
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 



 

 
 
 

 
  

รัสเซีย มอสโคว์ ซากรอส 5 วัน3 คืน 
โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ (QR)  

 
  

 

 

 

การเดินทาง 

วันที่ 1   กรุงเทพฯ – โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – มอสโคว์  
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาร์เตอร์ 

P สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกุลเงินไทยบาท (คณะผู้เดินทาง 30 ท่าน) 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ต่อท่าน พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 

22 – 26 มกราคม 2563 
5 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 
4 – 8 มีนาคม 2563 

34,900.- 5,500.- 

ราคาเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง/ไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท  

ราคาไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ขั้นต่ า 30 USD ต่อท่าน  
ราคาไม่รวมค่าทิปส าหรับหัวหน้าทัวร์ไทยที่เดินทางดูแล คณะเพ่ือเป็นสินน้ าใจ ขั้นต่ า 500 บาท ต่อท่าน  

รายละเอียดเที่ยวบิน 

สายการบิน วันที่เดินทาง เส้นทาง เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

 

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ (BKK) - โดฮา (DOH) QR 831 09.05 12.40 

วันที่ 1 โดฮา (DOH)- มอสโคว์ (DME) QR 229 16.15 21.15 

วันที่ 4 มอสโคว์ (DME) - โดฮา (DOH) QR 230 23.55 04.50 
วันที่ 5 โดฮา (DOH) - สุวรรณภูมิ (BKK) QR 832 08.30 19.00 



 

 
 
 

 
09.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบินโดฮา โดยกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 831 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินมิคอิล โลโมโนซอฟ (โดโม
เดโดโว) สหพันธรัฐรัสเซีย น้ าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และถือขึ้น
เครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง อิสระให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน โด
ฮา ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง 
 
 
 
 
 
 

 
16.15 น. ออกเดินทางสู ่มอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ QR 229 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
21.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเข้าเมือง

และศุลกากร น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพ่ือท าการเช็คอินและอิสระพักผ่อนตามอัทธยาศัย (เวลาที่กรุงมอสโคว์ 
ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง ทางบริษัทแนะน าให้ลูกค้าท าการปรับนาฬิกาทันทีที่ไปถึงเพ่ือความเข้าใจที่
ตรงกันเวลานัดหมาย)  

  อุณหภูมิเฉลี่ยกรุงมอสโคว์ในช่วงฤดูหนาว (อ้างอิงจาก : https://m.accuweather.com ) 
  มกราคม  อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-5)’ C ต่ าสุด (-15)’C 
  กุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-5)’ C ต่ าสุด (-15)’C 
  มีนาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 5’ C ต่ าสุด (-5)’C 
ที่พัก VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์ 
 
วันที่ 2  เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - อนุสรณ์ WORKER & PEASANT  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็น
ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
ประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ น า 

https://m.accuweather.com/
https://m.accuweather.com/


 

 
 
 

 
ท่าน เข้าชม โบสถ์โฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง 
ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียส  ที่ภายในบรรจุ
กระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนัขแสนรู้ ที่ สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ HUSKY PARK พันธุ์สุนัขไซบี
เรียนฮัสกี้ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมีความสามารถที่จะสามารถลากเลื่อนบนน้ าแข็งหรือหิมะได้ด้วย 
ทั้งนี้ท่านยังได้มีประสบการณ์ที่แสนสนุกในการนั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อนสุดแสนพิเศษได้อีกด้วย จากนั้นน า
ท่านชม อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument หรือ Worker and Kolkhoz Woman มีขนาด 24.5 
เมตร ท าจากสแตนเลสสตีล ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่านักบินอวกาศของรัสเซีย   

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  จากนั้นน าท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  
ที่พัก VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์ 
 
วันที่ 3  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - สวนซายาร์ดเย – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้า

กุม – ถนนอารบัต 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก 
ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้น
มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลินขึ้นมาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายใน
สถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะ
สื่อออกมาในรูปของงานปั้นรูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ าภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม สวนซายาร์ดเย (Zaryadye Park) สวนสาธารณะแห่งใหม่ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก ที่ใกล้กับ
ศูนย์กลางท่องเที่ยวของมหานครมอสโกคือจัตุรัสแดง และราชวังเคลมลิน นับเป็นสวนที่มีดีไซน์สวยแบบ
ธรรมชาติ สวนป่า ที่มีฉากหลังเป็นแลนด์มาร์กของรัสเซีย บนพื้นที่ 32 เอเคอร์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของ  



 

 
 
 

 
Rossiya Hotel โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่มีถึง 3.000 ห้อง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่สร้าง
ขึ้นมาในรอบ 50 ปี ซึ่งเปิดตัวในวันที่ 9 กันยายน 2560  โดยลงทุนมากกว่า 223.9 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซึ่ง
นอกจากการตกแต่งแบบธรรมชาติแล้วยังมีการลงทุนสร้างพิพิธภัณฑ์สื่อ 4 มิติ และฉาก 360 องศาเพ่ือน าเสนอ
สื่อต่าง ๆ  รวมถึงการออกแบบโดมแก้วขนาดใหญ่ที่ทันสมัย 

  
จากนั้นน าท่านสู่ จัตุรัสแดง ค าว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวที
ของเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทาง
การเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่นวันปีใหม่ วัน
ชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 

 
น าท่านถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมั ยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซีย
โบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้
เป็นห้องส าหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ในบริเวณนั้นยังมี   หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมส 



 

 
 
 

 
ปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ท ามาจากทับทิมหนัก 20 ตันซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามา
ประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน 
สุสานเลนิน (Lenins Mausoleum)นั้นตั้งอยู่
ในบริเวณของจัตุรัสเเดงอันมีชื่อเสียงว่าเป็นจุด
รวมของสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ ในมอสโก โดย
สุสานเเห่งนี้นับว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อชาว
รัสเซียเเละโลกคอมมิวนิสต์ เพราะเป็นจุดที่เหล่า
บรรดาผู้ที่ รั กในอดีตท่านผู้น า เ เละบรรดา
นักท่องเที่ยวจะได้มาเห็นร่างของท่านได้อย่าง
ใกล้ชิด จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ไม่ควรพลาดชมเลยหากมาเท่ียวมอสโก รวมถึง ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นห้าง
ที่ใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องส าอาง น้ า  หอม และสินค้าที่ระลึก มี
ร้านค้ากว่า 200 ร้าน 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง 
เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาด
รูป ทั้งรูปเหมือนภาพขาว - ด า ภาพสีต่างๆ และ รูปล้อเลียน 

 
ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์ 
 
วันที่ 4  เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – สแปร์โร่ฮิลล์ – ตลาดอิสเมลอฟส

ก้ี - ช็อปปิ้ง OUTLET VILLAGE - สนามบิน      
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 
 
 

 
น าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 
เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพ่ือใช้ป้องกันศัตรูในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดาที่เป็นเหมือน
หัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลิน
เป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราช
และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ อีก 

 
จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอร์รี่แชมเบอร์  (KREMLIN ARMOURY CHAMBER)ที่อยู่ ในบริ เวณ
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ําค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่อง
ป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัตริย์พระเจ้าซาร์
และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึก 
 



 

 
 
 

 
สูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ท าการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก และตึกของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก  
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสเมลอฟสกี้ ตลาดของฝากและของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในมอสโกมีของขายมากมาย
และหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าพันคอ นาฬิกา ภาพวาด ของช าร่วย  และที่นี่ขึ้นชื่อด้านงาน
ศิลปะหัตถกรรม คือ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นตุ๊กตาไม้เขียน
ลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีตั้งแต่จากตัว
ใหญ่ไปตัวเล็ก หมวกขนสัตว์และผ้าพันคอขนสัตว์ก็เป็นที่
นิยม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  OUTLET VILLAGE 
BELAYA DACHA ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบ
รนดเนมมากมาย อาทิเช่น BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, 
ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ   *** อิสระใน
การเลือกทานอาหารค่ า ตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกในการ ช็อปปิ้ง และเก็บภาพบรรยากาศ*** ได้เวลาอัน
สมควรน่าท่านเดินทางสู่สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) 

23.35 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 230 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

04.55+1 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง 
 
วันที่  5 โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ 
08.30 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 832 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

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

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค่านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่าง ๆ ของโปรแกรมโดยละเอียด เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้ว       

ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัท 
 
ข้อแนะน่าและแจ้งเพื่อทราบ 

 



 

 
 
 

 

1. ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพัก 
เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 

2. ที่พักตามท่ีระบุในรายการ เป็นมาตราฐานท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียระดับ 4 ดาว ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากระดับสากล 
(ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า 
งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ  

3. กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
4. กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สูงสุดท่านละ 2 ใบ น้ าหนักกันแล้วไม่เกิน 30 ก.ก.  
5. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)     
2. (สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง สูงสุดท่านละ 2 ใบ น้ าหนักกันแล้วไม่เกิน 30 ก.ก.) 
3. ค่าท่ีพักระดับ 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้า

พักท่ีเมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ  
4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิตเนื่องจาก

อุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)  
8. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน   
9. ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
10. หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น่าเที่ยว คอยดูแลตลอดการเดินทาง 500 บาท ตลอดทริป 
2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 30  ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
4. ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเข้าพักใน

โรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก  พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อให้บริการ ขั้นต่ า 2 ยูเอ 



 

 
 
 

 
สดอลลาห์ หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะน าให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือความสะดวก, รวดเร็ว และ
ปลอดภัย) 

6. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้  
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด , ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยก

กระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 
การช่าระเงิน  

งวดที่ 1 : ส่ารองท่ีนั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

พร้อมส่าเนาหนังสือเดินทาง  (***ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปั๊มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลง

ในเล่มพาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***) 

งวดที่ 2 : ช่าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  
 

กรณียกเลิก  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น)   
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจ า 5,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ าทั้งหมด + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. ผู้เดินทางท่ีไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  
7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนีท้างบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
8. กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวี

ซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น   
 

หมายเหตุ 

1. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือ
ว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 



 

 
 
 

 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่ผู้เดินไม่ถึง 25 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ราคาทัวร์ปรับเพิ่ม 3,000 

บาทต่อท่าน และหากกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 20 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 15 ท่าน ราคาทัวร์ปรับเพิ่ม 5,000 บาทต่อท่าน หรือทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันท าการ  หรือ
จัดเสนอทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

3. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมัดจ าตามเงื่อนไขทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน 
4. กรณีท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็จกับบริษัท

ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการ
เดินทาง 

5. กรณีสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ ทีร่ะบุในโปรแกรมปิดท่าการ เนื่องจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเข้า
ชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวประการ กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทั้งนี้จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

7. กรณีท่านถูกปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะ
ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
เล่มสีเลือดหมู 

9. การขอที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

10. โรงแรมที่พัก ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้
ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องท่ีพักแบบ 3 เตียงได ้ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยว
ร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะ
ใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

12. ตั๋วเครื่องบิน 



 

 
 
 

 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน

จะต้องช าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว    ผู้
เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund 
ได้เท่านั้น) 

- ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการ
เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก 
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

- กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 
ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

- วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 
ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

- หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน า
ขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

- ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง
น้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการ
บินก าหนด 

- ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี
สัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด 
“เซนติเมตร” (Centimeter) 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ า
กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่สายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนเกิน 

- กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 
(Hand carry) 



 

 
 
 

 

- ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน่าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญ
หาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD 
คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) 
หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจงึไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลง
กระเป๋าใบใหญ่ 

- กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติ
ประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญ
หาย ทุกท่านต้องดูแลและระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

- กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้
ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 

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

 


