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วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ี
ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                                (-/-/-)                                                                   

15.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ Etihad Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.25 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส  ์โดยสายการบนิ 

Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY405 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

21.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโด

โว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์- จุดชมววิ สแปโรฮลิล ์- โบสถน์วิ เยรูซาเล็ม - มหาวหิารเซนตซ์า

เวยีร ์                                (-/L/D)      

02.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ Etihad Airways 

เทีย่วบนิที ่EY65  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถงึ 850 ปี เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากรอยู่

อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยุโรป และเมือ่สมัยครัง้ทีส่หภาพโซเวียตยังไม่ล่ม

สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู่ จุดชมววิ สแปรโ์ร่ฮลิล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควไ์ดท้ัง้หมด 

ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบัตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกนั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าทา่นเดนิทางสู ่โบสถน์วิ เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

โบสถ ์New Jerusalem Monastery สรา้งขึน้ในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานที่ทางศาสนาออกห่างไปจาก

มอสโก โดยใชช้ือ่ว่า เมอืงเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานทีน่ี้น าความเชือ่มาจากแผนดนิศักดิส์ทิธ ิโดยใชแ้ม่น ้าอสิตรา เป็นตัวแทนของ

จอรแ์ดน และใชต้ัวอาคารเป็นเสมอืนสถานทีศ่ักดิส์ทิธขิองเยรูซาเล็ม 
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น าท่านผ่านชม แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรือทีเ่รียกกันว่า มหา

วหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระ

เจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่ าคัญของนิกายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมที่

ส าคัญระดับชาต ิ** กรณีทีม่พีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 
 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้

ซาร ์- ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์- จตัุรสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวิ

เออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กุม – อนุสรณ์สถานเลนนิ – สวนซายารด์เยปารค์        (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร์ทกุพระองค ์จนกระทัง่พระเจา้ซาร์

ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มืองเซนต์ ปีเตอร์สเบริก์ ปัจจุบันเป็นทีป่ระชุมของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมุขของ

ประเทศ บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นทีต่ัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิก

ชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์ชท้ าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทาง

ศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel 

Michael) ทีส่รา้งอุทศิใหก้บันักบญุอารค์แอนด์เกลิ มคิาเอล ปัจจุบนัเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หา

ราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงค์

จะสรา้งระฆงัใบใหญท่ีส่ดุในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบนัตัง้อยู่ภายในพระราชวังเครมลนิแหง่นี้ 

ผ่านชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลก ทีย่ังไม่เคยมี

การใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสนุหนัก ลูกละ 1 ตัน   

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ

ประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบตัลิ ้าค่าของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร์

เป็นหนึ่งในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ที ่ประเทศอังกฤษ และ 

ประเทศอหิร่าน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี

ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิต์ศตวรรษที ่17 ปัจจุบนัสถานทีแ่หง่นี้ใชจั้ด

งานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดง

เป็นทีต่ัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สญัลักษณ์แหง่ความ

งามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี 

Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั ้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของ

พระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ยทีเ่ดนิทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึคู่กบัมหาวหิารแห่งนี้ พรอ้มกับ

การเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทีส่ าคัญนี้ควบคู่กนัไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the 

Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก

ปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจงึท าใหม้ีเรือ่งเล่าสบืต่อกนัว่า พระเจา้อีวานที ่4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี้มาก จงึมคี าสั่ง

ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านี้ไดอ้ีก 

การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจา้อีวานที่ 4 จงึเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอ

นาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจาก

ทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสต์น ามาประดับไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum Department 

Store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนด์

เนม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง น ้าหอม แบรนด์ดังที่มีชือ่เสียงทีเ่ป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin 

Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีพ่ักพงิเมือ่ทา่นสิน้ใจในจัตุรัสสแีดงทีเ่คร่งขรมึ

แต่ยังคงความยิง่ใหญ ่เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพือ่ชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสยีชวีติไป

ถงึ 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยู่บนแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมอสโคว์ไดบ้รเิวณกวา้ง 

ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมุมสงูอกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Maxima Slavia Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงมอสโคว ์- เมอืงซารก์อรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - บ่อน า้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์- โบสถท์รนิติ ี ้- เมอืงมอสโคว ์– ตลาดอสิไมโลโว ่

สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์– ถนนอารบตั – สวนโคโลเมนสโกเย                     (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี เป็นเมืองโบราณ เป็นทีต่ัง้ของศาสน

สถานทีใ่หญ่ทีส่ดุและเกา่แก่ทีส่ดุ ในครสิตศ์ตวรรษที ่14-17 เป็นทีแ่สวงบุญทีศ่ักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอน

การรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ 

น าทา่นเดนิทางสู ่โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์กา่แก่ทีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง สรา้งในสมัยพระเจา้อี

วานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลียนแบบโบสถอ์ัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพ

ไอคอน 5 ชัน้ มแีทน่ส าหรับประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆงั ผา่นชม บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Chapel 

Over the Well) ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้น

ใน ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่โบสถท์รนิติ ี ้(Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหวัหอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโก

และภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสกัการะ

ดว้ยการจูบฝาโลงศพ 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พื้นเมือง ซึง่ท่านจะไดพ้บกับสนิคา้ของทีร่ะลึก

มากมาย อสิระท่านเลือกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย อาท ิตุ๊กตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้

พวงกญุแจ ไมแ้กะสลัก และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดด

เด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมีจุดเริม่ตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน 

ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพื่อ

ระลึกถงึคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึง่จะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสก 

 น าทา่นเดนิทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้

ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  

 น าท่านแวะถา่ยรูปดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบรเิวณนี้ เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังไมพ้ระเจา้ซาร์ไมเคลิ โรมานอฟ ซึง่

อดตีไดเ้คยเป็นพระราชวังทีพ่ระเจา้ซารอ์เล็กเซย์แปรพระราชฐานประทับในฤดูรอ้น อกีทัง้พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเคยประทับทีน่ี่ใน

วัยเด็กและพระนางเอลิซาเบธไดป้ระสูตทิี่วังแห่งนี้ บรเิวณรอบนอกมีพื่นทีก่วา้งขวางและมีสวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ี่ ร่มรื่น ท่าน

สามารถถา่ยรูปเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบรเิวณสวนและดา้นนอกตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Maxima Slavia Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงมอสโคว ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดา

บ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                 (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

12.40 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส  ์โดยสายการบนิ 

Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY68 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

21.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่

EY402 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                          (-/-/-)      

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 

** กรุณาตรวจสอบเวลาและไฟลท์บนิของแตล่ะชว่ง ของแตล่ะพเีรยีด อกีคร ัง้ในตาราง อตัราคา่บรกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั

เด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

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 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน ือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธรุกจิ (Business Class) กรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 ค่าภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 กก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 กก. เชน่ 23 กก. 1 ชิน้ 7 กก. 1 ชิน้ รวม 30 กก.)  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมีงาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการระบ ุและ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหวัหนา้ทวัร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 24 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 18 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 42 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา 

(USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,400 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถดัไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรียดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
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2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซี่า แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต์ทกุท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรม

อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไม่มอี่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
4. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

5. ทวัร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

6. ทวัร์นี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ีซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
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10. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

11. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

12. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วีซา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

14. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

15. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 


