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วนัท่ีหน่ึง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดา

บี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์                (-/-/-)                                                                   

15.00 น. ขอเชิญทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Etihad Airways โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหวัหน้า

ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง 

18.05 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ

มิเรตส ์โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY405 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

22.00 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์** 

เพื่อเปล่ียนเครื่อง ** 

วนัท่ีสอง ทา่อากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์- ท่าอากาศ

ยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรสัเซีย - เมืองมอสโคว ์- มหาวิหารเซนต์

ซาเวียร ์- สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว ์- ถนนอารบตั              (-/L/D)      

02.40 น. น าท่านเดินทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสาย

การบิน Etihad Airways เท่ียวบนิท่ี EY65 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

07.20 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 

ชัว่โมง ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวติัศาสตร์

ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ 

โดยตั้งอยู่ใกลแ้ม่น ้ามสักวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็น

เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยงัไม่ล่มสลาย เมือง

มอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกันว่า 

มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูปดา้นใน) สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงคราม 

นโปเลียนเมื่อปีค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวิหาร

ท่ีส าคญัของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ ** หากมีพิธีกรรม

ทางศาสนา มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 



 

  

 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว้่ามีความสวยงามมาก

ท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วงแรกสุดท่ีสตาลินขึ้ นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของ

สถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็นลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อระลึกถึงคุณ

ความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซ่ึงจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต า่ 

ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่าน

การคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูป

ลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง) 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั Maxima Slavia / Maxima Zarya Hotel Moscow, Moscow หรือเทียบเท่า
  

 
 



 

วนัท่ีสาม เมืองมอสโคว ์- จดุชมวิว สแปโรฮิลล ์- พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหา

วิหารอารค์แอนดเ์กิล มิคาเอล ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์- ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- พิพิธภณัฑ์

อาร์เมอรี่  แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - 

หา้งสรรพสินคา้กุม - อนุสรณส์ถานเลนิน              (B/L/D)      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จดุชมวิว สแปรโ์รฮิ่ลล ์(Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเหน็ทศันียภาพของ

เมืองมอสโควไ์ดท้ั้งหมด ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควท่ี์สรา้งเป็นตึกสูงในสมยัสตา

ลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรา้งดว้ยรูปทรงเดียวกนั 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจา้ซาร์ทุก

พระองค ์จนกระทัง่พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทบัท่ีเมืองเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ ปัจจุบนั

เป็นท่ีประชุมของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตุัรสัวิหาร 

เป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารอสัสมัชัญ (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้ซาร์ใชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมี

พิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอสัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอารค์

แอนดเ์กิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรา้งอุทิศใหก้บันักบุญอารค์แอนด์เกิล มิคาเอล 

ปัจจุบนัเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผ่านชม ระฆังยกัษแ์ห่ง

พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปีค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะ

สรา้งระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยู่

ภายในพระราชวงัเครมลินแห่งน้ี ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปีค.ศ. 

1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ียงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน 

และลกูกระสุนหนักลกูละ 1 ตนั   

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น

พิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพยส์มบัติล ้าค่าของเจา้ชายมัสโควี่ 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บ

รวบรวมทรัพยส์มบัติของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู่ท่ี ประเทศองักฤษ และ 

ประเทศอิหร่าน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 



 

น าท่านเดินทางสู่ จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณส์ าคญัใน

ประวติัศาสตรข์องรสัเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สรา้ง

ในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนั

ชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรสัแดงเป็นท่ีตั้งของกลุ่ม

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณแ์ห่ง

ความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะ

รสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม 

สีสนัสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวงัเครมลิน ดึงดูดใหค้นจ านวนไม่

น้อยท่ีเดินทางสู่จตุัรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกคู่กบัมหาวิหารแห่งน้ี พรอ้มกับการเรียนรู ้

ความเป็นมาอนัยาวนานของสถานท่ีส าคญัน้ีควบคู่กนัไป มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อี

วานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคา

ซาน (Kazan) ในปีพ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก 

ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเล่า

สืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมาก จึงมีค าสัง่ให้

ปนูบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้ง

สิ่งท่ีสวยงามกว่าน้ีไดอ้ีก การกระท าในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan 

The Terrible หรืออีวานมหาโหดนัน่เอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร ์(Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บน

ป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น ้าหนัก 20 ตนั ซ่ึง

พรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไวเ้มื่อปีค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสินคา้กุม (Gum Department 

Store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแกข่องเมืองมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้น

น า จ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนม เสื้ อผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม แบรนด์ดังท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด 

(New Collection) ชม อนุสรณส์ถานเลนิน (Lenin Memorial) สรา้งเพื่อร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสตค์น

แรกของรสัเซีย ภายในคือสถานท่ีพกัพิงเมื่อท่านสิ้ นใจในจตุัรสัสีแดงท่ีเคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิ่งใหญ่ 

เยี่ยมชมท่ีน่ีดว้ยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผู้กลา้ในอดีตซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท่้านจะ

เสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่น

หินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง) 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั Maxima Slavia / Maxima Zarya Moscow, Moscow หรือเทียบเทา่ 
 

 



 

วนัท่ีสี่ เมืองมอสโคว ์- โบสถนิ์ว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสก้ี – ข่ีสุนัขลากเล่ือน – เมืองมอส

โคว-์ หา้งยโูรเปียน มอลล ์                 (B/L/D)      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถนิ์ว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 30 นาที) โบสถ ์New Jerusalem Monastery สรา้งขึ้ นในปีคศ. 1656 โดยนักบุญนิกคอน เพื่อ

เป็นสถานท่ีทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใชช่ื้อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยน าความเช่ือมา

จากแผนดินศกัด์ิสิทธ์ิ ใชแ้ม่น ้าอิสตราเป็นตวัแทนของจอรแ์ดน และใชต้วัอาคารเป็นเสมือนสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิของเยรูซาเล็ม ณ กรุงอิสราเอล 
 

 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าทานเดินทางสู่ ฟารม์สุนัขฮสัก้ี (Husky Park) ร่วมสมัผัสประสบการณ์ใหม่กบักิจกรรมสุนัขลาก

เล่ือน ท่ีใหค้วามรูส้ึกเหมือนไปเท่ียวยุโรป ใหท่้านไดส้นุกสนานกบันอ้งหมาท่ีจะพาท่านตะลุยหิมะ ซ่ึง

เป็นกิจกรรมท่ีสุนัขจะตอ้งใชก้ าลงัอยา่งมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปดา้นหน้า เพื่อใหร้ถลาก

เล่ือนเคล่ือนท่ีไปขา้งหน้า โดยมีผูค้วบคุมและบังคับใหสุ้นัขท่ีไดร้ับการฝึกฝนอย่างดี พวกน้ีเช่ือฟัง

ค าสัง่และพาไปยงัจุดท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งแมน่ย า ในช่วงสภาวะท่ีหิมะตกไมส่ามารถเดินทางโดยรถยนต์

หรือ แมก้ระทัง่ทางเรือได ้ นอกจากน้ันท่านสามารถถ่ายรูปน่ารกัๆ คู่กบัน้องหมาฮสักี้ เพื่อเก็บไวเ้ป็น

ท่ีระลึกไดอ้ีกดว้ย...  

 



 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หา้งยูโรเปียน มอลล ์(EUROPEAN MALL) เป็นหน่ึงในหา้งท่ีถือว่าใหญ่

และทันสมยัท่ีสุดในเมืองมอสโคว ์ตัวอาคารมีทั้งหมด 8 ชั้น ท่านสามารถใชเ้วลาในการชอ้ปป้ิงได้

อยา่งจุใจ ดา้นในมีรา้นคา้กว่า 400 ชอ้ปท่ีเป็นตวัแทนแบรนดย์อดนิยม เช่น Adidas, Nike, Reebok, 

Puma, Zara, Marks & Spencer, Mexx, Dougals, Top Shop / Top Man, Timberland, Guess, 

Replay, Mothercare, Braccialini, Bershka, Oasis, Swarovski, Levi's, Benetton, Nokia, Sony, 

Samsonite และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากรา้นคา้ชอปป้ิง ยงัมีซุปเปอร์มาร์เก็ต 'Perekrestok' ท่ี

เปิดตลอด 24 ชัว่โมงตั้งอยู่ท่ีชั้นล่าง โซนเพื่อความงาม สตูดิโออาบแดด รา้นท าเล็บ ลานไอซ์สเก็ต 

โรงภาพยนต์ ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลิน ศูนยก์ารคา้ยงัตั้งอยู่ติดกบัสถานีรถไฟใตดิ้น Kievskaya อีก

ดว้ย เพื่ออ านวยความสะดวกใหนั้กท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางมาท่ีน่ี 

เยน็ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั Maxima Slavia / Maxima Zarya Moscow , Moscow หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีหา้ เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่า

อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์         (B/-/-)      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

12.35 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ

มิเรตส ์โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY68 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

19.00 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์** 

เพื่อเปล่ียนเครื่อง ** 

23.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY406 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

วนัท่ีหก ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                       (-/-/-)      

08.55 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 
 

** กรุณาตรวจสอบเวลาและไฟลท์บินของแตล่ะช่วงแตล่ะพเีรียด อีกครัง้ในตารางอตัราคา่บริการ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำยละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทำ่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

รำคำ 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

06 – 11 ธนัวำคม 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 17,999 

09 - 14 ธนัวำคม 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 16,999 

12 - 17 ธนัวำคม 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 17,999 

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 18,999 

26 – 31 มกรำคม 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 16,999 

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 16,999 

07 – 12 กมุภำพนัธ ์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 18,999 

16 – 21 กมุภำพนัธ ์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 17,999 

21 – 26 กมุภำพนัธ ์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 18,999 

06 – 11 มนีำคม 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 18,999 

14 – 19 มนีำคม 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 18,999 

21 – 26 มนีำคม 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 18,999 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ** 

** อตัราค่าบริการ ส าหรบัเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

** หากทา่นตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ส าหรบัอตัราคา่บริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ทา่น ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่

ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ 

(ปรบัราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดินทาง) ** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น 

ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

 ค่าภาษีน ้ามนั และ ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 



 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Etihad Airlines อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ช้ิน โดยมีน ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 30 กก. (แต่ละชิ้ น ควรหนักไม่เกิน 

23 กก. เช่น 23 กก. 1 ช้ิน 7 กก. 1 ช้ิน รวม 30 กก.)  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมี

หอ้งพกั 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ี

ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือ

ประกนัเพิ่มเพื่อคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และค่าพาหนะ

ต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 24 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD)/ทริป/ลกูคา้ 1 ทา่น  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์18 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD)/ทริป/ลกูคา้ 1 ทา่น  

ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหัวหนา้ทัวร ์รวมทั้ง 3 ท่านตลอดการเดินทาง 42 เหรียญดอลล่าร์

สหรฐัอเมริกา (USD) หรือค านวณเป็นเงินไทยประมาณ 1,450 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี 

ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของทา่น 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมัดจ  าท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และ

หากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ี

คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วนัและเวลาท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวไมช่ าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม รวมทั้งกรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสมัภาษณวี์ซ่า ท่ีท าใหท้างบริษัท

ไม่ไดร้บัเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั ใหถื้อว่านักท่องเท่ียว

สละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ ทนัที 



 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี 

วนัจนัทร ์ถึง เสาร ์เวลา 8.00 น.–18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศ

ในปีน้ันๆ ถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ขอใหท่้านผูท่ี้มีช่ือในเอกสารการจองแฟกซ ์อีเมลล ์

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหน่ึง เพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร บริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

2. กรณีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน ขอใหท่้านผูท่ี้มีช่ือในเอกสารการจองแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกบัช่วงวันหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใชจ้า่ยตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพิ่ม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่

ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่านขึ้ นไปในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไมถึ่งตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรบัราคา

เพิ่มขึ้ น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทางตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม

เดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี 

วนัจนัทร ์ถึง เสาร ์เวลา 8.00 น.–18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศ

ในปีน้ันๆ ถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมที่พกั ที่ทา่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว  (Single) 

ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละ

ประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการ



 

เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น 

หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักท่องเท่ียว 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี

ขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกต่างกนั 

เงื่อนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ที่ทา่นควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ี

ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการ

เดินทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยง

เกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาน์เตอรเ์ช็คอิน ด่านตรวจ

คนเขา้เมือง ทั้งฝัง่ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ไม่รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี และ ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวไม่ไดส้่งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบิน ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงขึ้ น 



 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนั

ไม่ใช่เหตุท่ีเกี่ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการ

ควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทาง

บริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา

ใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิ่งของดงักล่าวมีขนาด

บรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. ทวัรน้ี์เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรบัรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ 

กรณีท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และอาจมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึ้ นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด

กบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ขึ้ น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 


