
- 1 - 

 



- 2 - 

วนัทีห่นึง่  ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิา

หมดั เมอืงโดฮา ประเทศ 
              กาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์

                                                                               

05.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

08.05 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ โดยสายการบิน 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR827  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิาร

อาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

10.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง ** 

16.05 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการ

บนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR229  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 50 นาท ี

บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

21.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 

ช ัว่โมง ** 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

ถงึ 850 ปี เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกล ้

แม่น้ํามัสกวา ซึง่ในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากร

หนาแน่นทีส่ดุในยุโรป และเมือ่สมัยครัง้ทีส่หภาพโซเวยีตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง

ของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

  นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงมอสโคว ์- เมอืงซารก์อรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - บอ่นํา้ศกัดิส์ทิธ ิ ์– โบสถท์รนิติ ี ้- สถานรีถไฟ

ใตด้นิเมอืงมอสโคว ์– ถนนอารบตั         

         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมือง

โบราณ เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญ่ทีส่ดุและเก่าแก่ที่สุด ในครสิตศ์ตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่

ศกัดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็น

วทิยาลยัสงฆ ์ 

นําท่านเดนิทางสู่ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์ก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของ

เมอืง สรา้งในสมัยพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลยีนแบบโบสถอ์ัสสัมชัญภายพระราชวังเค

รมลนิ ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีแท่นสําหรับประกอบพธิีของพระสังฆราช

และทีส่ําหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆัง ผ่านชม บอ่นํา้ศกัดิส์ทิธ ิ ์(Chapel Over the Well) ที่ซมึขึน้มา

เองตามธรรมชาต ิ 

** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

นําท่านเดนิทางสู ่โบสถท์รนิติ ี ้(Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสทีอง ภายใน

ตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสเีงนิของนักบุญเซอรเ์จียสที่ภายในบรรจุกระดูก

ของท่าน ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว้่ามีความสวยงามมาก

ที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตด้นิมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลนิ ขึน้มาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ

สถาปัตยกรรมทีนํ่ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของงานศลิปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึคุณความดี

ของวรีบุรุษ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหลอ่ ภาพสลกันูนตํา่ ภาพวาดประดบั

ลวดลายแบบโมเสก 

 นําท่านเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่านการคา้ 

แหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมีศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน และศลิปิน

เลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  

** อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Maxima Slavia Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - 

ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์- ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่แชมเบอร ์- จตัุรสัแดง - 

มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กุม – อนุสรณ์สถานเลนนิ – สวน

ซายารด์เยปารค์         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจา้ซาร์ทุก

พระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นที่

ประชมุของรัฐบาลและทีร่ับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นที่ตัง้

ของ  มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจา้ซาร์ใชทํ้าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมี

พธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์

แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ที่สรา้งอุทศิใหก้ับนักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล 

ปัจจุบันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้

ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบ

ใหญ่ทีส่ดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ทําใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยู่ภายในพระราชวงัเครมลิ

นแห่งน้ี ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืน

ใหญ่ทีส่ดุในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซน้ํ์าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 

ตนั   

นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็น

พพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตล้ํิาค่าของเจา้ชายมัสโควี ่ในช่วง

ครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอรเ์ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรพัยส์มบัติ

ของพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบูรณแ์บบทีส่ดุ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ที ่ประเทศองักฤษ และ ประเทศอหิร่าน 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 
 

นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สําคัญใน

ประวตัศิาสตรข์องรัสเซยีไม่วา่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัย

คริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งน้ีใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิวัน

แรงงาน และวนัทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตรุัสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรม

ที่สวยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงาม

ของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดย

สถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทีม่ลีกัษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สสีนัสดใส ตัง้ตระหง่าน

สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของพระราชวงัเครมลนิ ดงึดดูใหค้นจํานวนไม่นอ้ยทีเ่ดนิทางสูจ่ัตรุัสแดงแลว้

จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที่ระลกึคู่กับมหาวหิารแห่งน้ี พรอ้มกับการเรียนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานที่

สําคญัน้ีควบคูก่นัไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็น

อนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจาก

ถูกปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ

ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้ีเรื่องเล่าสบืต่อกันว่า พระเจา้อวีานที่ 4 ทรงพอพระทัยใน

ความงดงามของมหาวหิารแห่งน้ีมาก จงึมคํีาสัง่ใหปู้นบําเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตา

ทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่ที่สวยงามกว่าน้ีไดอ้กี การกระทําในครัง้นัน้ของพระเจา้อี

วานที ่4 จงึเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออวีานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬกิาซาวิ

เออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่

ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํ์ามาประดับไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995 ชม 

หา้งสรรพสนิคา้กมุ (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์สรา้งในปี 

ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นํา จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องสําอาง น้ําหอม แบ

รนดด์ังที่มีชือ่เสยีงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin Memorial) 

สรา้งเพือ่รําลกึถงึผูนํ้าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีพ่ักพงิเมื่อท่านสิน้ใจในจัตุรัสสแีดง
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ที่เคร่งขรมึแต่ยังคงความยิง่ใหญ่ เยี่ยมชมที่น่ีดว้ยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดให ้

ประชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมี

ศพเลนนินอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

นําท่านเดนิทางสู ่สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง

มอสโควไ์ดบ้รเิวณกวา้ง ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมุมสงูอกีดว้ย 

** อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Maxima Slavia Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมอสโคว ์- โบสถน์วิ เยรซูาเล็ม – มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– จุดชมววิ สแปโรฮ่ลิล ์– สวนโค

โลเมนสโกเย - เบลาย่าดาช่า เอา้เลท - ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์

ประเทศรสัเซยี              

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่โบสถน์วิ เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชม.) 

โบสถ ์New Jerusalem Monastery สรา้งขึน้ในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานที่ทาง

ศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใชช้ือ่วา่ เมอืงเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานทีน้ี่นําความเชือ่มาจากแผนดนิ

ศกัดิส์ทิธ ิโดยใชแ้ม่น้ําอสิตรา เป็นตวัแทนของจอรแ์ดน และใชต้วัอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศักดิส์ทิธขิอง

เยรูซาเล็ม 

กลางวนั บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

นําท่านผ่านชม แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) 

หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ มหาวหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะใน
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สงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็น

วหิารทีส่ําคญัของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีส่ําคญัระดบัชาต ิ** กรณีทีม่พีธิกีรรม

ทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

นําท่านเดนิทางสู ่จดุชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

เมอืงมอสโควไ์ดท้ัง้หมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ี่สรา้งเป็นตกึสูงในสมัยสตาลนิ 

ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกนั 

 

 

 

 

 
 

นําท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบรเิวณน้ี เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังไมพ้ระเจา้ซาร์

ไมเคลิ โรมานอฟ ซึง่อดตีไดเ้คยเป็นพระราชวงัที่พระเจา้ซารอ์เล็กเซย์แปรพระราชฐานประทับในฤดูรอ้น 

อกีทัง้พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเคยประทับที่น่ีในวัยเด็กและพระนางเอลซิาเบธไดป้ระสูตทิี่วังแห่งน้ี บรเิวณ

รอบนอกมพีืน่ทีก่วา้งขวางและมสีวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ี่ร่มรื่น ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงาม

โดยรอบบรเิวณสวนและดา้นนอกตวัอาคารไดต้ามอธัยาศยั 
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นําท่านเดนิทางสู่ เบลาย่าดาช่า เอา้เลท (Outlet Village Belaya Dacha) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ

รนดช์ือ่ดงั อาทเิชน่ Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรืออาจจะเป็น

สนิคา้ของฝากตา่งๆของประเทศรัสเซยี  

** อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

23.55 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ โดยสายการบิน 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR230 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

 

วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

กรงุเทพฯ ประเทศไทย         

                

05.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ ** เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง ** 

08.20 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR838 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

19.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 

 

** กรณุาตรวจสอบเวลาและไฟลท์บนิของแตล่ะชว่ง ของแตล่ะพเีรยีด อกีคร ัง้ในตาราง อตัราคา่บรกิาร ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

10 - 14 กรกฎาคม 2562 

10JUL QR827 BKK-DOH  
08.05-10.55 
10JUL QR229 DOH-DME 
16.05-21.15 
13JUL QR230 DME-DOH 
23.55-05.05+1 
14JUL QR838 DOH-BKK  
08.20-19.20 

29,999 29,999 28,999 7,000 
15,99

9 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 

13JUL QR827 BKK-DOH  
08.05-10.55 
13JUL QR229 DOH-DME 
16.05-21.15 
16JUL QR230 DME-DOH 
23.55-05.05+1 
17JUL QR838 DOH-BKK  
08.20-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

16 – 20 กรกฎาคม 2562 

16JUL QR827 BKK-DOH  
08.05-10.55 
16JUL QR229 DOH-DME 
16.05-21.15 
19JUL QR230 DME-DOH 

23.55-05.05+1 
20JUL QR838 DOH-BKK  
08.20-19.20 

29,999 29,999 28,999 7,000 
15,99

9 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 

25JUL QR827 BKK-DOH  
08.05-10.55 
25JUL QR229 DOH-DME 
16.05-21.15 
28JUL QR230 DME-DOH 
23.55-05.05+1 
29JUL QR838 DOH-BKK  
08.20-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

08 – 12 สงิหาคม 2562 

08AUG QR827 BKK-DOH  
08.05-10.55 
08AUG QR229 DOH-DME 
16.05-21.15 
11AUG QR230 DME-DOH 
23.55-05.05+1 
12AUG QR838 DOH-BKK  
08.20-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

04 – 08 กนัยายน 2562 

04SEP QR827 BKK-DOH  
08.05-11.15 
04SEP QR229 DOH-DME 
16.15-21.15 
07SEP QR230 DME-DOH 
23.55-04.50+1 
08SEP QR838 DOH-BKK  
08.35-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 
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11 – 15 กนัยายน 2562 

11SEP QR827 BKK-DOH  
08.05-11.15 
11SEP QR229 DOH-DME 
16.15-21.15 

14SEP QR230 DME-DOH 
23.55-04.50+1 
15SEP QR838 DOH-BKK  
08.35-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

14 – 18 กนัยายน 2562 

14SEP QR827 BKK-DOH  
08.05-11.15 

14SEP QR229 DOH-DME 
16.15-21.15 
17SEP QR230 DME-DOH 
23.55-04.50+1 
18SEP QR838 DOH-BKK  
08.35-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

18 – 22 กนัยายน 2562 

18SEP QR827 BKK-DOH  
08.05-11.15 
18SEP QR229 DOH-DME 
16.15-21.15 
21SEP QR230 DME-DOH 
23.55-04.50+1 
22SEP QR838 DOH-BKK  
08.35-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

09 – 13 ตลุาคม 2562 

09OCT QR827 BKK-DOH  
08.05-11.15 
09OCT QR229 DOH-DME 
16.15-21.15 
12OCT QR230 DME-DOH 
23.55-04.50+1 
13OCT QR838 DOH-BKK  
08.35-19.20 

31,999 31,999 30,999 7,000 
17,99

9 

10 – 14 ตลุาคม 2562 

10OCT QR827 BKK-DOH  
08.05-11.15 
10OCT QR229 DOH-DME 
16.15-21.15 
13OCT QR230 DME-DOH 

23.55-04.50+1 
14OCT QR838 DOH-BKK  
08.35-19.20 

32,999 32,999 31,999 7,000 
18,99

9 

12 – 16 ตลุาคม 2562 

12OCT QR827 BKK-DOH  
08.05-11.15 
12OCT QR229 DOH-DME 

16.15-21.15 
15OCT QR230 DME-DOH 
23.55-04.50+1 
16OCT QR838 DOH-BKK  
08.35-19.20 

32,999 32,999 31,999 7,000 
18,99

9 

16 – 20 ตลุาคม 2562 

16OCT QR827 BKK-DOH  
08.05-11.15 
16OCT QR229 DOH-DME 
16.15-21.15 
19OCT QR230 DME-DOH 
23.55-04.50+1 
20OCT QR838 DOH-BKK  
08.35-19.20 

31,999 31,999 30,999 7,000 
17,99

9 
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23 – 27 ตลุาคม 2562 

23OCT QR827 BKK-DOH  
08.05-11.15 
23OCT QR229 DOH-DME 
16.15-21.15 

26OCT QR230 DME-DOH 
23.55-04.50+1 
27OCT QR838 DOH-BKK  
08.35-19.20 

32,999 32,999 31,999 7,000 
18,99

9 

26 – 30 ตลุาคม 2562 

26OCT QR827 BKK-DOH  
08.05-11.15 

26OCT QR229 DOH-DME 
16.15-21.15 
29OCT QR230 DME-DOH 
23.55-04.50+1 
30OCT QR838 DOH-BKK  
08.35-19.20 

31,999 31,999 30,999 7,000 
17,99

9 

06 – 10 พฤศจกิายน 
2562 

06NOV QR831 BKK-DOH  
09.35-13.25 
06NOV QR229 DOH-DME 
16.15-21.15 
09NOV QR230 DME-DOH 
23.55-04.50+1 
10NOV QR838 DOH-BKK  
08.35-19.20 

30,999 30,999 29,999 7,000 
16,99

9 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

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

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจาํนวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ 

(Business Class) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เช่น 

23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 

ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นสําคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 50 

เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,500 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุ

มากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรณุาทาํการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา 

ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเชน่ ท่านทําจองวนัที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นน้ีภายใน

วันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที  หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่

กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ 

กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วนั และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณี

เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั

สมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีกํ่าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 

30 วนั ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น  ทางบรษัิทไม่รับ

ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการ

ชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้

สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่กาํหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม   
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4. สําหรับอัตราค่าบรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถึงตาม

จํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที่

มวีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ี่ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

สว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่

ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรือ อาจมีความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิที่เกดิขึน้

จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมตํิา่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัต และไม่มอีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่าง

กนั 

 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

4. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

5. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไว ้

ในรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

6. ทัวร์น้ีเป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 
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8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น้ี ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

10. อตัราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหต้ น้ทุน

สงูขึน้ 

11. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเท่านัน้ 

12. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่เหตุ

ที่เกี่ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้ง

ชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิท่านัน้ 

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

14. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

15. คณะทัวรน้ี์ เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณี

ทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง 

กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 

 


