
      TOUR FOREVER LIMITED PARTNERSHIP 
         14/1 CHOKCHAI 4 ROAD (SOI 55),LADPRAO,BANGKOK 10230 TEL.(662)935-9341-3 FAX.(662)935-9331 

                   E-mail:sales@tourforever.com,forever_tour@hotmail.com 
         www.tourforever.com 

 

1 

 

     

     

     

         

RUSSIA SHOCK PRICE 6D 3N BY QR 
วนัแรก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู 

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

QATAR AIRWAYS เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที่

บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง 

วนัที่สอง โดฮา – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– ถนนอารบตั  

01.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR837 

 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร ์เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง  

06.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR233  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

12.00 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่า

ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) น าทา่นผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่ สุดของ

ยุโรปมปีระวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี น าท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral 

of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 

สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อ

เล็กซานเดอรท์ี่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวิหาร

ที่ส าคญัของนิกายรสัเซียนออโทดอกซ์ใชป้ระกอบพิธีกรรม

ที่ส าคัญระดับชาติ น าท่านสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) 

เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการคา้ 

แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของที่ระลึก รา้นนั่งเล่น และยังมี

ศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่น

ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย                           

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

  น าคณะเขา้สู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเทา่ 

 

 



      TOUR FOREVER LIMITED PARTNERSHIP 
         14/1 CHOKCHAI 4 ROAD (SOI 55),LADPRAO,BANGKOK 10230 TEL.(662)935-9341-3 FAX.(662)935-9331 

                   E-mail:sales@tourforever.com,forever_tour@hotmail.com 
         www.tourforever.com 

 

2 

 

     

     

     

         

วนัที่สาม พระราชวงัเครมลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่–จตัรุสัแดง–วิหารเซนตบ์าซิล  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 

ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป  น าท่านเข้าสู่ภายในรั้ว

พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทัง่

พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมของรัฐบาล

และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ 

โบสถอ์นันันซิเอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อัสสัมชัญ 

ซึ่งเป็นโบสถท์ี่ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที่ส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้

ซาร์ทุกพระองค์จากน้ันชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสรา้ง

ระฆงัใบใหญ่ที่สุดในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อท าให้

ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ี่มคีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้

ยิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้ าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์ัสสัมชัญจะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอ

รี่   เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพ่ือเป็นที่เก็บ

สะสมของเจา้ชายมสัโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 

ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซีย

จากคริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงตน้คริสต์ศตวรรษที่ 20 

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑ์ที่ เ ก็บ

รวบรวมทรพัยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินที่สมบรูณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าชม จตัุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวติัศาสตรข์องรสัเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง 

สรา้งในสมยัคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งน้ีใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น 

วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดง

เป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล(Saint Basil's 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ

โดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา 

เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจากทับทิม น ้ าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
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คอมมิวนิสต์น ามาประดับ ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสินคา้กุม (GUM Department 

store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนด์เนม 

เส้ือผา้ เครื่องส าอาง น ้ าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณส์ถานเลนิน ที่เก็บศพสรา้ง

ดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมศีพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี  โบสถนิ์ว เยรูซาเล็ม  – ถา่ยรูปกบัสุนขัฮสัก้ี – ข่ีสุนขัลากเลื่อน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

โบสถ ์New Jerusalem Monastery สรา้งขึ้ นในปี คศ. 1656 

โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานที่ทางศาสนาออกห่างไป

จากมอสโก โดยใชช้ื่อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที่น้ี

น าความเช่ือมาจากแผนดินศักด์ิสิทธิ โดยใชแ้ม่น ้ าอิสตรา 

เป็นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็นเสมือน

สถานท่ีศกัด์ิสิทธิของเยรซูาเล็ม        

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

ร่วมสมัผสัประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเล่ือน ที่ใหค้วามรูสึ้กเหมือนไปเที่ยวยุโรป ให้

ท่านไดส้นุกสนาน กบัน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ ซึ่งเป็นกจกิรรมที่สุนัขจะตอ้งใชก้ าลังอย่าง

มากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปดา้นหน้า เพ่ือใหร้ถลากเล่ือนเคล่ือนที่ไปขา้งหน้า โดยมีผู ้

ควบคุมและบังคับใหสุ้นัขที่ไดร้ับการฝึกฝนอย่างดี พวกน้ี

เชื่อฟังค าสัง่และพาไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างแม่นย า 

ในช่วงสภาวะที่หิมะตกไม่สามารถเดิน ทางโดยรถยนต์

หรือ แมก้ระทางเรือได ้ ท่านสามารถถ่ายรูปน่ารักๆคู่กับ

น้องหมาฮสักี้ ไดด้ว้ย...  

(ราคาน้ีรวมกิจกรรมสุนัขลากเล่ือนแต่ไม่รวมอุปกรณ์การ

เล่นสกีทุกชนิด กรุณาติดต่อหวัหน้าทวัร)์   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเทา่ 
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วนัที่หา้ มอสโคว ์– สถานีรถไฟใตดิ้น-เนินเขาสแปรโ์รว ์– สนามบินมอสโคว ์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว ถือไดว้า่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดว้ยความ

โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ

สวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง 

แรกสุดที่สตาลิน ขึ้ นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะ

ของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็น

ลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่

สรา้งขึ้ นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวรีบุรุษ ซึ่งจะส่ือออกมา

ในรปูของงานป้ัน รปูหล่อ ภาพสลักนูนต า่ ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก                   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าเดินทางสู่ เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทศันียภาพของ

กรุงมอสโควไ์ดท้ั้งเมอืงและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกที่สรา้งในสมยัสตาลิน 1ใน7ตึก 

นอกจากน้ียงัมแีผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถกูตั้งอยู่เป็นจ านวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้ อ

และต่อรองราคาไดด้ว้ย 

ค า่ ***อาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

19.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน มเีวลาในการเลือกซื้ อสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

23.30น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR230 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

วนัที่หก โดฮา – กรุงเทพฯ   

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเที่ยวบิน 

08.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 832  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 15 นาที) 

18.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

*** Have a Nice Trip*** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

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

31มกราคม–05กุมภาพนัธ ์61 29,999 29,999 29,999 5,000 

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

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

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

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

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

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 24 USD/ทรปิ/ท่าน (คนขบั3USD,ไกด3์USD/วนั/ท่าน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 18 USD/ทรปิ/ท่าน (3USD/วนั/ท่าน)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
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เง่ือนไขการช าระเงิน 

 

กรณีโอนเงิน : ทางบริษัทฯ ขอรบัมดัจ า 20,000 บาท ส าหรบัการจองนับตั้งแต่วนัจองภายใน 2 วนั 

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30วนั  

กรณีจา่ยผ่านบตัรเครดิต : ทางบริษัทขออนุญาต ตดับตัรเครดิตยอดเต็ม โดยท่านสามรถแจง้หมายเลข

บตัร 16 หลัก  และ วนัหมดอายุบตัร ไดท้าง E-mail : sales@tourforever.com ส าหรบัการจองนับตั้งแต่

วนัจองภายใน 2 วนั  

 (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ภายในวนัท่ี

ก าหนด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 

1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เม่ือผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2. ***ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ***  

3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศท่ีหมายไมมี่การคืนเงิน   

   ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น  

4. กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

5. กรณีลกูคา้ช าระเงินผ่านบตัรเครดิต แลว้ยกเลิกไม่ไดเ้ดินทาง ทางบริษัทขอคืนเงินผ่านบตัรท่ีช าระ โดยใหท้างธนาคาร

เป็นฝ่ายด าเนินการตามขั้นตอนท่ีธนาคารก าหนด 

6. หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอเก็บเงินมดัจ าท่านละ่ 1,000 บาท(ใหก้บัพนักงาน) 

                                    ***กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือกรุป๊เหมาส่วนตวั*** 

               ***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน*** 
 

หมายเหต ุ

 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป และในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรบัราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลกูคา้ตอ้งการเดินทาง  

 หากท่านช าระเงินมัดจ  า หรือ ค่าใชจ้า่ยบางส่วนมาแลว้ ถือ ว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไข ขอ้ตกลง และ

ขอ้สญัญาผูกมัดตามท่ีรายการระบุทั้งหมด ดงัน้ัน โปรดอ่านขอ้ความโดยละเอียดก่อนท าการมัดจ  า 

 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสายการ

บิน...  
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 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ ์โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์

เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับสายการบินและ

สถานท่ีต่าง ๆ แบบช าระขาดเชน่กนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงิน

สดสว่นใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินใหแ้ก่ท่าน 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการรว่มเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในต่างประเทศหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะน าไปยงัประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท 

อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกวา่วนัดงักลา่ว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ้่ายท่ีไดช้ าระลว่งหนา้ไปแลว้จ านวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการหกัเงินในสว่นท่ีเกิดขึ้ นจริง  

 คณะเดินทางชว่งวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรบัข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการ

เรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ัดถือว่าผูท่้องเท่ียว

สละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ้่ายท่ีท่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด 

เป็นการช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการใน

แต่ละแหง่แบบช าระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์

สงูสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ัน ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

 ผูจ้ัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง และ

กรณีอ่ืนๆ 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีเกิดภยั

ธรรมชาติ โรคระบาด , สถานการณท์างการเมือง , ประทว้ง , จราจล  , ความเจ็บป่วย หรือ อุบติัเหตุเฉพาะบุคคล 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรกัษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ี

จะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น 

และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อได้
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ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ 

เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน และ

ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าเขา้ผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เน้ือสตัว ์ไสก้รอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษัท เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

 

 
 

 

 

 


