รห ัสโปรแกรม : 16802

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

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

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็ นสกุลเงินไทยบาท (คณะผูเ้ ดินทาง 30 ท่าน)
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ต่อท่าน

พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ มท่านละ

22 – 26 มกราคม 2563
5 – 9 กุมภาพันธ์ 2563
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
4 – 8 มีนาคม 2563

34,900.-

5,500.-

ราคาเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียง/ไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
ราคาไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ขัน้ ต่ า 30 USD ต่อท่าน
ราคาไม่รวมค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์ไทยที่เดินทางดูแล คณะเพื่ อเป็ นสิ นน้าใจ ขัน้ ต่ า 500 บาท ต่อท่าน
สายการบิน

รายละเอียดเที่ยวบิน
วันที่เดินทาง
เส้นทาง
วันที่ 1
สุวรรณภูมิ (BKK) - โดฮา (DOH)
วันที่ 1
โดฮา (DOH)- มอสโคว์ (DME)
วันที่ 4
มอสโคว์ (DME) - โดฮา (DOH)
วันที่ 5
โดฮา (DOH) - สุวรรณภูมิ (BKK)

เที่ยวบิน
QR 831
QR 229
QR 230
QR 832

เวลาออก
09.05
16.15
23.55
08.30

เวลาถึง
12.40
21.15
04.50
19.00

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – มอสโคว์
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ประตู 8 เคาร์เตอร์ P สายการบิ นกาตาร์แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

09.05 น.

12.40 น.

16.15 น.
21.15 น.

ออกเดิ นทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบินโดฮา โดยกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 831
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง, กระเป๋ าจะทาการเช็คทรู จากสนามบิ นสุ วรรณภูมิ จนถึ ง
สนามบินมิคอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) สหพันธรัฐรัสเซีย น้า หนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง
รวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และถื อขึ้นเครื่ องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่ อง อิสระให้ทา่ นได้เลื อกช็อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ภายใน
สนามบิน โดฮา ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่ อง

ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ QR 229
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจ
เอกสารคนเข้าเมื องและศุลกากร นาท่านเดิ นทางเข้าสู ท่ ่ ีพกั เพื่ อทาการเช็คอินและอิสระพักผ่อน
ตามอัทธยาศัย (เวลาที่ กรุ งมอสโคว์ ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง ทางบริ ษัทแนะนาให้ลูกค้าทาการปรั บ
นาฬิกาทันที ที่ไปถึ งเพื่ อความเข้าใจที่ ตรงกันเวลานัดหมาย)
อุณหภูมเิ ฉลีย่ กรุงมอสโคว์ในช่วงฤดูหนาว (อ้างอิงจาก : https://m.accuweather.com )
มกราคม
อุณหภูมิเฉลี่ ย สู งสุ ด (-5)’ C ต่าสุ ด (-15)’C
กุมภาพันธ์
อุณหภูมิเฉลี่ ย สู งสุ ด (-5)’ C ต่าสุ ด (-15)’C
มี นาคม
อุณหภูมิเฉลี่ ย สู งสุ ด 5’ C
ต่าสุ ด (-5)’C

ที่พกั

VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์

วันที่ 2

เมื องซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลี ทริ นิต้ ี – สวนสุนัขไซบีเรี ยนฮัสกี้ - อนุ สรณ์ WORKER &
PEASANT
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู ่ เมื องซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมื องนี้ เปรี ยบเสมื อนเมื องโบราณ เพราะเมื องซา
กอร์สได้เป็ นที่ ตัง้ ของศาสนสถานที่ ใหญ่ท่ ี สุ ดและเก่าแก่ท่ ี สุ ด ในคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่
แสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิ ลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการ
วาดภาพไอคอน เป็ นวิ ท ยาลัย สงฆ์ น าท่า น เข้า ชม โบสถ์โ ฮลี ท ริ นิ ต้ ี (Holy Trinity
Monastery) เป็ นโบสถ์แรกของเมื องมียอดโดมหัวหอมสี ทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและ

เช้า

เที่ยง

คา่
ที่พกั

วันที่ 3
เช้า

เที่ยง

ภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียส ที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่
ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุ นัขแสนรู ้ ที่ สวนสุนัขไซบี เรี ยนฮัสกี้ HUSKY PARK
พันธุ ส์ ุนัขไซบีเรี ยนฮัสกี้ท่ ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมีความสามารถที่จะสามารถลากเลื่ อน
บนน้ าแข็งหรื อหิ มะได้ดว้ ย ทัง้ นี้ ท่านยังได้มีประสบการณ์ท่ ี แสนสนุ กในการนั่งรถเที ยมสุ นัขลาก
เลื่ อนสุ ดแสนพิเศษได้อีกด้วย จากนั้นนาท่านชม อนุ สรณ์ Worker & Peasant Monument
หรื อ Worker and Kolkhoz Woman มีขนาด 24.5 เมตร ทาจากสแตนเลสสตีล ที่สร้างเพื่ อเป็ น
เกียรติแก่เหล่านักบินอวกาศของรัสเซีย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเข้าสูท่ ่ ีพกั
VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์

สถานี รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - สวนซายาร์ดเย – จัตุรสั แดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล
– ห้างสรรพสินค้ากุม – ถนนอารบัต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม สถานี รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถื อได้วา่ มีความสวยงาม
มากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของ
สถานี ร ถไฟฟ้ า ใต้ดิ น มี จุ ด เริ่ มต้น มาจากช่ว งแรกสุ ด ที่ สตาลิ น ขึ้ น มาเป็ นผู น้ าสหภาพโซเวี ย ต
ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานี นั้นเป็ นลักษณะของงานศิ ลปะที่สร้างขึ้น
เพื่ อระลึ กถึ งคุ ณความดี ของวีรบุ รุษ (Monumental Art) ซึ่ งจะสื่ อออกมาในรู ปของงานปั้น
รู ปหล่อ ภาพสลักนู นต่ าภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม สวนซายาร์ดเย (Zaryadye Park) สวนสาธารณะแห่งใหม่ขนาดใหญ่ใจกลางกรุ ง
มอสโก ที่ใกล้กบั ศูนย์กลางท่องเที่ยวของมหานครมอสโกคื อจัตุรสั แดง และราชวังเคลมลิน นับเป็ น
สวนที่ มี ดี ไ ซน์ ส วยแบบธรรมชาติ สวนป่ า ที่ มี ฉ ากหลัง เป็ นแลนด์มาร์ก ของรั สเซี ย บนพื้ นที่

32 เอเคอร์ ซึ่งครัง้ หนึ่ งเคยเป็ นที่ตงั้ ของ Rossiya Hotel โรงแรมที่ใหญ่ท่ ีสุดของโลก ที่มีถึง 3.000
ห้อ ง เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ แ ห่ ง หนึ่ งที่ สร้ า งขึ้ นมาในรอบ 50 ปี ซึ่ งเปิ ดตัว ใน
วันที่ 9 กันยายน 2560 โดยลงทุนมากกว่า 223.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งนอกจากการตกแต่ง
แบบธรรมชาติ แล้วยังมีการลงทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ส่ ื อ 4 มิ ติ และฉาก 360 องศาเพื่ อนาเสนอสื่ อ
ต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบโดมแก้วขนาดใหญ่ท่ ีทนั สมัย

จากนั้นนาท่านสู ่ จัตุรสั แดง คาว่าสี แดงในความหมายรัสเซี ย คื อ สิ่ งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้ เป็ น
ลานกว้าง เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิ มฉลอง
ทางศาสนา การประท้วงทางการเมื อง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนั ใช้จดั
งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่นวันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2
นา
ท่
า
น
ถ่
า
ย
ภ
าพกับ มหาวิหารเซนต์บาซิ ล สร้างในสมั ยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิ ลปะเป็ นแบบรัสเซีย
โบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่ อเป็ น
อนุ ส รณ์มี ช ยั ชนะเหนื อพวกตาตาร์ (มองโกล)
อย่างเด็ ดขาด ใช้เป็ นห้องสาหรับสวดมนต์ในสมัย
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 ในบริ เวณนั้นยังมี หอ
นาฬิ กาซาวิเออร์ ตัง้ อยูบ่ นป้ อมสปาสกายา สู ง
67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทามาจาก

ทับทิ มหนัก 20 ตันซึ่ งพรรคคอมมิ วนิ สต์นามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิ๊ กเบนที่ ลอนดอน
สุสานเลนิ น (Lenins Mausoleum)นั้นตัง้ อยูใ่ นบริ เวณของจัตุรัสเเดงอันมีช่ ื อเสี ยงว่าเป็ นจุดรวม
ของสถานที่ ท่องเที่ ยวสาคัญๆ ในมอสโก โดยสุ สานเเห่งนี้ นับว่ามี ความสาคัญอย่างมากต่อชาว
รัส เซี ย เเละโลกคอมมิ ว นิ สต์ เพราะเป็ นจุ ด ที่ เหล่า บรรดาผู ท้ ่ ี รั ก ในอดี ต ท่า นผู น้ าเเละบรรดา
นักท่องเที่ยวจะได้มาเห็ นร่างของท่านได้อย่างใกล้ชิด จึงนับว่าเป็ นอีกหนึ่ งในสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ไม่
ควรพลาดชมเลยหากมาเที่ ยวมอสโก รวมถึ ง ห้างสรรพสิ นค้ากุม สถาปัตยกรรมที่ เก่าแก่ของ
เมื อง เป็ นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จาหน่ายสิ นค้าอุปโภค เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เครื่ องสาอาง น้า
หอม และสิ นค้าที่ระลึก มีรา้ นค้ากว่า 200 ร้าน
นาท่านเดินทางสู ่ ถนนอารบัต เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็ นถนนศิ ลปิ นและแหล่งพบปะของ
ผู ค้ นในเมื อ ง เป็ นทัง้ ย่า นการค้า และแหล่ง รวมวัย รุ ่ น ร้า นค้า จ าหน่ า ยสิ น ค้า อุ ป โภคบริ โภค
ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปิ นมานั่งวาดรู ป ทัง้ รู ปเหมื อนภาพขาว - ดา ภาพสีตา่ งๆ และ รู ปล้อเลียน
คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์

วันที่ 4

เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิ น – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – สแปร์โร่ฮิลล์ –
ตลาดอิสเมลอฟสกี้ - ช็อปปิ้ ง OUTLET VILLAGE - สนามบิน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมาร
แห่งนครเคี ยฟ เจ้า ชายยู ริ โดลโกรู กี มี รับสั่งให้สร้างเพื่ อใช้ป้ องกันศัต รู ใ นอดี ตเป็ นเพี ยงป้ อ ม
ปราการไม้ธรรมดาที่เป็ นเหมื อนหัวใจของกรุ งมอสโคว ตามความเชื่ อของชาวรัสเซียเครมลินคื อที่
สถิ ตย์ของพระเจ้า ปัจจุบนั พระราชวังเครมลิ นเป็ นพิพิธภัณฑ์ และที่ ตัง้ สถานที่ สาคัญหลายแห่ง
ฃเช่น

เช้า

สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่ งก่อสร้างอื่ นๆ อีก
จากนั้นเข้าชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER)
ที่ อยู ใ่ นบริ เ วณพระราชวังเครมลิ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์น้ ี เป็ นสถานที่ เก็ บ สมบัติ ล า้ํ ค่า กว่า 4,000 ชิ้ น
เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่ องป้องกันตัว หมวก เสื้ อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่ อง เงิน ทอง เพชร
พลอยเครื่ องทรงของกษัตริ ยพ์ ระเจ้าซาร์และซารี น่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู ่ ส แ ป ร์ โ ร่ ฮิ ล ล์ ห รื อ เ นิ น เ ข า น ก ก ร ะ จ อ ก ถ่ า ย รู ป ด้ า น ห น้ า
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ท่ ีสุดของรัสเซีย ที่น่ ี จะเป็ นจุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็ นทัศนี ยภาพของกรุ งมอสโก เช่น ตึกสู ง 7 ตึ กที่สร้างในสมัยของสตาลิ น คื อ ตึกที่ทาการ
ของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พกั อาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ ยังมีแผงลอย
ขายของที่ระลึกในราคาถูกตัง้ อยูเ่ ป็ นจานวนมาก
นาท่านเดิ นทางสู ่ ตลาดอิ สเมลอฟสกี้ ตลาด
ของฝากและของที่ ระลึ ก ที่ ใหญ่ท่ ี สุ ด ในมอสโก
มี ของขายมากมายและหลากหลาย ทัง้ เสื้ อผ้า
รองเท้า ผ้าพันคอ นาฬิกา ภาพวาด ของชาร่วย
และที่ นี่ ขึ้ นชื่ อด้า นงานศิ ล ปะหัต ถกรรม คื อ
ตุก๊ ตาแม่ลูกดก เป็ นตุก๊ ตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็ นชัน้ ๆ มีตงั้ แต่จากตัวใหญ่ไปตัว
เล็ ก หมวกขนสัต ว์แ ละผ้า พัน คอขนสัต ว์ก็ เ ป็ นที่ นิ ยม จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่ OUTLET
VILLAGE BELAYA DACHA ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนดเนมมากมาย อาทิเช่น
BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ *** อิสระในการ

เลื อกทานอาหารค่ า ตามอัธยาศัย เพื่ อสะดวกในการ ช็อปปิ้ ง และเก็บภาพบรรยากาศ*** ได้เวลา
อันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว)
23.35 น. ออกเดินทางสู ่ สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 230
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
04.55+1 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 5
08.30 น.

โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 832
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************************************************************
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่าง ๆ ของโปรแกรมโดยละเอียด เมื่ อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์แล้ว
ทางบริ ษัทถื อว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัท

ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
o
o

o
o
o

สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ทา่ น เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
ที่พกั ตามที่ระบุในรายการ เป็ นมาตราฐานท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียระดับ 4 ดาว ซึ่งอาจมีความแตกต่างจาก
ระดับสากล (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่เมื องนั้น ๆ ได้ เช่น ติดงาน
นิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคื นเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่ อโหลด สูงสุดท่านละ 2 ใบ น้าหนักกันแล้วไม่เกิน 30 ก.ก.
กระเป๋ าถื อขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (เดิ นทางไป-กลับพร้อมคณะ)
(สัมภาระถื อขึ้นเครื่ อง 7 กก. สัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง สูงสุดท่านละ 2 ใบ น้าหนักกันแล้วไม่เกิน 30 ก.ก.)
 ค่าที่พกั ระดับ 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่
สามารถเข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยการเดิ น ทางอุบตั ิ เหตุ วงเงิ น ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสู งสุ ด 500,000 บาท /และเสี ยชีวิต
เนื่ องจากอุบตั ิเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ่ ีอายุเกิน 85 ปี )
 บริ การน้าดื่ มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน
 ไกด์ทอ้ งถิ่น ผูม้ ีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู ้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม









หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลตลอดการเดินทาง 500 บาท ตลอดทริป
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ
ค่าทาเอกสารผูถ้ ื อต่างด้าว และ ค่าวีซา่ ที่มีคา่ ธรรมเนี ยม
ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ท่านผูเ้ ดิ นทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนี ยมการ
เข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋ าไปส่งที่หอ้ งพัก พนักงานยกกระเป๋ าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่ อให้บริ การ
ขัน้ ต่ า 2 ยูเอสดอลลาห์ หรื อเทียบเท่า ต่อกระเป๋ า 1 ใบ (แนะนาให้ทุกท่านรับผิ ดชอบกระเป๋ าของตนเองเพื่ อความ
สะดวก, รวดเร็ ว และปลอดภัย)
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริ การซักรี ด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่ องดื่ มเพิ่มเติมนอกเหนื อรายการ, ค่าพนักงาน
ยกกระเป๋ า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนื อจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ

การชาระเงิน
งวดที่ 1
: สารองที่นงั ่ จ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 1วันหลังมีการยืนยันกรุป๊ เดินทางแน่ นอน
พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (***สาคัญมาก กรุ ณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊ สัญลักษณ์
อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรื อทาพาสปอร์ตฉี กขาด เพราะอาจมีผลทาให้ทา่ นถูกปฏิเสธ เข้า-ออก
ประเทศ***)

งวดที่ 2

: ชาระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณี ยกเลิก
o
o
o
o
o
o
o
o

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย (กรณี ยงั ไม่ได้มีคา่ ใช้จา่ ยใดๆเกิดขึ้น)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจา 5,000 บาท + ค่าวีซา่ (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจาทัง้ หมด + ค่าใช้จา่ ยอื่ น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมื องได้ เนื่ องจากการยื่ นเอกสารปลอม หักค่าใช้จา่ ย 100%
กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
กรณี มีการยื่ นวีซ่าแล้วถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษทั จะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้น
จริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม
เป็ นต้น

หมายเหตุ
1.

เมื่ อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
2. บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ ยนแปลงราคาในกรณี ที่ผูเ้ ดิ นไม่ถึง 25 ท่าน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 20 ท่าน ราคาทัวร์ปรับเพิ่ม
3,000 บาทต่อท่าน และหากกรณี ท่ ีผูเ้ ดิ นไม่ถึง 20 ท่าน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 15 ท่าน ราคาทัวร์ปรับเพิ่ม 5,000 บาทต่อ
ท่าน หรื อทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ งซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน
3 วันทาการ หรื อจัดเสนอทัวร์อ่ ื นให้ถา้ ต้องการ
3. กรณี ท่ีลูกค้ายกเลิ กการเดินทาง และมีการคื นมัดจาตามเงื่ อนไขทางบริ ษทั จะดาเนิ นการคื นเงินภายใน 14 วัน
4. กรณี ท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายและชาระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็ จ
กับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้ง
ให้ทราบก่อนการเดินทาง
5. กรณี สถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ ที่ระบุในโปรแกรมปิ ดทาการ เนื่ องจากโปรแกรมทัวร์เป็ นการเสนอขายล่วงหน้า
บริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่ น ๆ เพื่ อทดแทนเป็ นลาดับ
แรก หรื อคื นค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
6. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวประการ กรณี ท่ ีเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั อาทิ
การล่าช้าของสายการบิ น การนั ดหยุ ดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิ เหตุ ปั ญ หา
การจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคานึ งและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
7. กรณี ท่านถูกปฎิ เสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมื อง บริ ษัทฯ จะไม่รับผิ ดชอบค่าใช้จา่ ยที่
เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ท่ ีทา่ นชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่สอ่
ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้าเมื อง
8. ในกรณี ท่ี ท่ านจะใช้ห นัง สื อ เดิ น ทางราชการ (เล่ม สี น้ า เงิ น) เดิ นทางกับคณะ บริ ษัท ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ยวใช้หนังสื อ
เดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลื อดหมู
9. การขอที่ นงั ่ LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ ว
ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ท่ ีน่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบิ นตอนเวลาที่
เช็คอินเท่านั้น
10. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ทา่ น
ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของ
แต่ละโรงแรม
11. กรณี เดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่ องบิ นเอง (Land Only) ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเอง
และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิ ดชอบค่าใช้จา่ ย

ในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วย
สาเหตุใดๆก็ตาม
12. ตัว๋ เครื่องบิน
a. ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่ อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระ ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ท่ ียกเลิกการเดิ นทาง ถ้าทางบริ ษัทได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
ผูเ้ ดิ นทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ท่ ีตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ
Refund ได้เท่านั้น)
b. ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่ อขอคายื นยันว่าทัวร์นั้นๆ ยื นยันการ
เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยื นยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
กระเป๋าเล็ กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
o กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถื อขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
o วัตถุท่ ีเป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้าหอม ยาสี ฟนั เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจ
อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่
รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพล
เรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
o หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดิ นทาง เที่ยวบิน จึ งสามารถนาขึ้น
เครื่ องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
o สาหรับน้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คื อ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชัน้ ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์
ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
o สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วน
ไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติ เมตร”
(Centimeter)
o ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่สายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ในน้าหนักส่วนเกิน
o กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่ อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถื อขึ้นเครื่ องบิน (Hand
carry)
o ของมีคา่ ทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย
สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วย

o

o

น้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทัง้ นี้ จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชัน้ ธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600
กรณี เดินทางชัน้ ธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีคา่ ทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและ
ระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ทา่ นได้
ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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