
 

 
 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

22.30 น. พรอ้มกันที่  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน 

QATAR AIRWAYS เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าที่

บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง 

วนัที่สอง โดฮา – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– ถนนอารบตั  

01.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR837 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร ์เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง  

06.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR233  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

12.00 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่า

ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอนัดับเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ยุโรปมีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี น าท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral 

of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย 

สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อ

เล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซียนออโท

ดอกซ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ น าท่านสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนน

คนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของท่ีระลึก ร้าน

นั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีก

ดว้ย 

                           

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

  น าคณะเขา้สู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

 



 

วนัที่สาม พระราชวงัเครมลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่–จตัุรสัแดง–วิหารเซนตบ์าซิล  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 

10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป  น าท่านเขา้สู่ภายในรั้ว

พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค ์

จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็นท่ี

ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับ

โบสถ์อสัสัมชัญ โบสถอ์ันนันซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขา้ชมดา้น

ในโบสถอ์ัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์ส าคัญใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคัญ เช่น การประกอบพิธีบรม

ราชาภิเษกของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์ากน้ันชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา 

ทรงประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาด

ระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดใน

โลกท่ียังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้ าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา

โบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมด้านใน) น าเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อารเ์มอรี่   เป็น

พิ พิธภัณฑ์ ท่ี เก่าแก่ ท่ี สุดของรัสเซียเพ่ือ เป็น ท่ี เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโค ว่ี ใน ช่ วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจาก

คริสต์ศตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสาม

พิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู่ ท่ี

องักฤษ และ อิหร่าน 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทาง

การเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีใช้จัดงานในช่วงเทศกาล

ส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้ งท่ี  2 บริเวณ



 

โดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล

(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างดว้ย

ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่

บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น ้ าหนัก 

20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบั ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสินคา้กุม (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้า

จ าพวกแบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณส์ถานเล

นิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี่  โบสถนิ์ว เยรูซาเล็ม  – ถ่ายรูปกบัสุนัขฮัสก้ี – ขี่สุนัขลากเล่ือน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถนิ์ว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (เดินทาง 1.30 ชม.) 

โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างข้ึนในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพ่ือเป็น

สถานท่ีทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใชช่ื้อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานท่ีน้ีน า

ความเช่ือมาจากแผนดินศักด์ิสิทธิ โดยใช้แม่น ้ าอิสตรา เป็นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัว

อาคารเป็นเสมือนสถานท่ีศกัด์ิสิทธิของเยรูซาเล็ม 

        
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

ร่วมสมัผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเล่ือน ท่ีใหค้วามรูสึ้กเหมือนไปเท่ียวยุโรป ให้

ท่านไดส้นุกสนาน กับน้องหมาท่ีจะพาท่านตะลุยหิมะ ซ่ึงเป็นกจิกรรมท่ีสุนัขจะตอ้งใช้ก าลัง

อย่างมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปดา้นหน้า เพ่ือใหร้ถลากเล่ือนเคล่ือนท่ีไปขา้งหน้า 

โดยมีผูค้วบคุมและบังคับใหสุ้นัขท่ีไดร้ับการฝึกฝนอย่างดี พวกน้ีเช่ือฟังค าสัง่และพาไปยงัจุดท่ี

ตอ้งการไดอ้ย่างแม่นย า ในช่วงสภาวะท่ีหิมะตกไม่สามารถเดิน ทางโดยรถยนต์หรือ แมก้ระ

ทางเรือได ้ ท่านสามารถถ่ายรูปน่ารักๆคู่กับน้องหมาฮัสก้ีไดด้ว้ย...  



 

(ราคาน้ีรวมกิจกรรมสุนัขลากเล่ือนแต่ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด กรุณาติดต่อหวัหน้า

ทวัร์) 

   
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ มอสโคว ์– สถานีรถไฟใตด้ิน-เนินเขาสแปรโ์รว ์– สนามบินมอสโคว ์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว ถือไดว่้ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ด้วย

ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้

ดินมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ

สถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็นลักษณะของ Monumental art คือลกัษณะ

ของงานศิลปะท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน 

รูปหล่อ ภาพสลกันูนต า่ ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก      

              

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าเดินทางสู่ เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

กรุงมอสโควไ์ดท้ั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมยัสตาลิน 1ใน7ตึก 

นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือก

ซ้ือและต่อรองราคาไดด้ว้ย 

ค า่ ***อาหารค า่ อิสระตามอัธยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

19.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 



 

23.30น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR230 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 

วนัที่หก โดฮา – กรุงเทพฯ   

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อรอเปล่ียนเที่ยวบิน 

08.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 832  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 15 นาที) 

18.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

20 – 25 มกราคม 2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900 

23 – 28 มกราคม 2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900 

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900 

03 – 08 กุมภาพนัธ ์2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900 

06 – 11 กุมภาพนัธ ์2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900 

12 – 17 กุมภาพนัธ ์2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900 

13 – 18 กุมภาพนัธ ์2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900 

17 – 22 กุมภาพนัธ ์2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900 

   

**คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 



 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  

ทีจ่ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
  

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึง
ถา้เข้าพกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยก
ห้องพักเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงิน
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมือง

เต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 



 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (คนขบั3USD,ไกด3์USD/วัน/ท่าน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 18 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ือง

ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 



 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 25 คน  

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยื่นวีซ่ากับทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลกูคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี

ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนด

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 



 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 

 


