
 

 
 

รสัเซีย มอสโคว ์ซากรอส 5 วนั3 คืน 
โดยสายการบิน การต์า้ แอรเ์วย ์(QR)  

 
 



 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ – โดฮา (แวะเปล่ียนเคร่ือง) – มอสโคว ์

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

ประต ู8 เคารเ์ตอร ์ P สายการบินกาตารแ์อรเ์วย์  เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอาํนวย                  

ความสะดวก 

09.25 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์

                  โดยเท่ียวบินท่ี QR 831 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง , กระเป๋าจะทาํการเช็คทรูจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินมิคอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) สหพนัธรัฐรัสเซีย น้ําหนัก

กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง รวมสูงสุดไมเ่กิน 30 กิโลกรัม  ตอ่ทา่น และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีกทา่นละ     

1 ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท (คณะผูเ้ดินทาง 30 ท่าน) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ต่อท่าน พกัหอ้งเด่ียว จ่ายเพ่ิมท่านละ 

14 – 18 มีนาคม 2563 

25 – 29 มีนาคม 2563 

2 – 6 พฤษภาคม 2563 

13 – 17 พฤษภาคม 2563 

23 – 27 พฤษภาคม 2563 

34,900.- 5,500.- 

ราคาเด็กอายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มีเตียง/ไมมี่เตียง ลด 2,000 บาท  

ราคาไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน ขัน้ต ํ่า 30 USD ตอ่ทา่น  

ราคาไมร่วมคา่ทิปสาํหรับหวัหนา้ทวัร์ไทยท่ีเดินทางดูแล คณะเพ่ือเป็นสินน้ําใจ ขัน้ต ํ่า 500 บาท ตอ่ทา่น  

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

 

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

วนัท่ี 1 โดฮา (DOH)- มอสโคว ์(DME) QR 229 16.15 21.15 

วนัท่ี 4 มอสโคว ์(DME) - โดฮา (DOH) QR 230 23.55 04.50 

วนัท่ี 5 โดฮา (DOH) - สุวรรณภูมิ (BKK) QR 832 08.30 19.00 



 

16.55 น. ออกเดินทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์โดยเท่ียวบินท่ี QR 229 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.05 น. เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) สหพนัธรฐัรสัเซีย  ผา่นพิธีตรวจ

เอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร  

ท่ีพกั VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว ์

 

วนัท่ี 2   มอสโคว ์– ซารก์อร์ส - โบสถโ์ฮลีทรินิต้ี  - อนุสรณ ์Worker & Peasant - VDNKh 

Expo park - พิพิธภณัฑอ์วกาศมอสโก 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู ่เมืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได ้

เป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญท่ี่สุดและเกา่แกท่ี่สุด ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพ

ไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ 

 
 

นําทา่น เขา้ชม โบสถโ์ฮลีทรินิต้ี  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอด

โดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญ

เซอร์เจียส  ท่ีภายในบรรจุกระดูกของทา่น ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบ            

ฝาโลงศพ เดินทางกลบัเขา้ กรุงมอสโคว ์

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ใหท้า่นชม อนุสรณ ์Worker & Peasant Monument หรือ Worker and Kolkhoz Woman        

มีขนาด 24.5 เมตร ทาํจากสแตนเลสสตีลท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกเ่หลา่นักบินอวกาศของ

รัสเซีย นําทา่นสู ่VDNKh (Exhibition of Achievements of National Economy) หรือในช่ือ

ภาษารัสเซียวา่ Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็นสถานท่ีจดั



 

งานท่ีใหญท่ี่สุดในรัสเ ซีย ภายในพ้ื นท่ีเกือบ 1,500 ไร่ ท่ีน้ีมีท ัง้พิพิธภณัฑ ์อาคารจดังานแสดง 

สวนหยอ่ม ส  วนสตัวข์นาดยอ่ม สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีพกัผอ่นใจ ในช่วงฤดูร้อนท่ีน่ีจะเป็นพ้ืนท่ี

สีเขียวท่ีมีน้ําพุสวยงาม มีสวน Ostankino ท่ีร่มร่ืนเหมาะแกก่ารเดินเลน่ เม่ือเข ้ าถึงฤดูหนาวพ้ืนท่ี

น้ําพุและสวนดอกไม ้จะถูกเปล่ียนใหก้ลายเป็น ลานสเก็ตขนาดใหญท่ี่สุดในยุโรป และยงัเป็ นท่ีตัง้

ของ พิพิธภณัฑอ์วกาศมอสโก (Museum Of Cosmonautics) การจดัแสดงเกี่ ยวกบัอวกาศ 

ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวตา่งๆ  ซ่ึงพิพิธภณัฑแ์หง่น้ี จะจดัแสดงเกี่ ยวกบัอวกาศ 

จกัรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และส่ิงประดิษฐท่ี์เกี่ ยวขอ้งกบัอวกาศของรัสเซีย พรอ้มดว้ย

ประวติัศาสตร์และการพฒันาของการเดินทางข้ึนสูอ่วกาศและดวงจนัทร์ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั 

ส่ิงจดัแสดงตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นกอ้นหินจากดวงจนัทร์ ชุดอวกาศ ช้ินสว่นยานอวกาศ รวมทัง้สุนัขท่ี

เคยข้ึนไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว ์

 

วนัท่ี 3  รถไฟใตดิ้น - Alexander Garden – พระราชวงัเครมลิน – Zaryadye Park – จตัุรสัแดง  – 

มหาวิหารเซนตบ์าซิล - หา้งสรรพสินคา้กุม -  มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์- ถนนอารบตั 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเขา้ชม สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว์  (Moscow Metro) ถือไดว้า่มีความสวยงาม

มากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี  ความสวยงามของ

สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากชว่งแรกสุดท่ีสตาลินข้ึนมาเป็นผูนํ้า สหภาพโซเวียต 

ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํา มาตกแตง่ภายในสถานีน้ันเป็นลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งข้ึน

เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุ ษ (Monumental Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานปั้น             

รูปหลอ่ ภาพสลกันูนตํ่าภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

  

  



 

 

หลงัจากน้ันพาทา่นช็อปป้ิงและอิสระใหท้า่นไดมี้ เวลาชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยั ณ 

Alexander Garden Shopping Mall นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งข้ึน

ในปี ค .ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหง่นครเคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งใหส้รา้งเพ่ือใช ้

ป้องกนัศตัรูในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาท่ีเป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ตามความ

เช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ์  และ

ท่ีตัง้สถานท่ีสาํคญัหลายแหง่ เชน่ สภาคองเกรส วิหารตา่งๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและ

ส่ิงกอ่สรา้งอ่ืนๆ อีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จตุรสัวิหาร (Cathedral Square) คือลานจตุัรัสใหญใ่จกลางเครมลิน ท่ีลอ้มรอบโดยอาสนวิหาร

โบราณหลายหลงั ท่ีสาํคญัและเกา่แกไ่ดแ้ก ่ Assumption Cathedral, Archangel Cathedral 

และ Annunciation Cathedral และ Ivan Bell Tower วิหารแตล่ะแหง่ตา่งกอ่สรา้งข้ึนในยุคสมยั

ท่ีแตกตา่งกนั จึงมีลกัษณะสถาปัตยกรรมท่ีคลา้ยคลึงแตก็่ไมเ่หมือนกนัเสี ยทีเดียว โดยเป็นการ

ผสมผสานของสถาปัตยกรรมสไตลร์ัสเซียกบัศิลปะแบบอ่ืนๆ เชน่ ไบแซนไทน์ กรีก อิตาเล่ียน 

ฯลฯ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
 

นําทา่นชม สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) สวนสาธารณะแหง่ใหม่ ขนาดใหญใ่จกลางกรุง

มอสโก ท่ีใกลก้บัศูนยก์ลางทอ่งเท่ียวของมหานครมอสโกคือจตุัรัสแดง และราชวงัเคลมลิน นับเป็น



 

สวนท่ีมีดีไซน์สวยแบบธรรมชาติ สวนป่า ท่ีมีฉากหลงัเป็นแลนดม์าร์กของรัสเซีย บนพ้ืนท่ี               

32 เอเคอร์ ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นท่ีตัง้ของ Rossiya Hotel โรงแรมท่ีใหญท่ี่สุดของโลก ท่ีมีถึง 3.000 

หอ้ง  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญแ่หง่หน่ึงท่ีสรา้งข้ึนมาในรอบ 50 ปี ซ่ึงเปิดตวัใน                           

วนัท่ี 9 กนัยายน 2560  โดยลงทุนมากกวา่ 223.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ซ่ึงนอกจากการตกแตง่

แบบธรรมชาติแลว้ยงัมีการลงทุนสรา้งพิพิธภณัฑส่ื์อ 4 มิติ และฉาก 360 องศาเพ่ือนําเสนอส่ือ

ตา่ง ๆ  รวมถึงการออกแบบโดมแกว้ขนาดใหญท่ี่ทนัสมยั 

นําทา่นสู ่จตัุรสัแดง คาํวา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ  ส่ิงสวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง 

เป็นเวทีของเหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา 

การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่ง

เทศกาลสาํคญัๆ เชน่วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

  
 

นําทา่นถา่ยภาพกบั  มหาวิหารเซนตบ์าซิล  

สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะ

เป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 

ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์ 

(มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งสาํหรับสวด

มนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ในบริเวณน้ันยงั

มี หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสกา

ยา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีทาํมาจากทบัทิมหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์

นํามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอน สุสานเลนิน (Lenins Mausoleum) น้ัน

ตัง้อยูใ่นบริเวณของจตุัรัสเเดงอนัมีช่ือเสียงวา่เป็นจุดรวมของสถานท่ีทอ่งเท่ียวสาํคญัๆ ในมอสโก 

โดยสุสานเเหง่น้ีนับวา่มีความสาํคญัอยา่ งมากตอ่ชาวรัสเซียเเละโลกคอมมิวนิสต ์เพราะเป็นจุดท่ี

เหลา่บรรดาผูท่ี้รักในอดีตทา่นผูนํ้าเเละบรรดานักทอ่งเท่ียวจะไดม้าเห็นร่างของทา่นไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

จึงนับวา่เป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีไมค่วรพลาดชมเลยหากมาเท่ียวมอสโก 



 

รวมถึง หา้งสรรพสินคา้กุม สถาปัตยกรรมท่ีเกา่แกข่องเมือง เป็นหา้งท่ีใหญโ่ตและสวยงาม 

จาํหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เคร่ืองสาํอาง น้ํา  หอม และสินคา้ท่ีระลึก มีรา้นคา้กวา่ 

200 รา้น นําทา่นถา่ยรูป มหาวิหารเซนตซ์าเวียร์  ซ่ึงเป็นวิหารโดมทองท่ีใหญท่ี่สุดในรัสเซีย 

ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ติดกบัแมน้ํ่ามอส  โคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบั

กษัตริยท่ี์สวยงามและเหมือนจริง 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดินทางสู ่ถนนอารบตั เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของ

ผูค้นในเมือง เป็นทัง้ยา่นการคา้และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ี

ระลึกตา่งๆ มีศิลปินมาน่ังวาดรูป ทัง้รูปเหมือนภาพขาว - ดาํ ภาพสีตา่งๆ และ รูปลอ้เลียน 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว ์
 

วนัท่ี 4  อิสเมโลฟสกายา เครมลิน – ตลาดอิสเมลอฟสก้ี – สแปรโ์ร่ฮิลล ์- BELAYA DACHA 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม อิสเมโลฟสกายา เครมลิน (Izmailovo Kremlin) ตัง้อยูท่างทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีสรา้งข้ึนในปี ค .ศ. 2003 โดยมีจุดประสงคใ์หเ้ป็นศูนย์

วฒันธรรม - พิพิธภณัฑ ์การบนัเทิง และแหลง่การเรียนรู ้ตลอดจนเป็นสถานท่ีสาํหรับจดักิจกรรม

ตา่งๆ ดา้นหนา้ของ Izmailovo Kremlin จะมองเห็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบตา่งๆ ซ่ึงเป็นศิลปะ

เกา่แกด่ัง้เดิมของรัสเซียเป็นจุดถา่ยภาพท่ีสวยงาม 

 



 

บริเวณดา้นขา้งของ  Izmailovo Kremlin เป็นท่ีตัง้ของ ตลาดอิสเมลอฟสก้ี  ซ่ึงเป็นตลาดขาย

สินคา้ของฝาก-ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองหลากหลายประเภทและชนิดท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในกรุงมอสโคว 

เชน่ ตุก๊ตาแมลู่กดก เส้ือผา้  หมวก นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ สินคา้ท่ีนีราคาไมแ่พง จึงได ้ รับ

ความนิยมจากนักทอ่งเท่ียวเป็นจาํนวนมาก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดินทางสู ่ สแปรโ์ร่ฮิลล์  หรือ เนินเขา

นกกระจอก ถา่ยรูปดา้นหนา้  มหาวิทยาลยัมอส

โคว์ ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเกา่แกท่ี่สุดของรัสเซีย 

ท่ีน่ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพ

ของกรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง 7 ตึกท่ีสรา้งในสมยั

ของสตาลิน คือ ตึกท่ีทาํการของรัฐบาล 2 ตึก ตึก

ท่ีพกัอาศยั 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลยัมอสโคว์  

นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูก

ตัง้อยูเ่ป็นจาํนวนมาก พิเศษ!! นําทา่น ข้ึนกระเชา้

ไฟฟ้า ชมวิวแลนดม์าร์กท่ีสาํคญัของมอสโกหลาย

แหง่  จากน้ันนําทา่นเดินทางสู่  OUTLET 

VILLAGE BELAYA DACHA ใหเ้วลาทา่นได ้

อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเนมมากมาย อาทิเชน่ 

BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) 

23.35 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบิน QR 230 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

04.55+1 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 

 

วนัท่ี  5 โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ 

08.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบิน QR 838 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดตา่ง ๆ ของโปรแกรมโดยละเอียด เม่ือทา่นทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้       

ทางบริษทัถือวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษทั 

 



 

ขอ้แนะนําและแจง้เพ่ือทราบ 

o สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหท้า่น เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

o ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ เป็นมาตราฐานทอ้งถ่ินของประเทศจอร์เจียระดบั 4 ดาว ซ่ึงอาจมีความแตกตา่งจาก

ระดบัสากล (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้น ๆ ได ้เชน่ ติดงาน

นิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

o กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

o กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สูงสุดทา่นละ 2 ใบ น้ําหนักกนัแลว้ไมเ่กิน 30 ก.ก.  

o กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักไมเ่กิน 7 ก.ก.  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)     

        (สมัภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กก. สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สูงสุดทา่นละ 2 ใบ น้ําหนักกนัแลว้ไมเ่กิน 30 ก.ก.) 

 คา่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่

สามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงินคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ สูงสุด 500,000 บาท  /และเสียชีวิต

เน่ืองจากอุบติัเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี)  

 บริการน้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด ตอ่ทา่น   

 ไกดท์อ้งถ่ิน ผูมี้ประสบการณ ์คอยดูแลและใหค้วามรู ้ตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 

 หวัหนา้ทวัร์ (ไกดไ์ทย) ผูมี้ประสบการณนํ์าเท่ียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 หวัหนา้ทวัรผ์ูมี้ประสบการณนํ์าเท่ียว คอยดแูลตลอดการเดินทาง 500 บาท ตลอดทริป 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 30  ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่ทาํเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียม 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นของทา่นดว้ยตนเอง  ตามธรรมเนียมการ

เขา้พกัในโรงแรมทุกแหง่ หากทา่นใหพ้นักงานยกกระเป๋าไปสง่ท่ีหอ้งพกั  พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้ับทิปตอบแทนเม่ือใหบ้ริการ 

ขัน้ตํ่า 2 ยูเอสดอลลาห ์หรือเทียบเทา่ ตอ่กระเป๋า 1 ใบ (แนะนําใหทุ้กทา่นรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือความ

สะดวก, รวดเร็ว และปลอดภยั) 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้ 



 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด, คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, คา่พนักงาน

ยกกระเป๋า, คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 

การชําระเงิน  

งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนัง่จ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุป๊เดินทางแน่นอน 

พรอ้มสําเนาหนงัสือเดินทาง  (***สาํคญัมาก กรุณาอยา่ ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊สญัลกัษณ์

อะไรก็ตามลงในเลม่พาสปอร์ต, หรือทาํพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลทาํใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก 

ประเทศ***) 

งวดท่ี 2 : ชําระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั   

กรณียกเลิก  

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (กรณียงัไมไ่ดมี้คา่ใชจ้า่ยใดๆเกิดข้ึน)   

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45-59 วนั หกัคา่มดัจาํ 5,000 บาท + คา่วีซา่ (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หกัคา่มดัจาํทัง้หมด + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ผูเ้ดินทางท่ีไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได  ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง เป็นภาษาองักฤษ  ทัง้น้ี

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

o กรณีมีการย่ืนวีซ่าแลว้ถกูปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน  คา่ยกเลิกลา่ชา้จากทางโรงแรม  

เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท 

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 25 ทา่น แตไ่มน่อ้ยกวา่ 20 ทา่น ราคาทวัร์ปรับเพ่ิม 

3,000 บาทตอ่ทา่น และหากกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 20 ทา่น แตไ่มน่อ้ยกวา่ 15 ทา่น ราคาทวัร์ปรับเพ่ิม 5,000 บาทตอ่

ทา่น หรือทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริงซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 

3 วนัทาํการ หรือจดัเสนอทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

3. กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมดัจาํตามเง่ือนไขทางบริษัทจะดาํเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั 

4. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยและชาํระเงินลว่งหนา้เบ็ดเสร็จ

กบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี ยกเวน้ทา่นไดท้าํการตกลง หรือ แจง้

ใหท้ราบกอ่นการเดินทาง 



 

5. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดทําการ เน่ืองจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายลว่งหนา้ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืน  ๆ เพ่ือทดแทนเป็นลาํดบั

แรก หรือคืนคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการรายละเอียดทอ่งเท่ียวประการ กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ 

การลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหา

การจราจร ฯลฯ   ท ัง้น้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

7. กรณีท่านถกูปฎิเสธ เขา้ / ออก เมือง  จากดา่นตรวจคนเขา้ /ออกเมือง บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ี

เกิดข้ึน และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นชาํระมาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีสอ่

ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

8. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ  (เลม่สีน้ําเงิน ) เดินทางก ั บคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

รับผิดชอบ หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือ

เดินทางบุคคลธรรมดา เลม่สีเลือดหมู 

9. การขอท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน

กาํหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท่ี้นั่ง  LONG LEG  ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ี

เช็คอินเทา่นั้น 

10. โรงแรมท่ีพกั ในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท้า่น

ไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของ

แตล่ะโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเอง

และมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ย

ในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ย

สาเหตุใดๆก็ตาม 

12. ตัว๋เคร่ืองบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งชาํระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด  ซ่ึงทางบริษัทฯ  ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง  ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้     

ผูเ้ดินทางตอ้งรอ  Refund ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น  (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ 

Refund ไดเ้ทา่นั้น) 

b. ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  ยืนยนัการ

เดินทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 

บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได  ้

 

 



 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

o กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด  ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

o วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย์ และเหลา้ เป็นตน้  จะถูกทาํการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั้ง  โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กิน  10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพล

เรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

o หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน  จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ  วนัเดินทาง  เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึน

เคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

o สาํหรับน้ําหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิ

ของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธได ้หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

o สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนํ้าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน้ําหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัมและมีสดัสว่น

ไมเ่กิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั  “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั  “เซนติเมตร ” 

(Centimeter) 

o ในบางรายการทวัร ์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่

มาตรฐานได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตส่ายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ย

ในน้ําหนักสว่นเกิน 

o กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand 

carry) 

o ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย

น้ําหนักกระเป๋าจริง ทัง้น้ีจะชดเชยสูงสุดไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 

กรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไมแ่นะนําใหโ้หลดของมีคา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

o กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กิดการสูญหายระหวา่งการทอ่งเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางท่ีบริษัททวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย ทุกทา่นตอ้งดูแลและ

ระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท้า่นได ้

ดงันั้นทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

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


