
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
เยือนประเทศรัสเซีย ประเทศที่มีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกโดยสายการบนิกาต้าร์  
 ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล ชมพระราชวงัเครมลนิ ที่ประทับของพระเจ้าซาร์  
ชมสถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก  

ช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ  
เยือนเมืองโบราณซาร์กอร์ส ชมบ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิและโบสถ์โฮลทีรินิตี ้  

 



 
23.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS 

เพื่อเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกเร่ืองกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

 
02.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดย สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง) 
04.50 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ เพ่ือรอเปลีย่นเคร่ือง  

06.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR233  (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

11.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 
ช่ัวโมง) ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรัสเซีย
และยงัครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรปมีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี น าท่านเขา้ชม มหาวหิาร
เซนต์ซาเวียร์ (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหาร
โดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.
1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวหิารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซีย
นออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมท่ีส าคัญระดับชาติ  น าท่านสู่ ถนนอารบัต เป็นถนนคนเดินยาว
ประมาณ 1 กม. เป็นทั้งยา่นการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่
วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  MAXIMA HOTEL MOSCOW หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองมอสโคว์  เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป น าท่านเข้าสู่ภายในร้ัว พระราชวังเครมลิน (GRAND KREMLIN 

วนัทีส่าม เมืองมอสโคว์  - พระราชวงัเครมลนิ – โบสถ์อสัสัมชัญ - พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี–จัตุรัสแดง–วหิาร
เซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากมุ - อนุสรณ์สถานเลนิน 

วนัทีส่อง โดฮา – มอสโคว์ – มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ – ถนนอารบัต 

วนัแรก กรุงเทพ  



PALACE) ท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนคร
เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่าน
สู่จตุัรัสวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อสัสัมชญั โบสถ์อนันนัซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน 
และเขา้ชมดา้นใน โบสถ์อัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธี
บรมราชาภิเษกของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์ากนั้นชมระฆงัพระเจา้ซารร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรง
ประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการ
หล่อท าให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการ
ใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้ าหนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้า
ชมด้านใน) น าเขา้ชม พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของ
เจา้ชายมสัโควี่ ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซีย
จากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑ์ท่ี
เก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหร่าน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 หลงัทานอาหารเรียบร้อยแลว้น าท่านชม จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวที

ของเหตุการณ์ส าคัญในประวติัศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ
ประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้จดังานในช่วงเทศกาล
ส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัส
แดงเป็นท่ีตั้ ง  ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันได้แก่  วิหารเซนต์บาซิล(SAINT BASIL'S 
CATHEDRAL) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดย
สถาปนิกชาวรัสเซีย POSTNIK YAKOVLEV ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็น
ศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น ้ าหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ามา
ประดับ  ไว้เม่ื อ ปีค .ศ .1995  จากนั้ นชม  ห้ างสรรพ สิน ค้ ากุม  (GUM DEPARTMENT STORE) 
สถาปัตยกรรมท่ี เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้าจ าพวกแบรนด์เนม เส้ือผ้า 
เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชม อนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างดว้ยหินอ่อนสีแดง 
ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  MAXIMA HOTEL MOSCOW หรือเทยีบเท่า 
 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (ZAGORSK) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองน้ี
เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สไดเ้ป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด 
ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้อง
เพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์  น าท่านชม โบสถ์โฮลีทรินิตี้  (HOLY 
TRINITY MONASTERY) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟ
รสโกและภาพไอคอน 5 ชั้ น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน 
ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชม  โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION 
CATHEDRAL) โบสถ์ท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมยัพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-
1585 เลียนแบบมหาวิหารอสัสัมชญัท่ีจตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพ
ไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่น
ส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีส าหรับนกัร้องน าสวด หอระฆงั สร้างในสมยัของพระนาง
แคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆงัท่ีจตุัรัสวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ีสูงกว่า 
จากนั้นชม บ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ (CHAPEL OVER THE WELL)  ท่ีซึมข้ึนมาเองตามธรรมชาติ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
 หลงัทานอาหารเรียบร้อยแลว้ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนดัหน้าโบสถ ์

โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก ซ่ึงมีให้เลือกมากมายหลายแบบ  จากนั้นน าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET 
ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิ
เช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (MATRYOSHKA), ผา้คลุมไหล่, อ าพนั, ของท่ีระลึก
ต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย    

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  MAXIMA HOTEL MOSCOW หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ถือไดว้่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่น

ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วง 

วนัทีห้่า  มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์ 

วนัทีส่ี่ เมืองซากอร์ส  - โบสถ์โฮลีทรินิตี้   -โบสถ์อัสสัมชัญ  – บ่อน ้ าศักดิ์ สิทธิ์  - IZMAILOVO 
MARKET 



แรกสุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานี
นั้นเป็นลกัษณะของ MONUMENTAL ART คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณความดี
ของวีรบุรุษ ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบ
โมเสก                

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (SPARROW HILLS) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุง

มอสโควไ์ดท้ั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจด็ตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากน้ียงัมีแผง
ลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือและต่อรองราคาไดด้ว้ย 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
19.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
23.30น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR230 (บริการอาหารและ            
  เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

 
05.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพ่ือรอเปลีย่นเทีย่วบิน 
08.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832 (บริการอาหารและ               
  เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 15 นาท)ี 
18.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 
** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก สนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ 



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มเีตียง (เด็กอายไุม่

เกนิ12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มเีตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ12ปี) 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 

26 ก.ย. – 1 ต.ค. 60 31,999 31,999 31,999 5,000 17,900 

07 – 12 พ.ย. 60 31,999 31,999 31,999 5,000 17,900 
21 – 26 พ.ย. 60 31,999 31,999 31,999 5,000 17,900 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 60 32,999 32,999 32,999 6,000 19,900 

01 – 06 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 6,000 19,900 

06 – 11 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 6,000 19,900 

08 – 13 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 6,000 19,900 

28 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 36,999 36,999 36,999 6,000 22,900 

29 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 36,999 36,999 36,999 6,000 22,900 
   

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

**ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น** 
 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
✓ ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  
✓ ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
✓ ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
✓ ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทปิไกด์และคนขับรถ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วนั/ท่าน) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 18 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วนั/ท่าน)  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 
กรุณาช าระเงินค่ามัดจ า 20,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะขอรับ
ลูกคา้รายต่อไป โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

 ธนาคาร  ไทยพาณชิย์ (สาขา หน่ึงพนั) 

 ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 

 เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6  (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619688 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่
ต ่ากว่า 6 เดือนหลงัช าระมัดจ าทนัที 

• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  21 วัน กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงิน
ไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือว่านกัท่องเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

• หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร
โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

• หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษนั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวก ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่4-5ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายใน    ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 



o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
• ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่

นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
• การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 

FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือ
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 25 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
• ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

• ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

• อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

• มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  



ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
• เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 
• (SINGLE) ,ห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะ

ไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

• โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
• กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 
 
 
 
 
 


