
  

 

 
 
 
 
 



 

วนัทหีนงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                                (-/-/-)                                 

15.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Etihad Airways โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขนัตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ําแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.25 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบิน 
Etihad Airways เทยีวบนิท ีEY405 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
21.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพอืเปลยีนเครอืง ** 
 
วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโด

โว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์- จดุชมววิ สแปโรฮลิล ์- โบสถน์วิ เยรซูาเล็ม - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์
                                (-/L/D)      

02.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ Etihad Airways 
เทยีวบนิท ีEY65  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชวัโมง ** 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวตัศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี เป็นศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตังอยูใ่กลแ้มนํ่ามัสกวา ซงึในตัวเมอืงมปีระชากรอยูอ่าศัยกวา่ 
1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นทีสดุในยโุรป และเมอืสมัยครังทสีหภาพโซเวยีตยังไม่ลม่สลาย เมอืง
มอสโกกยั็งเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 
นําท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิทสีามารถมองเห็นทศันยีภาพของเมอืงมอสโควไ์ดท้ังหมด 
ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึกบัตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์สีรา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซงึเป็น 1 ใน 7 ตกึ ทสีรา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกนั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถน์วิ เยรซูาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 
โบสถ์ New Jerusalem Monastery สรา้งขนึในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนกิคอน เพือเป็นสถานทีทางศาสนาออกห่างไปจาก
มอสโก โดยใชช้อืวา่ เมอืงเยรซูาเล็มใหม ่โดยสถานทนีนํีาความเชอืมาจากแผนดนิศกัดสิทิธ ิโดยใชแ้มนํ่าอสิตรา เป็นตวัแทนของ
จอรแ์ดน และใชต้ัวอาคารเป็นเสมอืนสถานทศีกัดสิทิธขิองเยรซูาเล็ม 

 
 
 
นําท่านผ่านชม แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืทีเรยีกกันว่า มหา
วหิารโดมทอง (ไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรูปดา้นใน) สรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณแ์หง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมอืปี ค.ศ.1812 โดยพระ
เจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี 1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทสีําคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมที
สาํคญัระดบัชาต ิ** กรณีทมีพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 
 



 

 
 

  นําคณะเขา้สูท่พีกั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีาม เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้
ซาร ์- ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ีแชมเบอร ์- จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์
- หา้งสรรพสนิคา้กมุ – อนุสรณส์ถานเลนนิ – สวนซายารด์เยปารค์        (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทปีระทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทงัพระเจา้ซาร์
ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทเีมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจบุันเป็นทปีระชมุของรัฐบาลและทีรับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตรุัสวหิาร เป็นทีตงัของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนกิ
ชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท ีทพีระเจา้ซารใ์ชทํ้าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทาง
ศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel 
Michael) ทสีรา้งอทุศิใหก้บันักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจบุันเป็นทเีก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยคุพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาททีรงประสงค์
จะสรา้งระฆังใบใหญท่สีดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ทําใหร้ะฆังแตก ปัจจบุันตงัอยู่ภายในพระราชวงัเครมลนิแห่งน ี
ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญท่สีดุในโลก ทยัีงไมเ่คยมกีาร
ใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน   
นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ีแชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์เีกา่แกท่สีดุของ
ประเทศรสัเซยี เป็นทเีกบ็สะสมทรัพยส์มบัตลํิาคา่ของเจา้ชายมัสโคว ีในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอร ีแชมเบอร์
เป็นหนงึในสามพพิธิภณัฑท์เีก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผน่ดนิทสีมบรูณ์แบบทสีดุ ซงึอกี 2 ทอียูท่ ีประเทศองักฤษ และ 
ประเทศอหิรา่น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 

นําท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทเีป็นเวทขีองเหตุการณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี
ไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี17 ปัจจบุนัสถานทแีหง่นีใชจั้ด
งานในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวนัทรีะลกึสงครามโลกครังท ี2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดง
เป็นทตีงัของกลุม่สถาปัตยกรรมทสีวยงาม อนัไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณแ์หง่ความ
งามของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทมีสีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี 
Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทีมีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตังตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของ
พระราชวังเครมลนิ ดงึดดูใหค้นจํานวนไม่นอ้ยทเีดนิทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นทีระลกึคู่กบัมหาวหิารแห่งน ีพรอ้มกับ
การเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทสํีาคัญนคีวบคูก่นัไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขนึโดยพระเจา้อวีานท ี4 (Ivan the 
Terrible) เพอืเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลทเีมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขมีานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของ
สถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรอืงเลา่สบืต่อกนัวา่ พระเจา้อวีานท ี4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีมาก จงึมคํีาสงั
ใหป้นูบําเหน็จแก่สถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทังสอง เพอืไมใ่หส้ถาปนกิผูนั้นสามารถสรา้งสงิทีสวยงามกว่านีไดอ้กี 
การกระทําในครงันันของพระเจา้อวีานท ี4 จงึเป็นทมีาของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือวีานมหาโหด นันเอง      ชม หอ 



 

 
นาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตงัอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกททํีามาจาก
ทับทมิ นําหนัก 20 ตัน ซงึพรรคคอมมวินิสตนํ์ามาประดับไวเ้มือปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum Department 
Store) สถาปัตยกรรมทเีก่าแก่ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจบุันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชันนํา จําหน่ายสนิคา้แบรนด์
เนม เสอืผา้ เครอืงสําอาง นําหอม แบรนดด์ังทีมชีอืเสยีงทีเป็นรุ่นล่าสดุ (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin 
Memorial) สรา้งเพอืรําลกึถงึผูนํ้าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทพีักพงิเมอืท่านสนิใจในจตัุรัสสแีดงทเีครง่ขรมึ
แต่ยงัคงความยงิใหญ ่เยยีมชมทนีดีว้ยความสงบเพอืชมร่างของบรุษุผูก้ลา้ในอดตีซงึเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสยีชวีติไป
ถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ทเีก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่
นําท่านเดนิทางสู ่สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จดุชมววิทสีามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมอสโควไ์ดบ้รเิวณกวา้ง 
ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมมุสงูอกีดว้ย 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Maxima Slavia Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทสี ี เมอืงมอสโคว ์- เมอืงซารก์อรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - บอ่นําศกัดสิทิธ ิ- โบสถท์รนิติ ี- เมอืงมอสโคว ์– ตลาดอสิไมโลโว ่

สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์– ถนนอารบตั – สวนโคโลเมนสโกเย                      (B/L/D)      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงโบราณ เป็นทตัีงของศาสน
สถานทใีหญท่สีดุและเกา่แกท่สีดุ ในครสิตศ์ตวรรษท ี14-17 เป็นทแีสวงบญุทศีกัดสิทิธขิองประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอน
การรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆ ์ 
นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์กา่แกท่มีคีวามสวยงามมากของเมอืง สรา้งในสมัยพระเจา้อี
วานเมอืปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลยีนแบบโบสถอ์ัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลนิ ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพ
ไอคอน 5 ชนั มแีทน่สาํหรบัประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทสํีาหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆัง ผา่นชม บอ่นําศกัดสิทิธ ิ(Chapel 
Over the Well) ทซีมึขนึมาเองตามธรรมชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้น
ใน ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถท์รนิติ ี(Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัวหอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโก
และภาพไอคอน 5 ชนั มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทภีายในบรรจกุระดกูของทา่น ประชาชนทศีรัทธาจะเดนิทางมาสกัการะ
ดว้ยการจบูฝาโลงศพ 

 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พืนเมือง ซงึท่านจะไดพ้บกับสนิคา้ของทีระลกึ
มากมาย อสิระท่านเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย อาท ิตุ๊กตามาทรอชกา้ (แม่ลกูดก) ผา้พันคอ กลอ่งดนตรรีูปแบบต่างๆ กลอ่งไม ้
พวงกญุแจ ไมแ้กะสลกั และสนิคา้ของทรีะลกึอนืๆ อกีมากมาย 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทสีดุในโลก ดว้ยความโดด
เด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมีจุดเรมิตน้มาจากชว่งแรกสดุทสีตาลนิ 
ขนึมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทนํีามาตกแต่งภายในสถานนัีนเป็นลักษณะของงานศลิปะทสีรา้งขนึเพอื



 

ระลกึถงึคุณความดีของวรีบุรุษ (Monumental Art) ซงึจะสอืออกมาในรูปของงานปัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํา ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทงัยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้
ของทรีะลกึ รา้นนังเลน่ และยงัมศีลิปินมานังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  

 นําท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบรเิวณน ีเป็นทตัีงของพระราชวังไมพ้ระเจา้ซารไ์มเคลิ โรมานอฟ ซงึ
อดตีไดเ้คยเป็นพระราชวังทพีระเจา้ซารอ์เล็กเซยแ์ปรพระราชฐานประทับในฤดรูอ้น อกีทังพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเคยประทับทนีีใน
วัยเด็กและพระนางเอลซิาเบธไดป้ระสูตทิวีังแห่งนี บรเิวณรอบนอกมีพืนทกีวา้งขวางและมีสวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ีร่มรนื ท่าน
สามารถถา่ยรปูเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบรเิวณสวนและดา้นนอกตัวอาคารไดต้ามอธัยาศยั 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Maxima Slavia Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
วนัทหีา้ เมอืงมอสโคว ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดา

บ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                 (B/-/-)      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 
12.40 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบิน 

Etihad Airways เทยีวบนิท ีEY68 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

18.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพอืเปลยีนเครอืง ** 
21.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airways เทยีวบนิท ี

EY402 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

 
วนัทหีก ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                          (-/-/-)      
07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 

 
** กรณุาตรวจสอบเวลาและไฟลท์บนิของแตล่ะชว่ง ของแตล่ะพเีรยีด อกีครงัในตาราง อตัราคา่บรกิาร ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทยีวบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั
เดยีว
เพมิ 

ราคา 
ไมร่วม 

ตวั 

02 – 07 กรกฎาคม 2562 
02JUL EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
03JUL EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
06JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
06JUL EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999 

12  - 17 กรกฎาคม 2562 
12JUL EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
13JUL EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
16JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
16JUL EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999 

13 – 18 กรกฎาคม 2562 
13JUL EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
14JUL EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
17JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
17JUL EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999 

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 
27JUL EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
28JUL EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
31JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
31JUL EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999 

07 - 12 สงิหาคม 2562 
07AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
08AUG EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
11AUG EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
11AUG EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999 

10 – 15 สงิหาคม 2562 
10AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
11AUG EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
14AUG EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
14AUG EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999 

20 - 25 สงิหาคม 2562 
20AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
21AUG EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
24AUG EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
24AUG EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999 

31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 
31AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
01SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
04SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
04SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999 

07 – 12 กนัยายน 2562 
07SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
08SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
11SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
11SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999 

11 – 16 ตลุาคม 2562 
11OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
12OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
15OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
15OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

34,999 34,999 34,999 7,000 18,999 

19 – 24 ตลุาคม 2562 
19OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
20OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
23OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
23OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

34,999 34,999 34,999 7,000 18,999 

       

26 – 31 ตลุาคม 2562 
26OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
27OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
30OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
30OCT EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1 

34,999 34,999 34,999 7,000 18,999 

05 – 10 พฤศจกิายน 2562 
05NOV EY405 BKK-AUH 18.05-22.00 
06NOV EY65   AUH-DME 02.40-07.20 
09NOV EY68   DME-AUH 12.35-19.00 
09NOV EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1 

33,999 33,999 33,999 7,000 18,999 

12 – 17 พฤศจกิายน 2562 
12NOV EY405 BKK-AUH 18.05-22.00 
13NOV EY65   AUH-DME 02.40-07.20 
16NOV EY68   DME-AUH 12.35-19.00 
16NOV EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1 

33,999 33,999 33,999 7,000 18,999 

 
** อตัราน ียงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ** 

 
** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีาํหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 



 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชนัธรุกจิ (Business Class) กรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ  
 คา่ภาษีนํามนั และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครืองบนิ
ได ้ทา่นละ 2 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 กก. (แตล่ะชนิ ควรหนักไมเ่กนิ 23 กก. เชน่ 23 กก. 1 ชนิ 7 กก. 1 ชนิ รวม 30 กก.)  
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทพีักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทีระบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพีักไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกนัเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการระบ ุและ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทุกครัง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 24 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 18 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถนิ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมทงั 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 42 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา 
(USD) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,400 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง
กลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ท่านทําจองวันท ี1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นนภีายในวันท ี3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะ
ยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกํีาหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็ค
ทวีา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวนั และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเทียวหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวร์สว่นทเีหลือทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทียวหรือ
เอเยน่ตไ์มช่ําระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็
ตาม รวมทงั กรณีทอียูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ททํีาใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทกีําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็
ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทํา
การของทางบรษัิท 

 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชอื

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 
เดนิทางมาทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผู ้
เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนงึ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่ากําหนด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 



 

** ทังน ีทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้า่ยทไีดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนอืงจากการจัดเตรยีม การจดัการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การ
สาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีตอ้งการันตมีัดจําหรือซอืขาดแบบมีเงือนไข หรอืเทียวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทกีําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณทีลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีี
ซา่ไมผ่า่นการอนมุตัจิากทางสถานทตู กรณีนทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิทงัหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจนัทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
1. เนืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยูค่นละชนักนั และบางโรงแรม
อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพมิ
ตามจรงิทเีกดิขนึจากนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  
3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลียน

หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็นอาคารแบบดงัเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบนํา 

ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 

เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
4. ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
5. ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน กรณีททีา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่ับผดิชอบความ
ผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีและ ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน
หรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด
ใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 

6. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนีักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมดัจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

10. อตัราคา่บรกิารนีคํานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

11. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกาํกบัเทา่นัน 

12. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตทุีเกยีวขอ้งกบัทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทไีมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนอืการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะส่วนที
บรษัิทยงัไมไ่ดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิท่านัน 

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทกุชนิไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อื



 

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

14. สงิของทมีลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

15. คณะทัวรน์ ีเป็นการชําระค่าใชจ้า่ยทงัหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่าย
ทเีกดิขนึจรงิทงัหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณน์ขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
 


