
 

 

 
วันท่ีหนึ่ง ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท�าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู 

ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส&                   
             (-/-/-)                                                                   



 

 

15.00 น. ขอเชิญทุกท
านพร�อมกัน ณ ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู�โดยสารขา
ออก ชั้น 4 ประตูทางเข�าหมายเลข 8 เคาน"เตอร" Q สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ 
คอยให�การต�อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหน�าทัวร"ให�คําแนะนําเพ่ือเตรียมความ
พร�อมก
อนออกเดินทาง 

18.05 น. นําท
านเดินทางสู
 ท�าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส& โดยสาย
การบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY405 

** ใช?เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
22.00 น. เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส& ** เพ่ือเปล่ียน

เครื่อง ** 
วันท่ีสอง ท�าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส& - ท�าอากาศยานนานาชาติ

โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว& ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว& - มหาวิหารเซนต&ซาเวียร& - สถานีรถไฟใต?ดิน
เมืองมอสโคว& - ถนนอารบัต                  
              (-/L/D)      

02.40 น. นําท
านเดินทางสู
 ท�าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว& ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Etihad 
Airways เท่ียวบินท่ี EY65 

** ใช?เวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
07.20 น. เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว& ประเทศรัสเซีย  

นําท
านผ
านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองและศุลกากร ** เวลาท?องถ่ินช?ากว�าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** 
 นําท
านเดินทางสู
 เมืองมอสโคว& (Moscow) เป3นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร"ยาวนานถึง 850 

ป8 เป3นศูนย"กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยต้ังอยู
ใกล�แม
น้ํามัสกวา ซ่ึง
ในตัวเมืองมีประชากรอยู
อาศัยกว
า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําให�เป3นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน
นท่ีสุดในยุโรป 
และเม่ือสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไม
ล
มสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป3นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด�วย 
นําท
านเดินทางสู
 มหาวิหารเซนต&ซาเวียร& (Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกันว
า มหาวิหาร
โดมทอง (ไม
อนุญาตให�ถ
ายรูปด�านใน) สร�างข้ึนเพ่ือเป3นอนุสรณ"แห
งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือป8 ค.ศ.
1812 โดยพระเจ�าซาร"อเล็กซานเดอร"ท่ี 1 ใช�เวลาก
อสร�างนานถึง 45 ป8 เป3นวิหารท่ีสําคัญของนิกายรัสเซียนออธ
อดอกซ" ใช�ประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต&ซาเวียร& จะไม�
อนุญาตให?เข?าชมด?านใน ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 



 

 

 
 นําท
านเดินทางสู
 สถานีรถไฟใต?ดินเมืองมอสโคว& (Moscow Metro) ถือได�ว
ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก 

ด�วยความโดดเด
นทางสถาปBตยกรรมการตกแต
งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟDาใต�ดินมีจุดเริ่มต�น
มาจากช
วงแรกสุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป3นผู�นําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปBตยกรรมท่ีนํามาตกแต
งภายใน
สถานีนั้นเป3นลักษณะของงานศิลปะท่ีสร�างข้ึนเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซ่ึงจะสื่อ
ออกมาในรูปของงานปBPน รูปหล
อ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 นําท
านเดินทางสู
 ถนนอารบัต (Arbat Street) เป3นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป3นท้ังย
านการค�า แหล
ง
รวมวัยรุ
น ร�านค�าของท่ีระลึก ร�านนั่งเล
น และยังมีศิลปQนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล�อเลียน และศิลปQนเล
นดนตรี
เปQดหมวกอีกด�วย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเข?าสู�ท่ีพัก Maxima Slavia / Maxima Zarya Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท�า 

 



 

 

วันท่ีสาม เมืองมอสโคว& - จุดชมวิว สแปโรฮิลล&  - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร&ค
แอนด&เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ&แห�งพระเจ?าซาร& - ปfนใหญ�พระเจ?าซาร& - พิพิธภัณฑ&อาร&เมอรี่ แชมเบอร& - 
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต&  

                           บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร& - ห?างสรรพสินค?ากุม - อนุสรณ&สถานเลนิน            
(B/L/D)      

เช?า  บริการอาหารเช?า ณ ห?องอาหารของโรงแรม 
นําท
านเดินทางสู
 จุดชมวิว สแปร&โร�ฮิลล& (Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอส
โคว"ได�ท้ังหมด ถ
ายรูปเป3นท่ีระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว"ท่ีสร�างเป3นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซ่ึงเป3น 1 ใน 7 ตึก 
ท่ีสร�างด�วยรูปทรงเดียวกัน 
นําท
านเดินทางสู
 พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ�าซาร"ทุกพระองค" 
จนกระท่ังพระเจ�าซาร"ป8เตอร"มหาราชทรงย�ายไปประทับท่ีเมืองเซนต" ป8เตอร"สเบิร"ก ปBจจุบันเป3นท่ีประชุมของ
รัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป3นจัตุรัสวิหาร เป3นท่ีต้ังของ มหาวิหาร
อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร�างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป3นสถาปBตยกรรมแบบยอดโดม 9 
ยอด เป3นสถานท่ี ท่ีพระเจ�าซาร"ใช�ทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะ
ไม�อนุญาตให?เข?าชมด?านใน ** ชม มหาวิหารอาร&คแอนด&เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสร�าง
อุทิศให�กับนักบุญอาร"คแอนด"เกิล มิคาเอล ปBจจุบันเป3นท่ีเก็บพระศพของพระเจ�าซาร"ก
อนยุคพระเจ�าป8เตอร"มหา
ราช ผ�านชม ระฆังยักษ&แห�งพระเจ?าซาร& (Big Bell of Tsar) สร�างในป8 ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนา
ท่ีทรงประสงค"จะสร�างระฆังใบใหญ
ท่ีสุดในโลก แต
เกิดความผิดพลาดระหว
างหล
อทําให�ระฆังแตก ปBจจุบันต้ังอยู

ภายในพระราชวังเครมลินแห
งนี้ ผ�านชม ปfนใหญ�พระเจ?าซาร& (Cannons of Tsar) สร�างในป8 ค.ศ. 1586 
ต�องการให�เป3นปXนใหญ
ท่ีสุดในโลก ท่ียังไม
เคยมีการใช�ยิงเลย ทําด�วยบรอนซ"น้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก 
ลูกละ 1 ตัน   
นําท
านเดินทางสู
 พิพิธภัณฑ&อาร&เมอรี่ แชมเบอร& (State Armoury Chamber Museum) เป3นพิพิธภัณฑ"ท่ี
เก
าแก
ท่ีสุดของประเทศรัสเซีย เป3นท่ีเก็บสะสมทรัพย"สมบัติล้ําค
าของเจ�าชายมัสโควี่ ในช
วงคริสต"ศตวรรษท่ี 14-
15 พิพิธภัณฑ"อาร"เมอรี่ แชมเบอร"เป3นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ"ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย"สมบัติของพระเจ�าแผ
นดินท่ี
สมบูรณ"แบบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู
ท่ี ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร
าน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 



 

 

 
 

นําท
านเดินทางสู
  จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว�างใจกลางเมืองท่ีเป3นเวทีของเหตุการณ"สําคัญใน
ประวัติศาสตร"ของรัสเซียไม
ว
าจะเป3นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท�วงทางการเมือง สร�างในสมัย
คริสต"ศตวรรษท่ี 17 ปBจจุบันสถานท่ีแห
งนี้ใช�จัดงานในช
วงเทศกาลสําคัญๆ เช
น วันป8ใหม
 วันชาติ วันแรงงาน 
และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป3นท่ีต้ังของกลุ
มสถาปBตยกรรมท่ีสวยงาม อัน
ได�แก
 มหาวิหารเซนต& บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ"แห
งความงามของเมืองมอสโคว" 
ประกอบด�วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร�างด�วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 
Postnik Yakovlev ด�วยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป3นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ต้ังตระหง
านสง
างาม ขนาบข�างด�วย
กําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให�คนจํานวนไม
น�อยท่ีเดินทางสู
จัตุรัสแดงแล�วจะต�องถ
ายรูปเป3นท่ีระลึกคู

กับมหาวิหารแห
งนี้ พร�อมกับการเรียนรู�ความเป3นมาอันยาวนานของสถานท่ีสําคัญนี้ควบคู
กันไป มหาวิหารเซนต" 
บาซิล สร�างข้ึนโดยพระเจ�าอีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป3นอนุสรณ"สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของ
มองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ในป8 พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลายร�อยป8 ออกแบบโดย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด�วยความงดงามของสถาปBตยกรรมจึงทําให�มีเรื่องเล
า
สืบต
อกันว
า พระเจ�าอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห
งนี้มาก จึงมีคําสั่งให�ปูนบําเหน็จ
แก
สถาปนิก ผู�ออกแบบด�วยการควักดวงตาท้ังสอง เพ่ือไม
ให�สถาปนิกผู�นั้นสามารถสร�างสิ่งท่ีสวยงามกว
านี้ได�อีก 
การกระทําในครั้งนั้นของพระเจ�าอีวานท่ี 4 จึงเป3นท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด 
นั่นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร& (Saviour Clock Tower) ต้ังอยู
บนปDอมสปาสสกายา เป3นศิลปะโกธิก บนยอด
มีดาวแดง 5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต"นํามาประดับไว�เม่ือป8 ค.ศ. 1995 ชม 
ห?างสรรพสินค?ากุม (Gum Department Store) สถาปBตยกรรมท่ีเก
าแก
ของเมืองมอสโคว" สร�างในป8 ค.ศ.



 

 

1895 ปBจจุบันเป3นห�างสรรพสินค�าชั้นนํา จําหน
ายสินค�าแบรนด"เนม เสื้อผ�า เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนด"ดังท่ีมี
ชื่อเสียงท่ีเป3นรุ
นล
าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ&สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร�างเพ่ือรําลึกถึงผู�นํา
คอมมิวนิสต"คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานท่ีพักพิงเม่ือท
านสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงท่ีเคร
งขรึมแต
ยังคงความ
ยิ่งใหญ
 เยี่ยมชมท่ีนี่ด�วยความสงบเพ่ือชมร
างของบุรุษผู�กล�าในอดีตซ่ึงเปQดให�ประชาชนเข�าชมแม�ท
านจะเสียชีวิต
ไปถึง 90 กว
าป8แล�วก็ตาม ท่ีเก็บศพสร�างด�วยหินอ
อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู
บนแท
นหินมีโลงแก�วครอบ
อยู
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเข?าสู�ท่ีพัก Maxima Slavia / Maxima Zarya Moscow , Moscow หรือเทียบเท�า 

 
 
วันท่ีส่ี เมืองมอสโคว& - โบสถ&นิว เยรูซาเล็ม – ถ�ายรูปกับสุนัขฮัสก้ี – ข่ีสุนัขลากเล่ือน – เมืองมอสโคว&- ห?าง

ยูโรเปxยน มอล                    
 (B/L/D)      

เช?า  บริการอาหารเช?า ณ ห?องอาหารของโรงแรม 
นําท
านเดินทางสู
 โบสถ&นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
30 นาที)โบสถ" New Jerusalem Monastery สร�างข้ึนในป8 คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพ่ือเป3นสถานท่ีทาง
ศาสนาออกห
างไปจากมอสโก โดยใช�ชื่อว
า เมืองเยรูซาเล็มใหม
 โดยสถานท่ีนี้นําความเชื่อมาจากแผนดินศักด์ิสิทธิ 
โดยใช�แม
น้ําอิสตรา เป3นตัวแทนของจอร"แดน และใช�ตัวอาคารเป3นเสมือนสถานท่ีศักด์ิสิทธิของเยรูซาเล็ม ณ กรุง
อิสราเอล 

 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

นําทานเดินทางสู
 ฟาร&มสุนัขฮัสก้ี (Husky Park) ร
วมสัมผัสประสบการณ"ใหม
กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ท่ีให�
ความรู�สึกเหมือนไปเท่ียวยุโรป ให�ท
านได�สนุกสนาน กับน�องหมาท่ีจะพาท
านตะลุยหิมะ ซ่ึงเป3นกจิกรรมท่ีสุนัข
จะต�องใช�กําลังอย
างมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปด�านหน�า เพ่ือให�รถลากเลื่อนเคลื่อนท่ีไปข�างหน�า โดยมี
ผู�ควบคุมและบังคับให�สุนัขท่ีได�รับการฝqกฝนอย
างดี พวกนี้เชื่อฟBงคําสั่งและพาไปยังจุดท่ีต�องการได�อย
างแม
นยํา 
ในช
วงสภาวะท่ีหิมะตกไม
สามารถเดิน ทางโดยรถยนต"หรือ แม�กระท่ังทางเรือได�  นอกจากนั้นท
านสามารถ
ถ
ายรูปน
ารักๆคู
กับน�องหมาฮัสก้ีเพ่ือเก็บท่ีระลึกได�อีกด�วย...  

 



 

 

 
จากนั้นนําท
านเดินทางสู
 ห?างยูโรเปxยน มอล (EUROPEAN MALL)  
เป3นหนึ่งในห�างท่ีถือว
าใหญ
ท่ีสุดและทันสมัยท่ีสุดในเมืองมอสโคว" ตัวอาคารมีท้ังหมด 8 ชั้น ท
านสามารถใช�เวลา
ในการช�อปปQPงได�อย
างจุใจ ภายด�านในมีร�านค�ากว
า 400 ชอร"ปท่ีเป3นตัวแทนแบรนด"ยอดนิยมเช
น Adidas, Nike, 
Reebok, Puma, Zara, Marks & Spencer, Mexx, Dougals, Re: ร� า น ค� า  Top Shop / Top Man, 
Timberland, Guess, Replay, Mothercare, Braccialini , Bershka, Oasis, Swarovski, Levi's, Benetton, 
มะม
วง, Nokia, Sony, Samsonite และอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากร�านค�าชอปปQP งยั งมี  ซุปเปอร"มาร"
เก็ต'Perekrestok' ท่ีเปQดตลอด 24 ชั่วโมง ต้ังอยู
ท่ีชั้นล
าง โซนเพ่ือความงาม สตูดิโออาบแดด ร�านทําเล็บลาน
ไอซ"เสกต โรงภาพยนต" ให�ทุกท
านได�เพลิดเพลิน บริเวณใกล�เคียงศูนย"การค�า ยังต้ังอยู
ติดกับสถานีรถไฟใต�ดิน 
Kievskaya อีกด�วย เพ่ืออํานวยความสะดวกให�นักท
องเท่ียวท่ีต�องการเดินทางมาท่ีนี่ 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเข?าสู�ท่ีพัก Maxima Slavia / Maxima Zarya Moscow , Moscow หรือเทียบเท�า 

 
วันท่ีห?า เมืองมอสโคว& - ท�าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว& ประเทศรัสเซีย - ท�าอากาศยาน

นานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส&     
            (B/-/-)      

เช?า  บริการอาหารเช?า ณ ห?องอาหารของโรงแรม 
นําท
านเดินทางสู
 ท�าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว& ประเทศรัสเซีย 

12.35 น. นําท
านเดินทางสู
 ท�าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส& โดยสาย
การบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY68 

** ใช?เวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
19.00 น. เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส& ** เพ่ือเปล่ียน

เครื่อง ** 
23.50 น. นําท
านเดินทางสู
 ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad 

Airways เท่ียวบินท่ี EY406 
** ใช?เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 
วันท่ีหก ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                          

(-/-/-)      
08.55 น. เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 
** กรุณาตรวจสอบเวลาและไฟล&ทบินของแต�ละช�วง ของแต�ละพีเรียด อีกครั้งในตาราง อัตราค�าบริการ ** 

 



 

 

อัตราค�าบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 
ผู?ใหญ� 

ห?องละ 2-3 
ท�าน 

1 เด็ก 2 
ผู?ใหญ� เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม�เกิน 

12 ปx) 

1 เด็ก 2 
ผู?ใหญ�  

เด็กไม�มีเตียง 
(เด็กอายุไม�เกิน 

12 ปx) 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไม�รวม 

ตั๋ว 

06 – 11 ธันวาคม 2561 
06DEC EY405 BKK-AUH 18.05-22.05 
07DEC EY65  AUH-DME 02.30-07.20 
10DEC EY68  DME-AUH 12.35-19.00 
10DEC EY406 AUH-BKK 23.40-08.55+1 

34,999 34,999 34,999 6,500 
17,99

9 

09 - 14 ธันวาคม 2561 
09DEC EY405 BKK-AUH 18.05-22.05 
10DEC EY65  AUH-DME 02.30-07.20 
13DEC EY68  DME-AUH 12.35-19.00 
13DEC EY406 AUH-BKK 23.40-08.55+1 

35,999 35,999 35,999 6,500 
16,99

9 

12 - 17 ธันวาคม 2561 
12DEC EY405 BKK-AUH 18.05-22.05 
13DEC EY65  AUH-DME 02.30-07.20 
16DEC EY68  DME-AUH 12.35-19.00 
16DEC EY406 AUH-BKK 23.40-08.55+1 

33,999 33,999 33,999 6,500 
17,99

9 

28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 
12DEC EY405 BKK-AUH 18.05-22.05 
13DEC EY65  AUH-DME 02.30-07.20 
16DEC EY68  DME-AUH 12.35-19.00 
16DEC EY406 AUH-BKK 23.40-08.55+1 

43,999 43,999 43,999 6,500 
18,99

9 

26 – 31 มกราคม 2562 
26JAN EY405 BKK-AUH 18.05-22.05 
27JAN EY65  AUH-DME 02.40-07.20 
30JAN EY68  DME-AUH 12.35-19.00 
30JAN EY406 AUH-BKK 23.50-08.55+1 

31,999 31,999 31,999 6,500 
16,99

9 

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2562 
31JAN EY405 BKK-AUH 18.05-22.05 
01FEB EY65  AUH-DME 02.40-07.20 
04FEB EY68  DME-AUH 12.35-19.00 
04FEB EY406 AUH-BKK 23.50-08.55+1 

31,999 31,999 31,999 6,500 
16,99

9 

07 – 12 กุมภาพันธ& 2562 
07FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.05 
08FEB EY65  AUH-DME 02.40-07.20 
11FEB EY68  DME-AUH 12.35-19.00 
11FEB EY406 AUH-BKK 23.50-08.55+1 

34,999 34,999 34,999 6,500 
18,99

9 

16 – 21 กุมภาพันธ& 2562 
16FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.05 
17FEB EY65  AUH-DME 02.40-07.20 
20FEB EY68  DME-AUH 12.35-19.00 
20FEB EY406 AUH-BKK 23.50-08.55+1 

33,999 33,999 33,999 6,500 
17,99

9 

21 – 26 กุมภาพันธ& 2562 
21FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.05 
22FEB EY65  AUH-DME 02.40-07.20 
25FEB EY68  DME-AUH 12.35-19.00 
25FEB EY406 AUH-BKK 23.50-08.55+1 

34,999 34,999 34,999 6,500 
18,99

9 

06 – 11 มีนาคม 2562 
06MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.05 
07MAR EY65  AUH-DME 02.40-07.20 
10MAR EY68  DME-AUH 12.35-19.00 
10MAR EY406 AUH-BKK 23.50-08.55+1 

34,999 34,999 34,999 6,500 
18,99

9 



 

 

14 – 19 มีนาคม 2562 
14MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.05 
15MAR EY65  AUH-DME 02.40-07.20 
18MAR EY68  DME-AUH 12.35-19.00 
18MAR EY406 AUH-BKK 23.50-08.55+1 

34,999 34,999 34,999 6,500 
18,99

9 

21 – 26 มีนาคม 2562 
21MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.05 
22MAR EY65  AUH-DME 02.40-07.20 
25MAR EY68  DME-AUH 12.35-19.00 
25MAR EY406 AUH-BKK 23.50-08.55+1 

34,999 34,999 34,999 6,500 
18,99

9 

 
** อัตรานี้ ยังไม�รวมค�าทิปคนขับรถ หัวหน?าทัวร& และมัคคุเทศก&ท?องถ่ิน ** 

 
** อัตราค�าบริการ สําหรับเด็กอายุไม�ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท�านละ 10,000 บาท ** 

 
** หากท�านท่ีต?องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร& , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ?าหน?าท่ีทุกครั้งก�อนทําการออกตั๋วเนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล&ท หรือ เวลาบิน โดยไม�ได?แจ?งให?ทราบล�วงหน?า ** 
 

** สําหรับอัตราค�าบริการนี้ จําเป�นต?องมีผู?เดินทางจํานวน 20 ท�าน ข้ึนไป ในแต�ละคณะ กรณีท่ีมีผู?เดินทางไม�ถึงตามจํานวน
ท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราค�าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให?

คณะได?ออกเดินทาง ตามความต?องการของผู?เดินทาง) ** 
อัตราค�าบริการนี้รวม 
� ค
าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร�อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต�องการ Upgrade เป3น ชั้นธุรกิจ 
(Business Class) กรุณาติดต
อเจ�าหน�าท่ีเป3นกรณีพิเศษ  
� ค
าภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแห
งท่ีมี 
� ค
าธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใต�ท�องเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airlines อนุญาตให�โหลดกระเป�า
สัมภาระลงใต�ท�องเครื่องบินได� ท
านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไม
เกิน 30 กก. (แต
ละชิ้น ควรหนักไม
เกิน 23 กก. เช
น 23 กก. 
1 ชิ้น 7 กก. 1 ชิ้น รวม 30 กก.)  
� ค
ารถโค�ชปรับอากาศตลอดเส�นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม
รวมทิปคนขับรถ) 
� ค
าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห�องละ 2 ท
าน หรือ 3 ท
าน ต
อห�อง กรณีท่ีโรงแรมมีห�องพัก 3 ท
าน 
Triple ว
าง) กรณีมีงานเทรดแฟร" การแข
งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให�โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักไปเป3นเมืองใกล�เคียงแทนโดยอ�างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชน"ของลูกค�าเป3นสําคัญ 
� ค
าเข�าชมสถานท่ีต
างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม
รวมจะชี้แจงไว�ในโปรแกรมชัดเจน  
� ค
าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน"ของ
ลูกค�าเป3นสําคัญ 
� ค
าจ�างมัคคุเทศก"คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

� ค
าประกันอุบัติเหตุระหว
างเดินทาง วงเงินท
านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม") กรณีต�องการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุ�มครองสุขภาพกรุณาติดต
อเจ�าหน�าท่ีเป3นกรณีพิเศษ 
อัตราค�าบริการนี้ไม�รวม 
� ค
าใช�จ
ายส
วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช
น ค
าทําหนังสือเดินทาง ค
าโทรศัพท" ค
าโทรศัพท"ทางไกล ค
าอินเตอร"เน็ต ค
า
ซักรีด มินิบาร"ในห�อง รวมถึงค
าอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ ค
าพาหนะต
างๆ ท่ีไม
ได�ระบุไว�ในรายการ 
(กรุณาสอบถามอัตราค
าบริการจากหัวหน�าทัวร"ก
อนการใช�บริการทุกครั้ง) 
� ค
าภาษีมูลค
าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ
าย 3% กรณีต�องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
� ค�าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก&ท?องถ่ิน ท�านละ 24 เหรียญดอลล�าร&สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค?า 1 ท�าน ตามธรรม
เนียม 
� ค�าทิปหัวหน?าทัวร& ท�านละ 18 เหรียญดอลล�าร&สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค?า 1 ท�าน ตามธรรมเนียม 
ค�าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก&ท?องถ่ิน และ หัวหน?าทัวร& รวมท้ัง 3 ท�าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 42 เหรียญดอลล�าร&
สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเป�นเงินไทยประมาณ 1,450 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว�า 2 ปx ยกเว?น เด็กอายุ
ไม�ถึง 2 ปx ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ท�านสามารถให?มากกว�านี้ได?ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท�าน 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระค�าบริการ 
1. นักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต" กรุณาทําการจองล�วงหน?าอย�างน?อย 45 วัน ก�อนการเดินทาง พร?อมชําระเงินมัดจํา ท�านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย
างเช
น ท
านทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส
วนนี้ภายในวันท่ี 3 ก
อน
เวลา 14.00 น. เท
านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม
ได�รับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากท
านมี
ความประสงค"จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท
านจําเป3นต�องเช็คท่ีว
างและทําจองเข�ามาใหม
อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ 
(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให�สิทธิ์ลูกค�ารายถัดไป เป3นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจอง
เข�ามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต" กรุณาชําระค
าทัวร"ส
วนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% ก�อนวันเดินทางอย�างน?อย 21 วัน กรณี
นักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต"ไม
ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม
ครบภายในกําหนด ไม
ว
าส
วนใดส
วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท
าน
ถูกปฏิเสธการจ
ายเงินไม
ว
ากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยู�ในช�วงรอผลการอนุมัติวีซ�า รอนัดสัมภาษณ&วีซ�า ท่ีทําให�ทาง
บริษัทไม
ได�รับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไม
ว
ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก
อนวันเดินทางอย
างน�อย 30 วัน ให�ถือว
านักท
องเท่ียวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวร"นั้นๆทันที 

3. การติดต
อใดๆ กับทางบริษัท เช
น แฟกซ" อีเมลล" หรือ จดหมายฯ ต�องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร" ถึง 
ศุกร" เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร" เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล
าวและวันหยุดนักขัตฤกษ"ท่ี
รัฐบาลประกาศในป8นั้นๆถือว
าเป3นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต"ต�องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท
องเท่ียวหรือ

เอเย
นต" (ผู�มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต�องแฟกซ" อีเมลล" หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย
างใดอย
างหนึ่ง เพ่ือลงนามใน
เอกสารแจ�งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป3นลายลักษณ"อักษรเท
านั้น ทางบริษัทไม
รับยกเลิกการจองผ
านทางโทรศัพท"
ไม
ว
ากรณีใดๆท้ังสิ้น 



 

 

2. กรณีนักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต"ต�องการขอรับเงินค
าบริการคืน นักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต" (ผู�มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต�องแฟกซ" อีเมลล" หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย
างใดอย
างหนึ่ง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินค
าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู�เดินทาง) พร�อมหลักฐาน ได�แก
 ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
ค
าบริการต
างๆท้ังหมด พาสปอร"ตหน�าแรกของผู�เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู�รับมอบอํานาจ และหน�าสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีต�องการให�นําเงินเข�าให�ครบถ�วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค
าบริการดังนี้ 

2.1 แจ?งยกเลิก 30 วัน ข้ึนไป ก�อนการเดินทาง คืนค�าใช?จ�ายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช�วงวันหยุดนักขัตฤกษ& ไม�ว�า
วันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม�น?อยกว�า 45 วัน ** 

2.2 แจ?งยกเลิก 16-29 วัน ก�อนการเดินทาง เก็บค�าใช?จ�ายท�านละ 20,000 บาท ** กรณีท่ีมีค�าใช?จ�ายตามจริงมากกว�า
กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค�าใช?จ�ายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ** 

2.3 แจ?งยกเลิกน?อยกว�า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าใช?จ�ายท้ังหมด 
** ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค
าใช�จ
ายท่ีได�จ
ายจริงจากค
าบริการท่ีชําระแล�วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวให�แก

นักท
องเท่ียว เช
น การสํารองท่ีนั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป3นต�น ** 

3. การเดินทางท่ีต�องการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ
านตัวแทนในประเทศหรือต
างประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือค
าบริการท้ังหมดไม
ว
ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค
าบริการนี้ จําเป3นต�องมีผู�เดินทางจํานวน 20 ท
าน ข้ึนไป ในแต
ละคณะ กรณีท่ีมีผู�เดินทางไม
ถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค
าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให�คณะได�
ออกเดินทาง ตามความต�องการ) โดยทางบริษัทจะแจ�งให�กับนักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต"ทราบล
วงหน�าอย
างน�อย 10 วัน ก
อน
การเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม
มีวีซ
า และ อย
างน�อย 21 วัน ก
อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ
า แต
หากทาง
นักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต"ทุกท
านยินดีท่ีจะชําระค
าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท
องเท่ียวร
วมเดินทางน�อยกว
าท่ีทางบริษัท
กําหนดเพ่ือให�คณะเดินทางได� ทางบริษัทยินดีท่ีจะให�บริการและดําเนินการต
อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกค�าดําเนินการยื่นวีซ
าเรียบร�อยแล�ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนค
าทัวร"ท่ีลูกค�าชําระมาแล�วไม
ว
าส
วนใดส
วนหนึ่ง 
ยกเว�นในกรณีท่ีวีซ
าไม
ผ
านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค
าใช�จ
ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด โดย
คํานึงถึงประโยชน"ของลูกค�าเป3นสําคัญ 

6. การติดต
อใดๆ กับทางบริษัทเช
น แฟกซ" อีเมลล" หรือจดหมายฯ ต�องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร" ถึง
ศุกร" เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร" เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล
าวและวันหยุดนักขัตฤกษ"ท่ี
รัฐบาลประกาศในป8นั้นๆถือว
าเป3นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

ข?อมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีท�านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังห�องพักของแต
ละโรงแรมแตกต
างกัน จึงอาจทําให�ห�องพักแบบห�องเด่ียว (Single) , ห�องพักคู
แบบ 2 

ท
าน (Twin/Double) และ ห�องพักแบบ 3 ท
าน / 3 เตียง (Triple Room) ห�องพักแต
ละประเภท อาจจะไม
ติดกัน หรือ อยู

คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม
มีห�องพักแบบ 3 ท
าน ซ่ึงถ�าต�องการเข�าพัก 3 ท
าน อาจจะต�องเป3น 1 เตียงใหญ
 กับ 1 
เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป3นต�องแยกห�องพัก เป3น ห�องคู
 1 ห�อง (Twin/Double) และ ห�องเด่ียว 1 ห�อง (Single) 
ไม
ว
ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค
าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต" 

2. โรงแรมในยุโรปส
วนใหญ
อาจจะไม
มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู
ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  



 

 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป3นผลให�ค
าโรงแรมสูงข้ึนมากและห�องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย�ายเมืองเพ่ือให�เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป3นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) ห�องท่ีเป3นห�องเด่ียวอาจเป3นห�องท่ีมีขนาดกะทัดรัต 
และไม
มีอ
างอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยู
กับการออกแบบของแต
ละโรงแรมนั้นๆ และห�องแต
ละห�องอาจมีลักษณะแตกต
างกัน 

เง่ือนไข และ ข?อควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีท�านควรทราบ 
4. ทัวร"นี้สําหรับผู�มีวัตถุประสงค"เพ่ือการท
องเท่ียวเท
านั้น 
5. ทัวร"นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู�เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน�าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท
านั้น กรณีท่ีท
านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน�าปกสีน้ําเงินเข�ม) หนังสือเดินทางทูต (หน�าปกสีแดงสด) และต�องการเดินทางไปพร�อมคณะทัวร"อันมี
วัตถุประสงค"เพ่ือการท
องเท่ียว โดยไม
มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช�หนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไม
ผ
านการอนุมัติของเคาท"เตอร" เช็คอิน ด
านตรวจคนเข�าเมือง ท้ังฝB�งประเทศไทยขาออก และ ต
างประเทศ
ขาเข�าไม
ว
ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส
วนนี้ และ ทัวร"นี้เป3นทัวร"
แบบเหมาจ
าย หากท
านไม
ได�ร
วมเดินทางหรือใช�บริการตามท่ีระบุไว�ในรายการไม
ว
าบางส
วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข�า-ออกเมือง หรือด�วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินค
าบริการไม
ว
าบางส
วนหรือท้ังหมดให�แก
ท
านไม

ว
ากรณีใดๆก็ตาม 

6. ทัวร"นี้เป3นทัวร"แบบเหมาจ
าย หากท
านไม
ได�ร
วมเดินทางหรือใช�บริการตามท่ีระบุไว�ในรายการไม
ว
าบางส
วนหรือท้ังหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข�า-ออกเมือง หรือด�วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินค
าบริการไม
ว
าบางส
วนหรือท้ังหมด
ให�แก
ท
านไม
ว
ากรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบค
าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน�าชื่อ เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง เลขท่ีวีซ
า และอ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต"ไม
ได�ส
งหน�าหนังสือเดิน และ 
หน�าวีซ
ามาให�กับทางบริษัทพร�อมการชําระเงินมัดจําหรือส
วนท่ีเหลือท้ังหมด 

8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณ" 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน"
ของลูกค�าเป3นสําคัญ 

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบต
อความเสียหายหรือค
าใช�จ
ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท
องเท่ียวท่ีไม
ได�เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช
น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล
าช�า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป3นต�น 

10. อัตราค
าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต
างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค
าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต
างประเทศ ค
าต๋ัวเครื่องบิน ค
า
ภาษีน้ํามัน ค
าภาษีสนามบิน ค
าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําให�ต�นทุนสูงข้ึน 

11. มัคคุเทศก" พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม
มีอํานาจในการให�คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว�นแต
มีเอกสารลงนามโดย
ผู�มีอํานาจของบริษัทกํากับเท
านั้น 

12. นักท
องเท่ียวต�องมีความพร�อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว
างรอการเดินทาง อันไม
ใช
เหตุท่ี
เก่ียวข�องกับทางบริษัท อาทิเช
น วีซ
าไม
ผ
าน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคุมได� นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง



 

 

บริษัทจะรับผิดชอบคืนค
าทัวร"เฉพาะส
วนท่ีบริษัทยังไม
ได�ชําระแก
ทางคู
ค�าของทางบริษัท หรือจะต�องชําระตามข�อตกลงแก
คู

ค�าตามหลักปฏิบัติเท
านั้น 

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย" ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต�องมีขนาดบรรจุภัณฑ"ไม
เกิน 100 มิลลิลิตรต
อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส
ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปQดสนิท และสามารถนําออกมาให�เจ�าหน�าท่ีตรวจได�
อย
างสะดวก ณ จุดเอ็กซ"เรย" อนุญาตให�ถือได�ท
านละ 1 ใบเท
านั้น ถ�าสิ่งของดังกล
าวมีขนาดบรรจุภัณฑ"มากกว
าท่ีกําหนด
จะต�องใส
กระเป�าใบใหญ
และฝากเจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�องเครื่องบินเท
านั้น 

14. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล�ายกับอาวุธ เช
น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ"กีฬาฯ จะต�องใส
กระเป�าใบใหญ
และฝาก
เจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�องเครื่องบินเท
านั้น 

15. คณะทัวร"นี้ เป3นการชําระค
าใช�จ
ายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได�รับการรับรองอย
างถูกต�อง ณ ประเทศปลายทาง 
ซ่ึงบางส
วนของโปรแกรมอาจจําเป3นต�องท
องเท่ียวอันเป3นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท
านไม
ต�องการ
ใช�บริการส
วนใดส
วนหนึ่ง ไม
ว
ากรณีใดก็ตาม จะไม
สามารถคืนค
าใช�จ
ายให�ได� และ อาจมีค
าใช�จ
ายเพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป3นบาง
กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค
าใช�จ
ายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมดกับผู�เดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ"นี้ข้ึน ไม
ว
ากรณี
ใดก็ตาม 

 


