจึงออกเดิ นทางในกรณี ที่มีจานวนผู้เดิ นทางไม่ถึง 30

ท่ าน ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ ไทยร่วมเดิ นทางด้ วย โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10
วันก่อนการเดิ นทาง
*** ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั ๋วโดยสารเอง กรุณาติ ดต่ อ
เจ้าหน้ าที่ ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ขอรับผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้ น ***
อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ชัน้ นักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่ าภาษีส นามบินทุกแห่งตามรายการ
 ค่าน้ าหนัก กระเป๋าเดินทางท่านละไม่เ กิน 23 กก
 ค่ ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย
่ วตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
 ค่ าห้อ งพักในโรงแรมตามทีร
่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า
 ค่ าอาหารตามที่ระบุใ นรายการ
 ค่ าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่ าประกันภัยอุ บต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบตั เิ หตุสู งสุดท่านละไม่เกิน1,000,000บาท)
 กรณีเ สียชีวต
ิ และอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึน้ อยู่กบั ช่วงอายุ ( ค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
 ค่ าธรรมเนียมวีซ่า เบลารุส สาหรับผู้เ ดินพาสปอร์ตไทย


อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่ าธรรมเนียมการจัดทาหนัง สือเดินทาง (PASSPORT)
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สงพิ
ั ่ เศษ
(มินิบาร์, น้าดื่ม, บุหรี,่ เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, ค่าน้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่
สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
 ค่ าห้อ งพักเดี่ยวตามอัต รา
 ค่ าธรรมเนี ย มน้ามันและภาษี ส นามบิ น ในกรณี ที่ ส ายการบิ นมีการปรับขึ้นราคา
 ค่ าทิ ปมัค คุเทศก์ท้ องถิ่ น ทิ ป พนั กงานขับรถ 1,800 บาท /ท่ าน ชาระก่ อ นเดิ นทาง
ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
 ทิ ปหัวหน้ าทัวร์ตลอดรายการเดิ นทางแล้ วแต่ ค วามพึ ง พอใจของลูกค้ า
 ค่ าภาษีมูล ค่ าเพิม
่ 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกากับภาษี)

เงื่อนไขการจอง


ชาระเงินมัดจาท่านละ 35,000 บาท ภายใน 48 ชัวโมงหลั
่
งการจอง

โดยโอนเข้าบัญชี ที่นัง่ จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัด จาแล้วเท่านัน้
 ส่ งสาเนาหน้ าพาสปอร์ต ของผู้ท่เี ดินทาง ที่มอ
ี ายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่น
วีซ่า ภายใน 2 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทั ขออนุ ญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 เมื่อ ได้รบ
ั การยื่นยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
 หากท่านที่ต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ
๋
(กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่
์
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
 การยืนวีซ่าในแต่ล ะสถานทูต มีการเตรียมเอกสารและมีขน
ั ้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้
จากทางเจ้าหน้า
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น ( Wheelchair ) ,เด็ก,ผู้สูงอายุ ,มีโรคประจาตัว
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องการ
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองเนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะหัวหน้าทัวร์มคี วาม
จาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
 กรณีท่ม
ี กี ารเกิดภยัธรรมชาติทงั ้ ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผเู้ ดินทางกาลังจะไปหากมีเหตุการณ์
ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ใิ น
การคืนเงิน จนกว่าจะไดร้บการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่ วยงานจากต่างประเทศที่บริษ
ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้

กรุณาโอนเข้าบัญชีเพื่อจองหรือชาระ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี

ประเภทบัญชี

คุณมยุรี อิ นทร์น้อย ออมทรัพย์

สาขา

เลขที่บญ
ั ชี

บิ๊กซี
หทัยราษฏร์

402-680-0212

โปรดส่งเอกสารการโอนและหน้ าสาเนา Passport ผ่าน Line ID : @idotour หรือ อีเมลล์
Idotour88@gmail.com
เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ส่วนที่ เหลือ

ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ส่วนที่ เหลือ 30 วันก่อนการเดิ นทางหากท่ านไม่ผ่านการอนุมตั ิ วีซ่า หรือ
ยกเลิ กการเดิ นทาง โดยเหตุจาเป็ นทางบริ ษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ ง
ข้อมูลเบื้องต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
 ทางสถานทูต มีการแจ้งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดัง
้ นัน้ ควรเตรียมเอกสารตามที่
สถานทูตแจ้งเงื่อนไขมาหากท่านเตรีย มเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสารจนทาให้ไม่สามารถยื่นวี
ซ่าได้หรือถูกปฏิเสธการอนุ มตั วิ ซี ่า ทางบริษทั สงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 การอนุ มต
ั วิ ซี ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิ้น ทัง้ นี้บริษทั เป็ น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทาง
สถานทูตเป็ นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุ มตั วิ ซี ่า ทางสถานทูตไม่คนื อัตราค่าธรรมเนียมใน
การยื่นวีซ่า และมีสทิ ธิ ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
 ทางบริษ ท
ั ได้สารองที่นัง่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั ๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาน 5,000 บาท
 หากตั ๋วเครื่อ งบินทาการออกแล้ว แต่ ท่านไม่ส ามารถออกเดินทางได้ ทางบริษ ท
ั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาน 3 – 6 เดือนเป็ นอย่าง
น้อย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง

แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนการเดินทางเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อ นการเดินทางเก็บค่ าใช้จ่าย ท่านละ 80% จากราคาทัว ร์
 แจ้งยกเลิกน้ อ ยกว่า 20 วันก่ อ นการเดินทางทางบริษ ท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
 บริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง
้ หมดกรณี ท่านยกเลิ กการเดิ นทางและมีผลทาให้ คณะ
เดิ นทางไม่ครบตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30 ท่ านขึ้นไป)
เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผู้เดินทาง อื่นทีเ่ ดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่งึ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษทั ฯจะ
ทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรีย กคืน
ได้คอื ค่าธรรมเนียมในการมัด จาตั ๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีทไ่ี ม่
สามารถเดินทางได้

กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้ รบั การอนุมตั ิ วีซ่าจากทางสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)และท่านได้ชาระค่าทัวร์
หรือมัดจมาแล้ว ทางบริษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าบริการยื่นวี


ซ่า,ค่าวีซ่า

4,500 บาท และค่าใช้จ่ายบางส่วน ที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั ๋วเครื่องบิน

ไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิ กก่อนหรือหลังออกตั ๋วโดยสาร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ไม่คืนค่ าทัวร์ทงั ้ หมด

กรณี วีซ่าผ่านแล้วแต่ กรุป๊ ออกเดิ นทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า
หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับ
ท่านเป็ นกรณีไป

กรณี ผ้เู ดิ นทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่
ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการ ไม่คืนค่ าทัวร์ทงั ้ หมด
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ ห้องเดี่ยว
(Single) , ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ม ีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่ 1 เตียงพับ
เสริม
 โรงแรมในยุโรปส่ ว นใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่อ งปรับอากาศเนื่อ งจากอยู่ใ นแถบที่มอ
ี ุณหภูมติ ่า
 กรณีท่ม
ี กี ารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมือง
เต็มบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มล
ี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มขี นาด
กะทัดรัด และไม่มอี ่างอาบน้า ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน


