
 

 
วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

22.�� น. พรอ้มกันที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น   ประตูหมายเลข ( เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน 
QATAR AIRWAYS เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั�นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที�
บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกเรื�องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ
เดินทาง 



 

วนัที�สอง โดฮา – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– ถนนอารบตั  
01.�D น. ออกเดินทางสูก่รุงโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที�ยวบินที� QR837 
 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง) 
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร ์เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง  
�6. � น. ออกเดินทางสู ่กรุงมอสโคว ์โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที�ยวบินที� QRK��  

(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั �วโมง) 
LK.00 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่า

ประเทศไทย   ชั �วโมง) นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 นําท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรสัเซียและยงัครองอนัดบัเมืองที�ใหญ่ที�สุดของ

ยุโรปมีประวติัศาสตรย์าวนานถึง 012 ปี นําท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral 
of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที�ใหญ่ที�สุดในรสัเซีย 
สรา้งขึE นเพื�อเป็นอนุสรณแ์หง่ชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมื�อปี ค.ศ.G0GH โดยพระเจา้ซารอ์
เล็กซานเดอรที์� G ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง J1 ปี เป็นวิหารที�สาํคัญของนิกายรัสเซียนออโท
ดอกซใ์ชป้ระกอบพิธีกรรมที�สาํคญัระดบัชาติ นําท่านสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนน
คนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัEงย่านการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของที�ระลึก รา้น
นั�งเล่น และยงัมีศิลปินมานั�งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีก
ดว้ย 

                           
คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
  �นาํคณะเขา้สูที่�พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรอืเทียบเท่า 
วนัที�สาม พระราชวงัเครมลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี�–จตัรุสัแดง–วิหารเซนตบ์าซิล  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า G ใน 
G2 ของประเทศ ทาํใหเ้ป็นเมืองที�มีประชากรหนาแน่นที�สุดในยุโรป นําท่านเขา้สู่ภายในรัEว
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที�ประทับของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค ์
จนกระทั �งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็นที�
ประชุมของรฐับาลและที�รบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ นําท่านสู่จตุัรสัวิหาร ถ่ายรูปกบั
โบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซิเอชั �น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้น



 

ในโบสถอ์สัสมัชญั ซึ�งเป็นโบสถที์�สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที�สาํคญั เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจา้ซารทุ์กพระองคจ์ากนัEนชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา 
ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที�สุดในโลกเพื�อนําไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาด
ระหวา่งการหล่อทาํใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารที์�มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที�สุดใน
โลกที�ยงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ทําดว้ยบรอนซ์นํEาหนัก J2 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา
โบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นําเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี�   เป็น
พิพิธภัณฑ์ที� เก่าแก่ ที� สุดของรัสเ ซียเพื�อเป็นที� เ ก็บสะสมของเจ ้าชายมัสโควี�  ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที� GJ-G1 ปัจจุบันเป็นสถานที�เก็บสะสมของมีค่าที� ดีที� สุดของรัสเซียจาก
คริสต์ศตวรรษที� GJ  ถึงช่วงตน้คริสต์ศตวรรษที� H2 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี�เป็นหนึ� งในสาม
พิพิธภัณฑ์ที�เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจา้แผ่นดินที�สมบูรณ์แบบ ซึ�งอีก H ที�อยู่ที�
องักฤษ และ อิหร่าน 

 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย นําชม จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที�เป็นเวทีของเหตุการณ์สาํคญัใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทาง
การเมือง สรา้งในสมัยคริสต์ศตวรรษที� 17 ปัจจุบันสถานที�แห่งนีE ใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาล
สาํคัญๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัที�ระลึกสงครามโลกครัEงที� 2 บริเวณ
โดยรอบของจตุัรสัแดงเป็นที�ตัEง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที�สวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล
(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที�มีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ย
ศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัEงอยู่
บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที�ทาํมาจากทบัทิม นํEาหนัก 
20 ตนั ซึ�งพรรคคอมมิวนิสตนํ์ามาประดบั ไวเ้มื�อปีค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสินคา้กุม (GUM 
Department store) สถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จาํหน่ายสินคา้
จาํพวกแบรนดเ์นม เสืE อผา้ เครื�องสาํอาง นํEาหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณส์ถานเล
นิน ที�เก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารพื� นเมือง 
�นาํคณะเขา้สูที่�พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรอืเทียบเท่า 



 

วนัที�สี�  โบสถนิ์ว เยรูซาเล็ม  – ถ่ายรูปกบัสุนขัฮสักี�  – ขี�สุนขัลากเลื�อน  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ โบสถนิ์ว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (เดินทาง G.s2 ชม.) 
โบสถ์ New Jerusalem Monastery สรา้งขึE นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื�อเป็น
สถานที�ทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใชชื้�อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที�นีE นํา
ความเชื�อมาจากแผนดินศักดิu สิทธิ โดยใชแ้ม่นํEาอิสตรา เป็นตวัแทนของจอร์แดน และใชต้ัว
อาคารเป็นเสมือนสถานที�ศกัดิuสิทธิของเยรซูาเล็ม 

        
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื� นเมือง 
บ่าย  ร่วมสมัผสัประสบการณใ์หม่กบักิจกรรมสุนัขลากเลื�อน ที�ใหค้วามรูสึ้กเหมือนไปเที�ยวยุโรป ให้

ท่านไดส้นุกสนาน กบัน้องหมาที�จะพาท่านตะลุยหิมะ ซึ�งเป็นกจิกรรมที�สุนัขจะตอ้งใชก้าํลัง
อย่างมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปดา้นหน้า เพื�อใหร้ถลากเลื�อนเคลื�อนที�ไปขา้งหน้า 
โดยมีผูค้วบคุมและบงัคบัใหสุ้นัขที�ไดร้บัการฝึกฝนอยา่งดี พวกนีE เชื�อฟังคาํสั �งและพาไปยงัจุดที�
ตอ้งการไดอ้ย่างแม่นยาํ ในช่วงสภาวะที�หิมะตกไม่สามารถเดิน ทางโดยรถยนตห์รือ แมก้ระ
ทางเรือได ้ ท่านสามารถถ่ายรปูน่ารกัๆคู่กบันอ้งหมาฮสักีE ไดด้ว้ย...  
(ราคานีE รวมกิจกรรมสุนัขลากเลื�อนแต่ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด กรุณาติดต่อหวัหน้า
ทวัร)์  
**หมายเหต ุสาํหรบักรณีในช่วงที�ไม่มีหิมะแลว้ จะเปลี�ยนเป็นสุนขัเทียมลอ้ลากแทน** 

         
ค ํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

�นาํคณะเขา้สูที่�พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรอืเทียบเท่า 
วนัที�หา้ มอสโคว ์– สถานีรถไฟใตดิ้น-เนินเขาสแปรโ์รว ์– สนามบินมอสโคว ์ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 นําท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที�สุดในโลก ดว้ย
ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้
ดินมีจุดเริ�มตน้มาจากช่วง แรกสุดที�สตาลิน ขึE นมาเป็นผู ้นําสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมที�นํามาตกแต่งภายในสถานีนัEนเป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะ
ของงานศิลปะที�สรา้งขึE นเพื�อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ�งจะสื�อออกมาในรูปของงานปัE น 
รปูหล่อ ภาพสลกันูนตํ �า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก      

              
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย นําเดินทางสู่ เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวที�สามารถมองเห็นทศันียภาพของ

กรุงมอสโควไ์ดท้ัEงเมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกที�สรา้งในสมยัสตาลิน Gในzตึก 
นอกจากนีE ยงัมีแผงลอยขายของที�ระลึกในราคาถูกตัEงอยูเ่ป็นจาํนวนมากที�ท่านสามารถเลือก
ซืE อและต่อรองราคาไดด้ว้ย 

คํ �า ***อาหารคํ �า อิสระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง  
Li.00 น. นําคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซืE อสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
K�.��น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที�ยวบินที� QRK�� 

(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั �วโมง) 
วนัที�หก โดฮา – กรุงเทพฯ   
�D.L� น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบิน 
�(.LD น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที�ยวบินที� QR 832  

(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง G1 นาที) 
L(.D� น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

**************************************** 
 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั |วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครัEงก่อนทาํการ
ออกตั |วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ L เด็ก K ผูใ้หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  พกัเดี�ยว ราคา 



 

 หอ้งละ K-� 
ท่าน 

เด็กมีเตยีง 
(เด็กอายไุม่เกินLKปี) 

เด็กไม่มีเตยีง 
(เด็กอายไุม่เกินLKปี) 

เพิ�ม ไม่รวมตั jว 

K� – KD กุมภาพนัธ ์KDkL Kl,iii Kl,iii Kl,iii D,��� LD,i�� 
K  ก.พ. – �L มี.ค. KDkL  Kl,iii Kl,iii Kl,iii D,��� LD,i�� 
�k – LL มีนาคม KDkL Ki,iii Ki,iii Ki,iii D,��� LD,i�� 
L� – LD มีนาคม KDkL Ki,iii Ki,iii Ki,iii D,��� LD,i�� 

L� – L( มีนาคม KDkL Ki,iii Ki,iii Ki,iii D,��� LD,i�� 
Kl มี.ค. – �L เม.ย. 2561 �L,iii �L,iii �L,iii D,��� LD,i�� 
�L มี.ค. – �D เม.ย. 2561 ��,iii ��,iii ��,iii 5,��� LD,i�� 
�� – �( เมษายน 2561 ��,iii ��,iii ��,iii 5,��� LD,i�� 
   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง K ขวบ L�,��� บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน KD ท่านขึ� นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิnในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิค่ามัดจาํ ท่านละ ��,���.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั&นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ, 

ที.จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที.เหลอืชําระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย �4 วนั 
  

ข้อมูลเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 6 ท่าน/6 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั?นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 6 ท่าน ซึ� ง
ถา้เขา้พกั 6 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น C เตียงใหญ่กบั C เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเนื�องจากโรงแรมนั?นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิH ในการเรียกเก็บเงิน
เพิ�มเติมในกรณีที�อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า  



 

3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ?นมากและห้องพกัในเมือง
เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิH ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาด
กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ? า ซึ� งขึ?นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั?นๆ และห้องแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 
� ค่าตั |วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํEาหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน s2 กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ H ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมืE อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ G,222,222 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ K  USD/ทริป/ทา่น (คนขบั3USD,ไกด�์USD/วนั/ทา่น) 
� ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 18 USD/ทริป/ทา่น (3USD/วนั/ทา่น)  
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม z% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย s% 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทัEงหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย HG วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์Eนๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดงันีE  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนัEนๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ

ของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก



 

ที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันีE  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ ***ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
 D วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทัEงหมด 
ทัEงนีE  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั |วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซืE อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทัEงหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันีE  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนัEนๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิuในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 25 คน  
6. ในกรณีที�ลกูคา้ยื�นวีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรที์�ลกูคา้ชาํระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีที�วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามที�เกิดขึE นจริง 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์E สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านัEน 

2. ทัวร์นีE เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทัEงหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทัEงหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิuในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า H1 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย z วันก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย G2 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก



 

ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิuไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั |วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิuในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทัEงนีE  บริษัทจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิu ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึE นของ

นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนีE คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันัEน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิuในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึE น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั |วเครื�องบิน ค่าภาษีเชืE อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านัEน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
L. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึE นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน G22 มิลลิลิตร
ต่อชิE น และรวมกันทุกชิE นไม่เกิน G,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ G ใบเท่านัEน ถา้
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านัEน  
K. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านัEน  
 
 
 
 


