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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย -  ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ี
เมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์         

15.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก  ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Etihad Airways โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวร์
ใหคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY405 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
22.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์  ** 

เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 
 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศ

ยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์- จดุชมววิ สแปโร
ฮลิล ์- VDNKH - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ถนนอารบตั     

02.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสาย
การบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY65  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

 
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 
ช ัว่โมง ** 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมอสโคว ์( Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวัตศิาสตร์
ยาวนานถงึ 850 ปี เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดย
ตัง้อยูใ่กลแ้มน้ํ่ามสักวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากรอยูอ่าศัยกวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทีม่ี
ประชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป และเมือ่สมยัครัง้ทีส่หภาพโซเวยีตยงัไมล่ม่สลาย เมอืงมอสโกก็ยงัเป็น
เมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

 



    

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนยีภาพของ
เมอืงมอสโควไ์ดท้ัง้หมด  
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสงูในสมยัสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ที่

สรา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกนั 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ VDNKH (Exhibition of Achievements of National Economy) เป็น
สถานทีจั่ดงานทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยี ภายในพืน้ทีเ่กอืบ 1 ,500 ไร ่ทีน่ีม้ทีัง้พพิธิภณัฑ ์อาคารจัดงาน
แสดง อควาเรยีมจัดแสดงพันธุส์ตัวน้ํ์า สวนหยอ่ม สวนสตัวข์นาดยอ่ม สวนสาธารณะและพืน้ทีพั่กผอ่น
หยอ่นใจ ในชว่งฤดรูอ้นทีน่ีจ่ะเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีม่น้ํีาพสุวยงาม มสีวน Ostankino ทีร่ม่รืน่เหมาะแกก่าร
เดนิเลน่ เมือ่เขา้ถงึฤดหูนาว พืน้ทีน้ํ่าพแุละสวนดอกไมจ้ะถกูเปลีย่นใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่
ทีส่ดุในยโุรป 

 
 



    

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
นําทา่นผา่นชม แวะถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) 
หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ มหาวหิารโดมทอง (ไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรปูดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะ
ในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี 
เป็นวหิารทีสํ่าคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีสํ่าคัญระดับชาต ิ    ** กรณีทีม่ ี
พธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ ถนนอารบตั ( Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ยา่น

การคา้ แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยงัมศีลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน 
และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  

***อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว*** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



    

 

 

 
 
วนัทีส่าม เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล 

- ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์- ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์- จตัรุสั
แดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กมุ – อนสุรณ์สถานเลนนิ 
– สวนซายารด์เยปารค์         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่ พระราชวงัเครมลนิ ( Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์กุ
พระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัเป็น
ทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมขุของประเทศ บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น จัตรัุสวหิาร  เป็น
ทีต่ัง้ของ  มหาวหิารอสัสมัชญั ( Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็น
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์ชทํ้าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมี
พธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน **  ชม มหาวหิารอารค์
แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ทีส่รา้งอทุศิใหก้บันักบญุ อารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล  
ปัจจบุนัเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยคุพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระ
เจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้ง
ระฆงัใบใหญท่ีส่ดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ทําใหร้ะฆงัแตก ปัจจบุนัตัง้อยูภ่ายใน
พระราชวังเครมลนิแหง่นี ้ ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร์ (Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 

 



    

 

 

ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญท่ีส่ดุในโลก ทีย่งัไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซน้ํ์าหนัก 40 ตัน และลกู
กระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน   
นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์( State Armoury Chamber Museum) เป็น
พพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบตัล้ํิาคา่ของเจา้ชายมสัโควี ่ในชว่ง
ครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอรเ์ป็นหนึง่ในสามพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพย์
สมบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ี ่ประเทศองักฤษ และ ประเทศอหิรา่น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์สําคัญใน
ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งใน
สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่ 17 ปัจจบุนัสถานทีแ่หง่นีใ้ชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิ
วันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที่  2 บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุม่
สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อนัไดแ้ก ่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ ( Saint Basil's Cathedral) สญัลักษณ์
แหง่ความงามของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะ
รัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรปูทรงทีม่ลีักษณะเป็นโดมรปูหัวหอม 
สสีนัสดใส ตัง้ตระหงา่นสงา่งาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดดูใหค้นจํานวนไมน่อ้ย
ทีเ่ดนิทางสูจั่ตรัุสแดงแลว้จะตอ้งถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึคูก่บัมหาวหิารแหง่นี ้พรอ้มกบัการเรยีนรูค้วามเป็นมา
อนัยาวนานของสถานทีสํ่าคัญนีค้วบคูก่นัไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 ( Ivan 

 



    

 

 

the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนอืกองทัพของมองโกลทีเ่มอืงคาซาน (Kazan) ใน
ปี พ.ศ. 2095 หลังจากถกูปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ 
(Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรือ่งเลา่สบืตอ่กนัวา่ พระเจา้อี
วานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแหง่นีม้าก จงึมคํีาสัง่ใหป้นูบําเหน็จแกส่ถาปนกิ 
ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพือ่ไมใ่หส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกวา่นีไ้ดอ้กี การ
กระทําในครัง้นัน้ของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือวีานมหา
โหด น่ันเอง ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์( Saviour Clock Tower) ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็น
ศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีทํ่ามาจากทับทมิ  น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตนํ์ามา
ประดับไวเ้มือ่ปี  ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กมุ ( Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่
เกา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ. 1895 ปัจจบุนัเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นํา จําหน่ายสนิคา้แบรนด์
เนม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง น้ําหอม แบรนดด์ังทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุน่ลา่สดุ ( New Collection) ชม อนสุรณ์
สถานเลนนิ  (Lenin Memorial) สรา้งเพือ่รําลกึถงึผูนํ้าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอื
สถานทีพั่กพงิเมือ่ทา่นสิน้ใจในจัตรัุสสแีดงทีเ่ครง่ขรมึแตย่งัคงความยิง่ใหญ ่เยีย่มชมทีน่ีด่ว้ยความสงบ
เพือ่ชมรา่งของบรุษุผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม 
ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่
นําทา่นเดนิทางสู ่ สวนซายารด์เย ( Zaryadye Park) จดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนยีภาพของ
เมอืงมอสโควไ์ดบ้รเิวณกวา้ง ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมมุสงู
อกีดว้ย 

***อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว*** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมอสโคว ์- เมอืงซารก์อรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - บอ่นํา้ศกัด ิส์ทิธิ ์- โบสถท์รนิติ ี ้- เมอืงมอส
โคว ์– ตลาดอสิไมโลโว ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์– หา้งยโูรเปียนมอลล ์   

 



    

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี เป็นเมอืง
โบราณ เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุ ในครสิตศ์ตวรรษที ่ 14-17 เป็นทีแ่สวงบญุ
ทีศ่ักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน 
เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์กา่แกท่ีม่คีวามสวยงามมากของ
เมอืง สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลยีนแบบโบสถอ์สัสมัชญัภายพระราชวังเค
รมลนิ ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มแีทน่สําหรับประกอบพธิขีองพระสงัฆราช
และทีสํ่าหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆงั ผา่นชม บอ่นํา้ศกัด ิส์ทิธิ ์(Chapel Over the Well) ทีซ่มึ
ขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั  จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชม
ดา้นใน ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ โบสถท์รนิติ ี ้( Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัวหอมสทีอง 
ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุ
กระดกูของทา่น ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพิน้เมอืง) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดอสิไมโลโว ่(Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่ทา่นจะไดพ้บ
กบัสนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อสิระทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย อาท ิตุ๊กตามาทรอชกา้ (แมล่กูดก) 

 



    

 

 

ผา้พันคอ กลอ่งดนตรรีปูแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกญุแจ ไมแ้กะสลัก และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกี
มากมาย 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์( Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมาก

ทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถาน ีความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเริม่ตน้มาจากชว่งแรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมทีนํ่ามาตกแตง่ภายในสถานนัีน้เป็นลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคณุความ
ดขีองวรีบรุษุ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรปูของงานปัน้ รปูหลอ่ ภาพสลกันูนตํ่า ภาพวาด
ประดับลวดลายแบบโมเสก 

 
 



    

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งยโูรเปียน มอล (EUROPEAN MALL) เป็นหนึง่ในหา้งทีถ่อืวา่ใหญท่ีส่ดุ
และทันสมยัทีส่ดุในเมอืงมอสโคว ์ตัวอาคารมทีัง้หมด 8 ชัน้ ทา่นสามารถใชเ้วลาในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุ
ใจ ภายดา้นในมรีา้นคา้กวา่ 400 ชอรป์ทีเ่ป็นตัวแทนแบรนดย์อดนยิมเชน่ Adidas, Nike, Reebok, 
Puma, Zara, Marks & Spencer, Mexx, Dougals, Re: รา้นคา้ Top Shop / Top Man, Timberland, 
Guess, Replay, Mothercare, Braccialini , Bershka, Oasis, Swarovski, Levi's, Benetton, มะมว่ง, 
Nokia, Sony, Samsonite และอืน่ ๆ อกีมากมาย  นอกจากรา้นคา้ชอปป้ิงยงัม ีซปุเปอรม์าร์
เก็ต'Perekrestok' ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีช่ัน้ลา่ง โซนเพือ่ความงาม สตดูโิออาบแดด รา้นทํา
เล็บลานไอซเ์สกต โรงภาพยนต ์ใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิ บรเิวณใกลเ้คยีงศนูยก์ารคา้  ยงัตัง้อยูต่ดิกบั
สถานรีถไฟใตด้นิ Kievskaya อกีดว้ย เพือ่อํานวยความสะดวกใหนั้กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางมาทีน่ี ่
 

 
***อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว*** 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ เมอืงมอสโคว ์– เบเลยาดารช์ารเ์อา้เลท  - สวนโคโลเมนสโกเย  – พระราชวงัซารซินิา่ – หา้ง

เวกสัมอลล ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  เบลายา่ดาชา่ เอา้เลท ( Outlet Village Belaya Dacha) อสิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดช์ือ่ดัง อาทเิชน่ Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรอื
อาจจะเป็นสนิคา้ของฝากตา่งๆของประเทศรัสเซยี 

 



    

 

 

 
 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 นําทา่นแวะถา่ยรปูดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบรเิวณนี ้เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังไมพ้ระเจา้

ซารไ์มเคลิ โรมานอฟ ซึง่อดตีไดเ้คยเป็นพระราชวังทีพ่ระเจา้ซารอ์เล็กเซยแ์ปรพระราชฐานประทับในฤดู
รอ้น อกีทัง้พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเคยประทับทีน่ีใ่นวัยเด็กและพระนางเอลซิาเบธไดป้ระสตูทิีว่ังแหง่นี ้
บรเิวณรอบนอกมพีืน่ทีก่วา้งขวางและมสีวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ีร่ม่รืน่ ทา่นสามารถถา่ยรปูเก็บภาพความ
สวยงามโดยรอบบรเิวณสวนและดา้นนอกตัวอาคารไดต้ามอธัยาศัย 

 

 



    

 

 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัซารซินิา่ ( Tsaritsino Palace) พระราชวังแหง่นีไ้ดถ้กูสรา้งไวใ้นสมยั
ของพระนางแคทเทอรนีมหาราช แหง่นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ แตส่ถานทีน่ีต้ัง้อยูใ่นเมอืงมอสโก ถอืเป็น
พระราชวังฤดรูอ้นของพระนางแคทเธอรนี และเป็นพระราชวังเพยีงแหง่เดยีวในกรงุมอสโก สรา้งตัง้แตปี่ 
1775 แตไ่มเ่สร็จสมบรูณ์100เปอรเ์ซน็ จนกระทั่งหลายรอ้ยปีถัดมารัฐบาลไดดํ้าเนนิการสรา้งเรือ่ยมาจน
เสร็จสมบรูณ์ในปี 2007 สถาปัตยกรรมภายนอก มคีวามสวยงามและใหญโ่ตมาก มสีวนสาธารณะดา้น
หนา้ทีก่วา้งขวางและสวยงามรม่รืน่ สว่นภายในโดยเฉพาะในสว่นของพระราชวัง จะถกูแบง่ออกเป็นหอ้ง
ตา่งๆหลายสว่น  มกีารตกแตง่อยา่งหรหูรา ดว้ยสทีองและสขีาว ทา่นสามารถรับรูถ้งึประวัตเิกีย่วกบัพระ
นางแคทเธอรนีไดจ้ากทีน่ีต่ัง้แตพ่ระองคย์งัทรงพระเยาว ์จนขึน้ครองราชยแ์ละสวรรคตลง  

 

 



    

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งเวกสั เมกะ สโตร ์( Vegus Mega Store) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดช์ือ่ดัง 
อาทเิชน่ Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรอือาจจะเป็นสนิคา้
ของฝากตา่งๆของประเทศรัสเซยี 

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นสะดวกในการชอปป้ิง** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

23.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY64 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศ
ยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์  ** 
เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

08.50 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบนิ 
Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY408  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ
ประทบัใจ 

 
 

** กรุณาตรวจสอบเวลาและไฟลท์บนิของแตล่ะชว่ง ของแตล่ะพเีรยีด อกีคร ัง้ในตาราง อตัราคา่บรกิาร **  
 
 
 

 



    

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

พัก
เดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ตัว๋ 

25 – 30 มกราคม 2563 

25JAN EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
26JAN EY65   AUH-DME 
02.15-06.55 
29JAN EY64   DME-AUH 
23.35-05.55+1 
30JAN EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

27,999 27,999 27,999 7,900 13,999 

05 – 10 กมุภาพันธ ์2563 

05FEB EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
06FEB EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
09FEB EY65 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
10FEB EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

30,999 30,999 30,999 7,900 16,999 

07 – 12 กมุภาพันธ ์2563 

07FEB EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
08FEB EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
11FEB EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
12FEB EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

30,999 30,999 30,999 7,900 16,999 

08 - 13 กมุภาพันธ ์2563 

08FEB EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
09FEB EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
12FEB EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
13FEB EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

30,999 30,999 30,999 7,900 16,999 

15 – 20 กมุภาพันธ ์2563 

15FEB EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
16FEB EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
19FEB EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
20FEB EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

28,999 28,999 28,999 7,900 14,999 

18 – 23 กมุภาพันธ ์2563 

18FEB EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
19FEB EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
22FEB EY64 DME-AUH 

27,999 27,999 27,999 7,900 13,999 

 



    

 

 

23.35-05.55+1 
23FEB EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

22 – 27 กมุภาพันธ ์2563 

22FEB EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
23FEB EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
26FEB EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
27FEB EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

28,999 28,999 28,999 7,900 14,999 

29 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2563 

29FEB EY401 BKK-AUH 
20.10-00.10+1 
01MAR EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
04MAR EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
05MAR EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

28,999 28,999 28,999 7,900 14,999 

03 – 08 มนีาคม 2563 

03MAR EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
04MAR EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
07MAR EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
08MAR EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

07 – 12 มนีาคม 2563 

07MAR EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
08MAR EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
11MAR EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
12MAR EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

10 – 15 มนีาคม 2563 

10MAR EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
11MAR EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
14MAR EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
15MAR EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

13 – 18 มนีาคม 2563 

13MAR EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
14MAR EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
17MAR EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
18MAR EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

14 – 19 มนีาคม 2563 14MAR EY405 BKK-AUH 29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 
 



    

 

 

18.05-22.10 
15MAR EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
18MAR EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
19MAR EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

17 – 22 มนีาคม 2563 

17MAR EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
18MAR EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
21MAR EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
22MAR EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

20 – 25 มนีาคม 2563 

20MAR EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
21MAR EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
24MAR EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
25MAR EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

21 – 26 มนีาคม 2563 

21MAR EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
22MAR EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
25MAR EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
26MAR EY408 AUH-BKK 
08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

24 – 29 มนีาคม 2563 

24MAR EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
25MAR EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
28MAR EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
29MAR EY408 AUH-BKK 
08.45-18.25 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2563 

28MAR EY405 BKK-AUH 
18.05-22.10 
29MAR EY65 AUH-DME 
02.15-06.55 
01APR EY64 DME-AUH 
23.35-05.55+1 
02APR EY408 AUH-BKK 
08.45-18.25 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

 
** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

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

 

 



    

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ 
เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) **  

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น  ชัน้ธรุกจิ 
(Business Class) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  
 คา่ภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง
ใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 กก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 กก. เชน่ 23 กก. 1 ชิน้ 7 กก. 
1 ชิน้ รวม 30 กก.)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ทา่น Triple 
วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นสาํคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้
เป็นสาํคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่
คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการระบ ุและ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  (กรุณา
สอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 65 เหรยีญดอล
ลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ 
เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจ
ของทา่น 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์ กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง  พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 

21,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวนัที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนีภ้ายในวนัที ่3 กอ่นเวลา 
14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกํ่าหนด และหากทา่นมคีวาม
ประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ ( Waiting List) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดบั 
เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั  กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่าํระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกู
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณว์ซีา่  ทีทํ่าใหท้าง
บรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีกํ่าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิ
การเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึ 
ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร

 



    

 

 

แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั  ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั  กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20 ,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่
กําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สาํหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที่
กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก
เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอื
เอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์ีล่กูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว  (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ
ชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับ
เสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง ( Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง ( Single) ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ ( Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต 

และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
4. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
5. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์าํหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง
พเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา
เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบ
เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณี
ใดๆก็ตาม 

6. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

 



    

 

 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ 
หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็น
สาํคญั 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

10. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษี
น้ํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

11. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

12. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตทุี่
เกีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุตัภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย ทาง
บรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้
ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุ
ชิน้ไมเ่กนิ 1 ,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

14. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

15. คณะทวัรน์ี ้เป็นการชาํระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 
ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใช ้
บรกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็
ตาม 
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

 



    

 

 

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
 

 


