
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                                (-/-/-)                                 

15.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ Etihad Airways โดยมเีจา้หนา้ที&ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื&อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.25 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad 
Airways เที&ยวบนิที& EY405 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
21.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 
เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์- จุดชมววิ สแปโรฮลิล ์- โบสถน์วิ เยรูซาเล็ม - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์
                                (-/L/D)      

02.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ Etihad Airways 
เที&ยวบนิที& EY65  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ั�วโมง ** 

 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี เป็นศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตั�งอยูใ่กลแ้ม่นํ�ามัสกวา ซึ&งในตัวเมอืงมปีระชากรอยูอ่าศัยกวา่ 1 
ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงที&มีประชากรหนาแน่นที&สุดในยุโรป และเมื&อสมัยครั �งที&สหภาพโซเวยีตยังไม่ล่มสลาย เมอืง
มอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 
นําท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิที&สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมอสโควไ์ดท้ั �งหมด 
ถา่ยรปูเป็นที&ระลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ี&สรา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึ&งเป็น 1 ใน 7 ตกึ ที&สรา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกัน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถน์วิ เยรซูาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 
โบสถ์ New Jerusalem Monastery สรา้งขึ�นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื&อเป็นสถานที&ทางศาสนาออกห่างไปจาก
มอสโก โดยใชช้ื&อว่า เมอืงเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที&นี�นําความเชื&อมาจากแผนดนิศักดิPสทิธ ิโดยใชแ้ม่นํ�าอสิตรา เป็นตัวแทนของ
จอรแ์ดน และใชตั้วอาคารเป็นเสมอืนสถานที&ศักดิPสทิธขิองเยรซูาเล็ม 

 
นําท่านผ่านชม แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืที&เรยีกกันว่า มหา
วหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึ�นเพื&อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมื&อปี ค.ศ.1812 โดยพระ
เจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี& 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารที&สําคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิีกรรมที&
สําคัญระดับชาต ิ** กรณีที�มพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืcนเมอืง) 
 � นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้
ซาร ์- ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี� แชมเบอร ์- จตัุรสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์
- หา้งสรรพสนิคา้กมุ – อนสุรณส์ถานเลนนิ – สวนซายารด์เยปารค์        (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที&ประทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั&งพระเจา้ซารปี์
เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับที&เมืองเซนต์ ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นที&ประชุมของรัฐบาลและที&รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นที&ตั �งของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิก
ชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที& ที&พระเจา้ซารใ์ชทํ้าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทาง
ศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel 
Michael) ที&สรา้งอุทศิใหก้ับนักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นที&เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที&ทรงประสงคจ์ะ
สรา้งระฆังใบใหญ่ที&สุดในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตั �งอยู่ภายในพระราชวังเครมลนิแห่งนี� 
ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที&สุดในโลก ที&ยังไมเ่คยมกีาร
ใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์�าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน   
นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี� แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ี&เก่าแก่ที&สุดของ
ประเทศรัสเซยี เป็นที&เก็บสะสมทรัพยส์มบัตลํิ�าคา่ของเจา้ชายมัสโควี& ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที& 14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี& แชมเบอร์
เป็นหนึ&งในสามพพิธิภัณฑท์ี&เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิที&สมบูรณ์แบบที&สุด ซึ&งอกี 2 ที&อยู่ที& ประเทศอังกฤษ และ 
ประเทศอหิรา่น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
นําท่านเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงที&เป็นเวทขีองเหตุการณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่
วา่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที& 17 ปัจจุบันสถานที&แห่งนี�ใชจั้ดงาน
ในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันที&ระลกึสงครามโลกครั �งที& 2 บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นที&ตั �ง
ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที&สวยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของ
เมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที&มสีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซยี Postnik 
Yakovlev ดว้ยรปูทรงที&มลัีกษณะเป็นโดมรปูหัวหอม สสีันสดใส ตั �งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของพระราชวังเครมลนิ 
ดงึดูดใหค้นจํานวนไม่นอ้ยที&เดนิทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที&ระลกึคู่กับมหาวหิารแห่งนี� พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมา
อันยาวนานของสถานที&สําคัญนี�ควบคู่กันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึ�นโดยพระเจา้อวีานที& 4 (Ivan the Terrible) เพื&อเป็น
อนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที&เมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี&มานาน



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้ี
เรื&องเล่าสบืต่อกันวา่ พระเจา้อวีานที& 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี�มาก จงึมคํีาสั&งใหปู้นบําเหน็จแก่สถาปนกิ 
ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทั �งสอง เพื&อไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้ �นสามารถสรา้งสิ&งที&สวยงามกว่านี�ไดอ้กี การกระทําในครั �งนั�นของพระ
เจา้อีวานที& 4 จึงเป็นที&มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือีวานมหาโหด นั&นเอง ชม หอนาฬิกาซาวเิออร ์(Saviour 
Clock Tower) ตั �งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที&ทํามาจากทับทมิ นํ�าหนัก 20 ตัน ซึ&งพรรค
คอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวเ้มื&อปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที&เก่าแก่ของ
เมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชั �นนํา จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสื�อผา้ เครื&องสําอาง นํ�าหอม แบ
รนด์ดังที&มีชื&อเสียงที&เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพื&อรําลึกถึงผูนํ้า
คอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานที&พักพงิเมื&อท่านสิ�นใจในจัตุรัสสแีดงที&เคร่งขรมึแต่ยังคงความยิ&งใหญ่ เยี&ยมชมที&นี&
ดว้ยความสงบเพื&อชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดตีซึ&งเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ที&เก็บศพ
สรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่
นําท่านเดนิทางสู่ สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จุดชมววิที&สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมอสโควไ์ดบ้รเิวณกวา้ง 
ถา่ยรปูเป็นที&ระลกึและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมมุสงูอกีดว้ย 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืcนเมอืง) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Maxima Slavia Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�ส ี� เมอืงมอสโคว ์- เมอืงซารก์อรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - บ่อนํ cาศกัด ิwสทิธิw - โบสถท์รนิติ ีc - เมอืงมอสโคว ์– ตลาดอสิไมโลโว ่
สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์– ถนนอารบตั – สวนโคโลเมนสโกเย                      (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงโบราณ เป็นที&ตั �งของศาสน
สถานที&ใหญ่ที&สุดและเก่าแก่ที&สุด ในครสิตศ์ตวรรษที& 14-17 เป็นที&แสวงบุญที&ศักดิPสทิธิPของประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอน
การรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ 
นําท่านเดนิทางสู่ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์ก่าแก่ที&มคีวามสวยงามมากของเมอืง สรา้งในสมัยพระเจา้อี
วานเมื&อปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลยีนแบบโบสถอ์ัสสัมชญัภายพระราชวังเครมลนิ ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 
5 ชั �น มแีท่นสําหรับประกอบพธิขีองพระสังฆราชและที&สําหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆัง ผา่นชม บอ่นํ cาศกัด ิwสทิธิw (Chapel Over 
the Well) ที&ซมึขึ�นมาเองตามธรรมชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 
นําท่านเดนิทางสู่ โบสถท์รนิติ ีc (Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัวหอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโก
และภาพไอคอน 5 ชั �น มโีลงศพสเีงนิของนักบุญเซอรเ์จยีสที&ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที&ศรัทธาจะเดนิทางมาสักการะ
ดว้ยการจูบฝาโลงศพ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พื�นเมือง ซึ&งท่านจะไดพ้บกับสนิคา้ของที&ระลึก
มากมาย อสิระทา่นเลอืกซื�อสนิคา้ตามอัธยาศัย อาท ิตุก๊ตามาทรอชกา้ (แมล่กูดก) ผา้พันคอ กลอ่งดนตรรีปูแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวง
กญุแจ ไมแ้กะสลัก และสนิคา้ของที&ระลกึอื&นๆ อกีมากมาย 

 นําท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากที&สุดในโลก ดว้ยความโดด
เดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถาน ีความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริ&มตน้มาจากชว่งแรกสดุที&สตาลนิ ขึ�นมา
เป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที&นํามาตกแต่งภายในสถานนัี�นเป็นลักษณะของงานศลิปะที&สรา้งขึ�นเพื&อระลกึถงึ
คณุความดขีองวรีบุรุษ (Monumental Art) ซึ&งจะสื&อออกมาในรูปของงานปั�น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ&า ภาพวาดประดับลวดลายแบบ
โมเสก 

 นําท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั �งย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้
ของที&ระลกึ รา้นนั&งเลน่ และยังมศีลิปินมานั&งวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  

 นําท่านแวะถ่ายรปูดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบรเิวณนี� เป็นที&ตั �งของพระราชวังไมพ้ระเจา้ซารไ์มเคลิ โรมานอฟ ซึ&งอดตี
ไดเ้คยเป็นพระราชวังที&พระเจา้ซารอ์เล็กเซยแ์ปรพระราชฐานประทับในฤดูรอ้น อกีทั �งพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเคยประทับที&นี&ในวัยเด็ก
และพระนางเอลซิาเบธไดป้ระสูตทิี&วังแห่งนี� บรเิวณรอบนอกมพีื&นที&กวา้งขวางและมีสวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ี&ร่มรื&น ท่านสามารถ
ถา่ยรปูเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบรเิวณสวนและดา้นนอกตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืcนเมอืง) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Maxima Slavia Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�หา้ เมอืงมอสโคว ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ี
เมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                 (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

12.40 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad 
Airways เที&ยวบนิที& EY68 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ั�วโมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
18.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.35 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airways เที&ยวบนิที& 
EY402 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
วนัที�หก ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                         (-/-/-)      
07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 
** กรณุาตรวจสอบเวลาและไฟลท์บนิของแตล่ะชว่ง ของแตล่ะพเีรยีด อกีคร ัcงในตาราง อตัราคา่บรกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั
เดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั~ว 

14 – 19 กนัยายน 2562 
14SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
15SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
18SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
18SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

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

17 – 22 กนัยายน 2562 
17SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
18SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
21SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
21SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

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

21 – 26 กนัยายน 2562 
21SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
22SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
25SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
25SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

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

28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562 
28SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
29SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
02OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
02OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

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

05 - 10 ตลุาคม 2562 
05OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
06OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
09OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
09OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

35,999 35,999 35,999 7,000 20,999 

09 - 14 ตลุาคม 2562 
09OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
10OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50 
13OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55 
13OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

35,999 35,999 35,999 7,000 20,999 

 
** อตัรานีc ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 
** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั~วภายใน (เครื�องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ัcงกอ่นทําการออกต ั~วเนื�องจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนีc จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ทา่น ข ึcนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิwในการเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มข ึcน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีcรวม 
� ค่าบัตรโดยสารโดยเครื&องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั �นธุรกจิ (Business Class) กรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ  
� คา่ภาษีนํ�ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที&ม ี
� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ
ได ้ทา่นละ 2 ชิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 กก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไมเ่กนิ 23 กก. เชน่ 23 กก. 1 ชิ�น 7 กก. 1 ชิ�น รวม 30 กก.)  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
� คา่โรงแรมที&พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที&โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื&นๆ ที&ทําใหโ้รงแรมตามรายการที&ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิP ในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พักไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPในการปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� ค่าประกันอุบัตเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ&มเพื&อคุม้ครองสุขภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีcไมร่วม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที&ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึค่าอาหาร เครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนอืรายการระบุ และ คา่พาหนะต่างๆ ที&ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหัก ณ ที&จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 24 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 18 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัcง 3 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 42 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 
(USD) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,400 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 
(Infant) ท ัcงนีcทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีcไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นทําจองวันที& 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที& 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เทา่นั�น 
โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที&กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่าน
จําเป็นตอ้งเช็คที&วา่งและทําจองเขา้มาใหม่อกีครั �ง กรณีที&คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPในการใหส้ทิธิPลูกคา้รายถัดไป 
เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที&ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื&องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี&นั&งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที&ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที&เหลือทั �งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ
ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัcง กรณีที�อยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ที&ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที&กําหนดไม่
วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที&ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่า
เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที&นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับ
ทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที&ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื&อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ข ึcนไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัcงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึ�ง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิwในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีที�มคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิwในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึcนจรงิท ัcงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิwในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัcงหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที&ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที&ชําระแลว้เนื&องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที&ยวใหแ้ก่นักท่องเที&ยว เชน่ การ
สํารองที&นั&งตัzวเครื&องบนิ การจองที&พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที&ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื&อนไข หรอืเที&ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที&มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที&กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิPในการยกเลกิ เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซี่า แต่หากทางนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี&จะชําระค่าบรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกท่องเที&ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี&จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที&ลกูคา้ดําเนนิการยื&นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPไมค่นืคา่ทัวรท์ี&ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง ยกเวน้ในกรณีที&
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื&องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี&ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชั �นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ&งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี&ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPในการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ&ม
ตามจรงิที&เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื&องปรับอากาศ เนื&องจากอยูใ่นแถบที&มอีณุหภมูตํิ&า  
3. กรณีที&มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิPในการปรับเปลี&ยนหรอื

ยา้ยเมอืงเพื&อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที&มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที&เป็นหอ้งเดี&ยวอาจเป็นหอ้งที&มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบนํ�า 

ซึ&งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
4. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยวเทา่นั�น 
5. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิPสําหรับผูเ้ดนิทางที&ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถอืหนังสือ

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พื&อการ
ท่องเที&ยว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื&นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิอง
เคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งฝั&งประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPในการไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดที&จะเกดิขึ�นในส่วนนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบไุวใ้นรายการ
ไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางส่วน
หรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

6. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆ
ก็ตาม 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกุล คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอืเดนิทาง 
เลขที&วซีา่ และอื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตัzวเครื&องบนิ ในกรณีที&นักท่องเที&ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นที&เหลอืทั �งหมด 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันที&เดนิทางจรงิของประเทศที&เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนักท่องเที&ยวที&ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลี&ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื&น เป็นตน้ 

10. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPใน
การปรับราคาค่าบรกิารเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัzวเครื&องบนิ คา่ภาษีนํ�ามัน คา่ภาษีสนามบนิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ ที&ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

11. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

12. นักทอ่งเที&ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี&เกี&ยวขอ้งกับ
ทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวร์
เฉพาะสว่นที&บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 

13. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตัวขึ�นเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทกุชิ�นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ&งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ&งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใต ้
ทอ้งเครื&องบนิเทา่นั�น 

14. สิ&งของที&มลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&
โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิเทา่นั�น 

15. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที&ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ&ง
บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที&ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ&ง 
ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ&มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPในการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้่ายที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที&เกดิเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


