
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด 
เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์  
05.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมี
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เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ  อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

08.05 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน 
Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR827 ** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

10.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพ่ือเปลี่ยนเคร่ือง ** 
16.05 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการ

บิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR229** ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 50 นาที บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ** 

21.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 
ชั่วโมง ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์
ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ 
โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็น
เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมือง
มอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย 

  น าคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สอง เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน  าศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี  - สถานีรถไฟ

ใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต         
         

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมือง
โบราณ เป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวง
บุญท่ีศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพ
ไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ ์ 
น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ท่ีมีความสวยงามมากของ
เมือง สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559 -1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อัสสัมชัญภาย



 

 

พระราชวังเครมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นส าหรับประกอบพิธี
ของพระสังฆราชและท่ีส าหรับนักร้องน าสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อน  าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over 
the Well) ท่ีซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ  

** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถ์อัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** 
น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี  (Holy Trinity) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง 
ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายใน
บรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมาก

ท่ีสุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะท่ีสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณ
ความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ า 
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นท้ังย่าน
การค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของท่ีระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูป
ล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย  

** อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 



 

 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า 

 
 
วันที่สาม เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล 

- ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพธิภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง 
- มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – 
สวนซายาร์ดเยปาร์ค         

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ทุก
พระองค์ จนกระท่ังพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับท่ีเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 
ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็น
จัตุรัสวิหาร เป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจ้าซาร์ใช้ท าพิธีบรม
ราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** 
ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสร้างอุทิศให้กับนักบุญ



 

 

อาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช 
ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในป ีค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนาง
แอนนาท่ีทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าให้ระฆัง
แตก ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of 
Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ียังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วย
บรอนซ์น้ าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น
พิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ าค่าของเจ้าชายมัสโควี่ 
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บ
รวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ี ประเทศอังกฤษ และ 
ประเทศอิหร่าน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญ
ในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง 



 

 

สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปี
ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้ง
ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) 
สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้าง
ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ด้วยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นโดม
รูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยก าแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให้
คนจ านวนไม่น้อยท่ีเดินทางสู่จัตุรัสแดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งนี้ พร้อมกับ
การเรียนรู้ความเป็นมาอันยาวนานของสถานท่ีส าคัญนี้ควบคู่กันไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร้างขึ้น
โดยพระเจ้าอีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของ
มองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี 
ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของ
สถาปัตยกรรมจึงท าให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของ
มหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีค าส่ังให้ปูนบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาท้ังสอง เพ่ือ
ไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งท่ีสวยงามกว่านี้ได้อีก การกระท าในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานท่ี 4 
จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นั่นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ 
(Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ี
ท ามาจากทับทิม น้ าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไว้เมื่อปี  ค .ศ. 1995 ชม 
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้าง
ในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นน า จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง 
น้ าหอม แบรนด์ดังท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin 
Memorial) สร้างเพ่ือร าลึกถึงผู้น าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานท่ีพักพิงเมื่อท่าน
สิ้นใจในจัตุรัสสีแดงท่ีเคร่งขรึมแต่ยังคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมท่ีนี่ด้วยความสงบเพ่ือชมร่างของบุรุษผู้
กล้าในอดีตซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแล้วก็ตาม ท่ีเก็บศพสร้าง
ด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ 
น าท่านเดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย (Zaryadye Park) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
เมืองมอสโคว์ได้บริเวณกว้าง ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโคว์ได้ในมุม
สูงอีกด้วย 

** อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า 



 

 

 

 
 
วันที่สี่ เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จุดชมวิว สแปโร่ฮิลล์ – สวน

โคโลเมนสโกเย - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ 
ประเทศรัสเซีย              

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2 ชม.) 
โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานท่ี
ทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานท่ีนี้น าความเชื่อมาจาก
แผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ าอิสตรา เป็นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็นเสมือนสถานท่ี
ศักดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม 

กลางวัน บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื นเมือง) 



 

 

น าท่านผ่านชม แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the 
Saviour) หรือท่ีเรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมท่ี
ส าคัญระดับชาติ ** กรณีที่มีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชม
ด้านใน ** 
น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของเมืองมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ท่ีสร้างเป็นตึกสูงในสมัยส
ตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน 

 
 
น าท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบริเวณนี้ เป็นท่ีตั้งของพระราชวังไม้พระ
เจ้าซาร์ไมเคิล โรมานอฟ ซึ่งอดีตได้เคยเป็นพระราชวังท่ีพระเจ้าซาร์อเล็กเซย์แปรพระราชฐาน
ประทับในฤดูร้อน อีกท้ังพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเคยประทับท่ีนี่ในวัยเด็กและพระนางเอลิซาเบธได้
ประสูติท่ีวังแห่งนี้  บริเวณรอบนอกมีพื่นท่ีกว้างขวางและมีสวนต้นไม้และดอกไม้ท่ี ร่มรื่น ท่าน
สามารถถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบริเวณสวนและด้านนอกตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย 
 



 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท (Outlet Village Belaya Dacha) อิสระช้อปปิ้งสินค้า
แบรนด์ชื่อดัง อาทิเช่น Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ 
หรืออาจจะเป็นสินค้าของฝากต่างๆของประเทศรัสเซีย  

** อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 
 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 
23.55 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน 

Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR230 
** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 
วันที่ห้า ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ

ภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย         
                

05.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์  ** เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง ** 
08.20 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR838 
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

19.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ 

 
** กรุณาตรวจสอบเวลาและไฟล์ทบินของแต่ละช่วง ของแต่ละพีเรียด อีกครั งในตาราง อัตราค่าบริการ ** 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท าการ

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็ก

มีเตียง 
(เด็กอายุไม่
เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มี
เตียง 

(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไม่รวม 

ต๋ัว 

10 - 14 กรกฎาคม 
2562 

10JUL QR827 BKK-DOH  08.05-10.55 
10JUL QR229 DOH-DME 16.05-21.15 
13JUL QR230 DME-DOH 23.55-
05.05+1 
14JUL QR838 DOH-BKK  08.20-19.20 

29,999 29,999 28,999 7,000 
15,99

9 

13 – 17 กรกฎาคม 
2562 

13JUL QR827 BKK-DOH  08.05-10.55 
13JUL QR229 DOH-DME 16.05-21.15 
16JUL QR230 DME-DOH 23.55-
05.05+1 
17JUL QR838 DOH-BKK  08.20-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

16 – 20 กรกฎาคม 
2562 

16JUL QR827 BKK-DOH  08.05-10.55 
16JUL QR229 DOH-DME 16.05-21.15 
19JUL QR230 DME-DOH 23.55-
05.05+1 
20JUL QR838 DOH-BKK  08.20-19.20 

29,999 29,999 28,999 7,000 
15,99

9 

25 – 29 กรกฎาคม 
2562 

25JUL QR827 BKK-DOH  08.05-10.55 
25JUL QR229 DOH-DME 16.05-21.15 
28JUL QR230 DME-DOH 23.55-
05.05+1 
29JUL QR838 DOH-BKK  08.20-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

08 – 12 สงิหาคม 
2562 

08AUG QR827 BKK-DOH  08.05-10.55 
08AUG QR229 DOH-DME 16.05-21.15 
11AUG QR230 DME-DOH 23.55-
05.05+1 
12AUG QR838 DOH-BKK  08.20-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

04 – 08 กันยายน 
2562 

04SEP QR827 BKK-DOH  08.05-11.15 
04SEP QR229 DOH-DME 16.15-21.15 
07SEP QR230 DME-DOH 23.55-

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 



 

 

04.50+1 
08SEP QR838 DOH-BKK  08.35-19.20 

11 – 15 กันยายน 
2562 

11SEP QR827 BKK-DOH  08.05-11.15 
11SEP QR229 DOH-DME 16.15-21.15 
14SEP QR230 DME-DOH 23.55-
04.50+1 
15SEP QR838 DOH-BKK  08.35-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

14 – 18 กันยายน 
2562 

14SEP QR827 BKK-DOH  08.05-11.15 
14SEP QR229 DOH-DME 16.15-21.15 
17SEP QR230 DME-DOH 23.55-
04.50+1 
18SEP QR838 DOH-BKK  08.35-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

18 – 22 กันยายน 
2562 

18SEP QR827 BKK-DOH  08.05-11.15 
18SEP QR229 DOH-DME 16.15-21.15 
21SEP QR230 DME-DOH 23.55-
04.50+1 
22SEP QR838 DOH-BKK  08.35-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

09 – 13 ตลุาคม 2562 

09OCT QR827 BKK-DOH  08.05-11.15 
09OCT QR229 DOH-DME 16.15-21.15 
12OCT QR230 DME-DOH 23.55-
04.50+1 
13OCT QR838 DOH-BKK  08.35-19.20 

31,999 31,999 30,999 7,000 
17,99

9 

10 – 14 ตลุาคม 2562 

10OCT QR827 BKK-DOH  08.05-11.15 
10OCT QR229 DOH-DME 16.15-21.15 
13OCT QR230 DME-DOH 23.55-
04.50+1 
14OCT QR838 DOH-BKK  08.35-19.20 

32,999 32,999 31,999 7,000 
18,99

9 

12 – 16 ตลุาคม 2562 

12OCT QR827 BKK-DOH  08.05-11.15 
12OCT QR229 DOH-DME 16.15-21.15 
15OCT QR230 DME-DOH 23.55-
04.50+1 
16OCT QR838 DOH-BKK  08.35-19.20 

32,999 32,999 31,999 7,000 
18,99

9 

16 – 20 ตลุาคม 2562 

16OCT QR827 BKK-DOH  08.05-11.15 
16OCT QR229 DOH-DME 16.15-21.15 
19OCT QR230 DME-DOH 23.55-
04.50+1 

31,999 31,999 30,999 7,000 
17,99

9 



 

 

20OCT QR838 DOH-BKK  08.35-19.20 

23 – 27 ตลุาคม 2562 

23OCT QR827 BKK-DOH  08.05-11.15 
23OCT QR229 DOH-DME 16.15-21.15 
26OCT QR230 DME-DOH 23.55-
04.50+1 
27OCT QR838 DOH-BKK  08.35-19.20 

32,999 32,999 31,999 7,000 
18,99

9 

26 – 30 ตลุาคม 2562 

26OCT QR827 BKK-DOH  08.05-11.15 
26OCT QR229 DOH-DME 16.15-21.15 
29OCT QR230 DME-DOH 23.55-
04.50+1 
30OCT QR838 DOH-BKK  08.35-19.20 

31,999 31,999 30,999 7,000 
17,99

9 

06 – 10 พฤศจิกายน 
2562 

06NOV QR831 BKK-DOH  09.35-13.25 
06NOV QR229 DOH-DME 16.15-21.15 
09NOV QR230 DME-DOH 23.55-
04.50+1 
10NOV QR838 DOH-BKK  08.35-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

 
** อัตรานี  ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

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

 
** ส าหรับอัตราค่าบริการนี  จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่
ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ 

(ปรับราคาเพิ่มขึ น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 
 
อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade 
เป็น ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  
 ค่าภาษีน้ ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลด
กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ าหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่
เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.) 



 

 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมี
ห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการที่
ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน  
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  กรณีต้องการซื้อ
ประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะ
ต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 50 
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,500 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุ
มากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัด

จ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจ า 
ส่วนนี้ภายในวันท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัด
จ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท า
จองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้าราย



 

 

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ี
นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 
วัน กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวม
ไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวี
ซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวัน
เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัท
ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบ
เรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆท้ังหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการ
คืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง
มากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด 
** ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน า
เท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก เป็นต้น ** 



 

 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง
ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับ
ราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือ
เอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน 
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการ
เพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ี
จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว  (Single) , 

ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละ
ประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ งถ้าต้องการ
เข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น 
ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 
 
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
4. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
5. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ี

ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการ
เดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยง
เกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง ท้ังฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือ
ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม 

6. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการ
ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์
ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนท่ีเหลือท้ังหมด 

8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัย
อ่ืน เป็นต้น 



 

 

10. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

12. นักท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อัน
ไม่ใช่เหตุท่ีเกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการ
ควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทาง
บริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 
และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมี
ขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

14. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

15. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใช้จ่ายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ 
ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ
ปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย
ให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผู้เดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 



 

 

 


