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HILIGHT 

 เทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เมอืง

หลวงของประเทศมหาอ านาจ 

 เยอืนซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงศาสน

สถานทีส่ถานทีใ่หญท่ีสุ่ดและเกา่แกท่ีสุ่ด 

 ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็น

การแสดงของสตัวแ์สนรู ้ 

 รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรอืแมน่ า้

แมน่ า้ใจกลางกรุงมอสโคว ์(Dinner 

Cruise by Radisson Blu)  

 น ัง่ High Speed Trains สูเ่มอืงเซ็นตปี์

เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) 

 ชมการแสดงในพระราชวงันโิคลสั 

(Nicholas Palace) 

 ชมิไขป่ลาคารเ์วยีร,์ ไขป่ลาเซลมอน, 

แชมเปญ, วอ้ดกา้           

 

 

 

 

 

VDNKH PAVILLION AND 

MOSCOW ZAGOSK 

รสัเซยี [มอสโคว ์- ซารก์อรส์] 

6 วนั 3 คนื 

 

โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 

เดนิทาง : มถินุายน-ตลุาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 35,900.-  
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 ก าหนดการเดนิทาง 

 วนัที ่26 ม.ิย.-01 ก.ค. 62  36,900.- 

 วนัที ่ 18-23 ก.ย. 62  36,900.- 

 วนัที ่ 02-07 ต.ค. 62  35,900.- 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์

T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์ - ถนนอารบตั 

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่ดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 371 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 02.00 น. 

และถงึดูไบ เวลา 06.00 น.*** 

05.35 น. ถงึสนามบนิดไูบ น าท่านเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

   วนัที ่ 29 ต.ค.-03 พ.ย. 62                                                                                             35,900.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈  

2 
กรงุเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนนิเขาสแปรโ์รว ์– 

ถนนอารบตั ✈ ✈ O 
IZMAILOVO 
DELTA หรอื

เทยีบเทา่ 

3 
มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ชอ้ปป้ิงที ่ IZMAILOVO 
MARKET – ละครสตัว ์                 O O O 

IZMAILOVO 

DELTA หรอื
เทยีบเทา่ 

4 
สถานรีถไฟใตด้นิ - พระราชวงัเครมลนิ – 

พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่– จตัุรสัแดง 
O O   X 

IZMAILOVO 
DELTA หรอื

เทยีบเทา่ 

5 
VDNKh Expo park – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ –  
OUTLET – สนามบนิมอสโคว ์    O O O  

6 ดูไบ - กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  
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09.35 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบนิอมิ ิเรตส์ เทีย่วบินที่ EK 133 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.15 น. 

และถงึมอสโคว ์เวลา 13.45 น.*** 

13.50 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้

กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ น าเดนิทาง

สู่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง

มอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ น าท่านสู่ถนน

อารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่ง

รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของที่ระลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมีศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน 

และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม IZMAILOVO DELTA  หรอืเทยีบเทา่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางกลบัมอสโคว ์จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึราคาถูก บรเิวณ

ตลาดนัดหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุก๊ตาแม่ลกูดก ซึง่มใีหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ  จากนัน้น า

ท่านสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาทีถู่กทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรอื

วนัที ่3  มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ชอ้ปป้ิงที ่ IZMAILOVO MARKET - ละครสตัว ์    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซา

กอร์สไดเ้ป็นที่ตัง้ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสตศ์ตวรรษที่ 14-

17  เป็นทีแ่สวงบุญทีศ่กัดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทาง

ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy Trinity 

Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟ

รสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบุญเซอรเ์จียสที่ภายในบรรจุกระดูกของ

ท่าน ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอ์สัสมัชญั 

(Assumption Cathedral) โบสถท์ีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งในสมัยพระ

เจา้อวีานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลยีนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญที่จตุรัสวหิารแห่งเคลม

ลนิ  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมัยพระ

เจา้ปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของ

พระสงัฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหา

ราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทีจ่ัตรุัสวหิารแห่งพระราชวงัเครมลนิ แตท่ีน่ี่สงูกวา่ชมบอ่น า้

ศกัดิส์ทิธ ิ ์(Chapel Over the Well)  ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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มาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล,่ อ าพัน, ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ี่ ไม่ควรพลาด 

เช่น สุนัข ลงิ นก ฯลฯ รวมทั ้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมอือาชพี  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วง

หลงัอกี 45 นาท ีจากน้ียังมบีรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละคร

สตัวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไม่มกีารแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม IZMAILOVO DELTA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 สถานรีถไฟใตด้นิ - พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเที่ยวชมกรุงมอสโคว ์โดยการใชร้ถไฟใตด้นิ น าท่านชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุง

มอสโคว ์ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม

การตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากช่วง แรก

สุดที่สตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่ง

ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คอืลกัษณะของงานศลิปะที่สรา้งขึน้

เพือ่ระลกึถงึคณุความดขีองวรีบุรุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูน

ต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก  น าท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวงัเครมลิน 

(Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซาร์

ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่

รับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสูจ่ัตรุัสวหิาร ถ่ายรูปกับโบสถอ์ัสสัมชัญ โบสถ์

อนันันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสัมชัญ 

ซึง่เป็นโบสถท์ี่ส าคัญใชใ้นงานพธิีกรรมที่ส าคัญ เช่น การประกอบพธิีบรมราชาภเิษกของ

พระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์

จะสรา้งระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน าไปตดิบนหอระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาดระหว่าง

การหลอ่ท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที่สุดในโลก

ที่ยังไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนา

โบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่(The 

Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภัณฑท์ี่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซยีเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของ

เจา้ชายมัสโควี ่ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดี

ทีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอ

รีเ่ป็นหนึ่งในสามพพิธิภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิที่สมบูรณ์แบบ 

ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ทีอ่งักฤษ และ อหิร่าน 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญ

ในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทาง

การเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งน้ีใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาล

ส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันที่ระลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณ

โดยรอบของจัตรุัสแดงเป็นที่ตัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ วหิารเซนต์

บาซลิ(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสสีันสวยงามสดใส 

สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซา

วเิออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจาก

ทับทิม น ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดับ ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชม

หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง 

สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง น ้าหอม และ

ราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมี

ศพเลนนินอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม IZMAILOVO DELTA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 VDNKh Expo park – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ –  OUTLET – สนามบนิมอสโคว ์                                       

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านสู่  อาณาจกัร VDNKh Expo park หรือ Exhibition of 

Achievements of National Economy หรือในชื่อภาษารัสเซียว่า Vystavka 

Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็นสถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดใน

รัสเซีย ภายในพื้นที่เกือบ 1,500 ไร่ ที่น้ีมีทัง้พพิธิภัณฑ ์อาคารจัดงานแสดง สวนหย่อม 

สวนสตัวข์นาดย่อม สวนสาธารณะและพืน้ทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ในชว่งฤดูรอ้นที่น่ีจะเป็นพื้นที่

สเีขยีวทีม่นี ้าพุสวยงาม มสีวน Ostankino ทีร่่มรืน่เหมาะแกก่ารเดนิเลน่ เมือ่เขา้ถงึฤดูหนาว 

พืน้ทีน่ ้าพุและสวนดอกไมจ้ะถูกเปลีย่นใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ทีส่ดุในยุโรป  และ

ยังเป้นที่ตัง้ของพพิธิภณัฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) 

(ไม่รวมค่าเขา้ชม) การจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้

ดวงดาวต่างๆ ซึง่พิพิธภัณฑ์แห่งน้ี จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ 

เทคโนโลย ีและสิง่ประดษิฐท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอวกาศของรัสเซยี พรอ้มดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละ

การพัฒนาของการเดนิทางขึน้สูอ่วกาศและดวงจันทรต์ัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน สิง่จัดแสดง

ตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นกอ้นหนิจากดวงจันทร ์ชุดอวกาศ ชิน้ส่วนยานอวกาศ รวมทัง้สุนัขที่เคย

ขึน้ไปในอวกาศ และ อกีมากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บา่ย จากนัน้น าเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้น

ใน) เป็นมหาวหิารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซยี สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน

สงครามนโปเลยีน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้ง

นานถงึ 45 ปี ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู่ BELAYA DACHA OUTLET มเีวลาทา่นได้

อสิระช้อปป้ิงสินค้าแบรนดเนมมากมาย อาท ิเช่น SUPERDRY ,ADIDAS , 

CAMPER , BOSS ,MICHAEL KORS ,REEBOK, CALVIN KLEIN, MANGO , 

TOMMY HILFIGER , VANS , HELLY HANSEN , GUESS, NIKE , BENETTON 

ฯลฯ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

18.00 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่ EK 132 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 23.50 น. 

และถงึดูไบ เวลา 06.15 น.*** 

วนัที ่6 ดูไบ - กรงุเทพ 

06.05 น. ถงึสนามบนิดไูบ น าท่านเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่ 

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.30 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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

โปรแกรม : VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK 

รสัเซยี (มอสโคว ์– ซารก์อรส์) 6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

26 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 36,900.- 21,900.- 3,900.- 

18-23 ก.ย. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 36,900.- 21,900.- 3,900.- 
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02-07 ต.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 35,900.- 20,900.- 3,900.- 

29 ต.ค.-03 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 35,900.- 20,900.- 3,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซี่ารสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วนั

นับจากวนัจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน

การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
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8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (20 ยูเอสดอลลา่ร)์ 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (18 ยูเอสดอลลา่ร)์ 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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5.   บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.  กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

