
 

 

 

 

EHC-TG-9D-CRIMEA 

9 วนั อนัซีน รัสเซีย ไครเมยี 
(เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่กบั... สาธารณรัฐไครเมีย...คนไทยไม่ต้องท าวซ่ีา) 

 

 
ธันวาคม 2562 – เมษายน 2563 

เร่ิมต้น 95,500 บาท  
(คนไทยเทีย่วได้ไม่ต้องใช้วซ่ีา, รวมทปิทุกอย่างแล้ว) 

มอสโคว์ – ซิมเฟอโรโพล – ถ า้หินอ่อน – ไวท์ร็อค – ซูดัก – ยลัตา – ยอดเขาไอ เพทริ – เซวาสโตโพล  
เมืองมรดกโลก เชอร์โซนีซุส – บาคชิซาเรย์ – พระราชวงัซารีสซินโนแห่งมอสโคว์ 

 

ราคาทวัร์ 95,500 บาท : 30 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2562/ 27 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563 / 15 – 23 ก.พ. 2563 / 21-29 ม.ีค. 2563 
ราคาทวัร์ 98,500 บาท : 1- 9 ม.ค. 2563 / 8-16 เม.ย. 2563 / 25 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563 
 

(ช่วงเดือนเมษายน ไม่มีช้อปป้ิงเอาท์เลตก่อนกลบัที ่มอสโคว์ เน่ืองจาก TG บินออกจากมอสโคว์ 18.25 น.) 



 

 

 

 

EHC-TG-9D-CRIMEA 

9 วนั อนัซีน รัสเซีย ไครเมยี 
(เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่กบั... สาธารณรัฐไครเมีย) 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ  
 

11.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินการบินไทย (TG) ประตูทางเขา้ท่ี 1 หรือ 2 อาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก ชั้น 4  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

14.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย โดยเท่ียวบิน TG 974 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ สายการบินฯ มีบริการ อาหารเชา้และอาหารกลางวนั ระหวา่ง
เท่ียวบินสู่กรุงมอสโคว ์

20.20 น. เดินทางถึงสนามบินเดมิเตียโว (DME) กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Milan Moscow **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่อง  มอสโคว์ – ซิมเฟอโรโพล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน 
09.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซิมเฟอโรโพล โดยเท่ียวบิน..... (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.45 ชัว่โมง) 
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11.45 น. เดินทางถึงสนามบินซิมเฟอโรโพล แห่งสาธารณรัฐไครเมีย 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถ ้าหินอ่อน (Marvel Caves) เป็นถ ้าหินอ่อนท่ีเรียกไดว้า่มีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของยุโรปและเป็น
อีกถ ้ าท่ีมีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสุด ก่อนท่ีจะเกิดปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองและท าให้ไครเมียแยกตวั
ออกจากยูเครน เพื่อเป็นรัฐอิสระภายใตปี้กรัสเซีย  น าท่านเขา้ชมความสวยงามของหินงอกหินยอ้ยภายในถ ้ าท่ี
ไดรั้บการโหวตให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องยูเครน ในปี 1992  ถ ้าหินอ่อนแห่งน้ีไดถู้กคน้พบในปี 1987 โดย
คณะทีมส ารวจซิมเฟอโรโพล ซ่ึงพบห้องโถงขนาดใหญ่ภายในถ ้ ามากมาย น าท่านชมโถงถ ้ าแต่ละส่วน รวมถึง
หอ้ง Palace Hall ซ่ึงมีแท่งหินงอกหินยอ้ยขนาดใหญ่ท่ีไดช่ื้อวา่ “ราชา” และ “ราชินี” ของถ ้าแห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางกลบัสู่เมืองซิมเฟอโรโพล (Simferopol) เมืองหลวงของสาธารณรัฐไครเมีย (Crimea) ซ่ึงปัจจุบนั เมือง
หลวงแห่งน้ี ไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองเศรษฐกิจและการขนส่งท่ีส าคญัของคาบสมุทรไครเมีย น าท่าน
เท่ียวชม จตุัรัส เลนิน สแควร์ (Lenin Square) จตุัรัสหลกัของเมืองซิมเฟอโรโพล ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีจดัคอนเสิร์ต 
และกิจกรรมต่างๆ จากนั้นน าท่านเขา้ชมไซเธียน นีอาโปลิส (Scythian Neapolis) แหล่งโบราณคดีท่ีมีความส าคญั
ทางดา้นประวติัศาสตร์ของ ชาวไซเธียน (Scythian) ซ่ึงเป็นชนเผ่าเร่ร่อนเผ่าหน่ึง เป็นพวกแรกท่ีเขา้มาตั้งหลกั
แหล่งในยเูครนประมาณ 700 ปี ก่อนคริสตกาล โบราณสถานน้ีเหลือเพียงซากปรักหกัพงัท่ีตั้งอยูบ่ริเวณชานเมือง
ซิมเฟอโรโพล คาดว่าเป็นสุสานท่ีใช้ส าหรับฝังศพของผูน้ าชนเผ่าในอดีต จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์อเล็ก
ซานเดอร์เนฟสก้ี (Alexander Neysky Church) ซ่ึงเป็นโบสถ์ประจ าเมืองซิมเฟอโรโพล สร้างข้ึนในปี 1804 หลงั
การข้ึนครองราชยข์องกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์แห่งรัสเซีย   

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Ukraina Hotel Simferopol**** หรือเทยีบเท่า  
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วนัทีส่าม ซิมเฟอโรโพล – ไวท์ร็อค – ซูดัค – ป้อมปราการซูดัค – ยลัตา (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ผาหินขาวหรือ ไวทร็์อค(White Rock) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) หรือ

ภาษาทอ้งถ่ินเรียกวา่ อคั คายา (Aq Qaya) เป็นผาหินปูนขาวขนาดใหญ่ในแหลมไครเมีย ตั้งอยูใ่กลห้มู่บา้นเบลายา 
สกาลา ในเขตเบโลโกสก้ี ก าแพงหินสีขาวแนวตั้งสูงข้ึนเหนือหุบเขาแม่น ้ า Biyuk-Karasu ความสูงเหนือ
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 325 เมตร ช่ือ Aq Qaya มาจากภาษทอ้งถ่ินไครเมีย ทาทาร์ท่ีแปลวา่ผาหินขาวหรือไวทร็์อค
อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความมหัศจรรยท์างธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงของแหลมไครเมีย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่
เมืองซูดคั (Sudak) (ระยะทาง 64 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองซูดคั (Sudak) เมืองโบราณอีกแห่งท่ีสร้างข้ึนบนแหลมไครเมีย สันนิษฐานวา่เมืองน้ีสร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 212 โดยตวัเมืองตั้งอยูท่างชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้องแหลมไครเมีย น าท่านเท่ียวชมป้อมปราการซูดคั 
หรือ ป้อมเจนวั (Sudak Fortress, Genoese Fortress) เป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีน่าสนใจและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดบนคาบสมุทรไครเมีย ป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนคร้ังแรกประมาณศตวรรษท่ี 12 และมีการ
สร้างใหม่อีกคร้ังในช่วงศตวรรษท่ี 13 - 15 โดยป้อมปราการนั้นถูกสร้างข้ึนบนยอดเขาซ่ึงเป็นแนวปะการังโบราณ 
มี ความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 150 เมตร (492 ฟุต ) ซ่ึงจากตวัป้อมปราการจะสามารถมองเห็นวิวเมืองและพื้นท่ี
โดยรอบของอ่าวซูดคั (Sudak Bay) ซ่ึงเป็นอ่าวท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทางเหนือของทะเลด า (Black Sea) อีกดว้ย ได้
เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองยลัตา (ระยะทาง 113 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูบ่น
ชายฝ่ังทางทิศเหนือของทะเลด า (Black Sea) เป็นเมืองโบราณท่ีมีประวติัความเป็นมาตั้งแต่ยคุกรีกโบราณ  

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Oreanda Hotel Yalta**** หรือเทียบเท่า (คืนที ่1) 
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วนัทีส่ี่       ยลัตา – พระราชวงัโวรอนซอฟ – ปราสาทสวอลโลว์ เนสท์ – พระราชวงัแมสซานดรา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัโวรอนซอฟ (Vorontsov’s Palace) สร้างข้ึนในปี 1828 โดย Mikhail Vorontsov เป็นหน่ึง
ในพระราชวงัท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในแหลมไครเมีย และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงอีกด้วย ส าหรับพระราชวงัโวรอนซอฟ สร้างข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์
ทิวดอร์ คือการผสมผสานรูปแบบสไตล์สกอตบารอนเนียล , มวัร์ และกอธิค ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ E. Blore 
ห้องต่างๆท่ีอยูใ่นพระราชวงัมีถึง 150 ห้อง  พระราชวงัน้ียงัไดรั้บการยกยอ่งวา่ตกแต่งอยา่งสวยงามท่ีสุดในแบบ
ยูเครนเนียนสไตล์ และเคยใช้เป็นท่ีรับรองบุคคลส าคญัต่างๆ เช่น เซอร์วินสตนั เชอร์ชิล แห่งประเทศองักฤษ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ชมจุดชมวิว สวอลโลว ์เนสท์ (Swallow's Nest) ซ่ึงเป็นปราสาทเก่าแก่ท่ีมีขนาดเล็ก
กะทดัรัด ในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นเรือนรับรอง ตั้งอยูริ่มหนา้ผาออโรร่า (Aurora Cliff) ในเขตเมืองยลัตา โดยปราสาท
สร้างข้ึนในช่วงระหวา่งปี 1911 - 1912 ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกรัสเซีย ช่ือ Leonid Sherwood ปัจจุบนั 
ปราสาทสวอลโลว ์เนสท์ ได้กลายเป็นจุดท่องเท่ียวยอดนิยม และได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงามและเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของแหลมไครเมีย ตวัปราสาทยงัสามารถมองเห็นแหลม Ai - Todor และทะเลด าไดอี้กดว้ย 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัแมสซานดรา (Massandral Palace) เป็นวิลลาโบราณของจกัรพรรดิอเล็กซานเดอร์ท่ี3 
แห่งรัสเซีย ตั้งอยูใ่นเขตแมสซานดราทางตอนใตข้องชายฝ่ังแหลมไครเมีย พระราชวงัแห่งน้ีเป็นวลิลาตากอากาศท่ี
สร้างข้ึนในศิลปะแบบฝร่ังเศสสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 13 โดยใชเ้ป็นสถานท่ีตากอากาศช่วงหนา้ร้อนก่อนท่ีจะมีการ
สร้างพระราชวงัลิวาเดียข้ึน และพระราชวงศ์ก็ได้ยา้ยไปประทบัท่ีพระราชวงัแห่งใหม่แทน น าท่านชมความ
สวยงามของท่ีประทบัตากอากาศของราชวงศ์รัสเซียในยามท่ีมาประทบั ณ แหลมไครเมีย ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชม
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) หน่ึงในมหาวิหารท่ีมีช่ือเสียงและสวยงามมาก
แห่งหน่ึงของไครเมีย สร้างข้ึนในปี 1902 ตวัอาคารไดรั้บการประดบัตกแต่งอยา่งดว้ยงาม ท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดคือ
โดมสีทองจ านวน 5 โดม จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถฟ์อรอส (Foros Church) โบสถ์เก่าแก่ท่ีตั้งอยูบ่นหนา้
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ผาสูง เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความงดงาม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลด าได้อย่างชัดเจน 
นอกจากน้ีแลว้โบสถแ์ห่งน้ียงันิยมถูกใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับการจดังานแต่งงานอีกดว้ย 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Oreanda Hotel Yalta**** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 

วนัที่ห้า พระราชวงัลวิาเดีย – เมาท์ Ai Petri – พพิธิภัณฑ์เรือด าน า้นิวเคลยีร์โซเวยีต – เซวาสโตโพล  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัลิวาเดีย (Livadia Palace) หน่ึงในพระราชวงัของพระเจา้ซาร์รัสเซีย ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บ
ความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ในอดีตเคยใชเ้ป็นสถานท่ีแปรพระราชฐานของพระเจา้ซาร์ เม่ือเสด็จ
มาแหลมไครเมียในช่วงฤดูร้อน ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีโปรดปรานของเหล่าสมาชิกราชวงศโ์รมานอฟหากแปร
พระราชฐานมาประทบัท่ีแหลมไครเมีย นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีประชุมสามผูน้ าระดบัโลก คือ ประธานาธิบดี
รูสเวลท ์แห่งสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีเชอร์ชิล แห่งองักฤษ และประธานาธิบดีสตาลิน แห่งสหภาพโซเวยีต 
เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 1945 พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมเม่ือปี 1974 ประกอบดว้ยอาคาร 60 หลงั และหอ้ง
ประทบัต่างๆมากมาย น าท่านเขา้ชมความสวยงามของพระราชวงัท่ีตกแต่งในแบบอิตาเลียน เรอเนซองซ์ สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เทือกเขา ไอเพทริ (Ai Petri) ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงและมีจ านวนนกัท่องเท่ียวตอ้งการไปสัมผสั
ใหไ้ดส้ักคร้ังในชีวติมากท่ีสุด 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านข้ึนเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา (Ai Petri) (การข้ึนเคเบิ้ลคาร์ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั หากสภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวยทางบริษทัฯ จะท าการคืนเงินค่าเคเบิ้ลคาร์) ส าหรับ Mount Ai-Petry เป็นยอดเขาสูงท่ีตั้งอยูภ่ายในอาณา
เขตภูเขาทั้งหมดของไครเมีย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบาลาคลาวา (Balaklava) เป็นเมืองเล็กๆท่ีเงียบสงบ แต่
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มากไปดว้ยความส าคญัทางประวติัศาสตร์บนแหลมไครเมีย ในอดีตเมืองบาลาคลาวายงัเคยมีช่ือเสียงในสงคราม
ไครเมีย (Crimean War) ในช่วงปี 1853-1856 และยงัถือวา่เป็นเมืองท่ีถูกปกปิดเป็นความลบัทางทหารของสหภาพ
โซเวียต เน่ืองจากเคยเป็นอดีตฐานลบัเรือด าน ้ านิวเคลียร์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของสหภาพโซเวียตอีกดว้ย น าท่านเขา้
ชมพิพิธภณัฑ์ทหารเรือบาลาคลาวา (Balaklava Naval Museum) เป็นฐานเรือด าน ้ าใตดิ้นแบบลบัสุดยอดในช่วง
สงครามเยน็ ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในฐานเรือทางทหารท่ีส าคญัท่ีสุดในดินแดนของอดีตสหภาพโซเวียต โดยภายใน
พิพิธภณัฑท์หารเรือบาลาคลาวาจะประกอบไปดว้ยอุโมงคท่ี์มีลกัษณะเป็นช่องทางน ้ารวมใตดิ้น, อู่แห้ง, ร้านซ่อม, 
คลงัสินคา้ส าหรับจดัเก็บตอร์ปิโด และ อาวธุอ่ืนๆ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเซวาสโตโพล 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sevastopol Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หก เซวาสโตโพล – เมืองโบราณ เชอร์โซนีซุส – บาคชิซาเรย์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมเมืองโบราณเชอร์โซนีซุส (Chersonesus) เป็นเมืองโบราณสร้างข้ึนโดยชาวกรีกโรมนั เม่ือประมาณ 

2,600 ปี (คาดวา่ 600-700 ปี ก่อนคริสตกาล) และไดถู้กคน้พบในปี 1872 สันนิษฐานวา่เมืองน้ีสร้างข้ึนและถูก
ปกครองโดยชาวกรีก-โรมนั ต่อมาไดถู้กรุกรานจากหลายชนชาติไม่ว่าจะเป็นชาวบอสโพรัน ไบแซนไทน์ และ 
มองโกล แมจ้ะถูกรุกราน แต่ยงัคงหลงเหลือร่องรอยความเจริญในอดีตให้ไดช้ม ไม่ว่าจะเป็นเสาหินแบบกรีก 
ก าแพงโบราณและยงัมีดบราณวตัถุท่ีถูกคน้พบอีกกวา่ 200,000 ช้ิน เมืองน้ีไดรั้บการขนานนามวา่ “ปอมเปอีแห่ง
ไครเมีย” และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี 2013 นกัโบราณคดีเช่ือวา่เมืองน้ีน่าจะ
เป็นเมืองโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดบนแหลมไครเมีย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบาคชิซาเรย ์(Bachisaray) (ระยะทาง 
52 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเขา้ชมอารามถ ้าอุซเพนสก้ี (Uspensky Monastery) ซ่ึงเป็นอารามถ ้าท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 9 และ
สันนิษฐานวา่เป็นอารามถ ้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดบนคาบสมุทรไครเมีย อารามแห่งน้ีไดถู้กปิดหลงัมองโกลเขา้ยึดครองใน
ดินแดนคาบสมุทรไครเมีย และไดเ้ปิดด าเนินการอีกคร้ังประมาณศตวรรษท่ี 15 หลงัการเผยแผศ่าสนาคริสตนิ์กาย
ออโธดอกซ์ในดินแดนแหลมไครเมีย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบาคชิซาเรย ์ 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั   Ukraina Hotel Simferopol**** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด  พระราชวงัข่าน – ซิมเฟอโรโพล – มอสโคว์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัข่าน (Bakhchisaray The Khan Palace) สร้างข้ึนในช่วงปี 251 (2075-2266) และมีบทบาท
ส าคญัทางวฒันธรรมและการเมืองของแหลมไครเมีย พระราชวงัแห่งน้ีสร้างในแบบสถาปัตยกรรมตาตาร์ไครเมีย
ซ่ึงเป็นเพียงแห่งเดียวในโลก พระราชวงัแห่งน้ีผา่นการบูรณะมาหลายยคุสมยั ภายในประกอบดว้ยส่วนต่างๆหลาย
ส่วน มีทั้งมสัยดิ ฮาเร็ม สุสาน สวน และส่วนท่ีพกัอาศยั การสร้างพระราชวงัแห่งน้ีใชแ้รงงานทาสชาวรัสเซีย และ
ยเูครน น าท่านเขา้ชมความสวยงามและความเก่าแก่ของพระราชวงัข่านแห่งอดีตรัฐตาตาร์ไครเมีย ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองซิมเฟอโรโพล 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน 
17.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมอสโคว ์(DME) โดยเท่ียวบิน..... (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
19.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว ์
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั   Korston Hotel**** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีแ่ปด มอสโคว์ – พระราชวงัซาริซินา – พระราชวงัไม้แห่งมอสโคว์ – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัซาริซิน่า (Tsaritsyno palace) เป็นพระราชวงัเพียงแห่งเดียวในกรุงมอสโกท่ีเรียกไดว้่า
พระราชวงัถูกลืม เน่ืองจากสร้างไม่เสร็จซ่ึงแลว้เสร็จในปี 2007 เดิมพระราชวงัแห่งน้ีไดมี้การก่อสร้างในปี 1775 
ในสมยัพระนางแคทเทอรีนมหาราชแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นท่ีประทบัฤดูร้อนของพระ
นาง แต่ไม่แลว้เสร็จเพราะไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างจึงไดถู้กทิ้งไว ้แต่รัฐบาลก็ไดด้ าเนินการสร้างต่อจนแลว้
เสร็จในปี 2007 สถาปัตยกรรมภายนอก มีความสวยงามและใหญ่โต มีสวนสาธารณะดา้นหนา้ท่ีกวา้งขวางและร่ม
ร่ืน ส่วนภายในโดยเฉพาะในส่วนของห้องแกรนด์ฮอล์ ได้มีการตกแต่งอยา่งหรูหรา ดว้ยสีทองและสีขาว น าท่าน
เขา้ชมความสวยงามของพระราชวงัแห่งน้ี สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ชมพระราชวงัโคลเมนสกอน (Kollmenskoye 
Palace) หรือท่ีรู้จกัในนามพระราชวงัไม้แห่งกรุงมอสโคว ์สร้างข้ึนในสมยัของพระเจา้ซาร์อเล็กซิสมิคาอิโลวิช 
(Tsar Alexis Mikhailovich) ในปี 1660 กลายเป็นพระราชวงัไมท่ี้มีขนาดใหญ่และมีการตกแต่งไดอ้ยา่งแปลกใหม่
และเป็นท่ีประทบัของซาร์ทุกพระองค ์จนกระทัง่พระนางแคทเธอรีนมหาราช ไดส้ั่งให้มีการร้ือถอนพระราชวงั
เดิมออก อย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียได้มีการบูรณะพระราชวงัไม้แห่งน้ีข้ึนมาใหม่ และได้รับการยกย่องจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีไดพ้บเห็นวา่เป็นพระราชวงัไมท้ั้งหลงัท่ีสวยงามในแบบศิลปะรัสเซียท่ีน่าท่ึงเป็นอยา่งยิ่ง น าท่านเขา้
ชมความสวยงามของพระราชวงัไมแ้ห่งน้ี 

 
 



 

 

 

 

EHC-TG-9D-CRIMEA 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

(หมายเหตุการณ์เดินทางช่วง พฤศจิกายน – มีนาคม 2563 ตารางบินของการบินไทย บินกลบั เวลา 22.00 น. ดังน้ัน
ทางทวัร์ จะจัดอาหารกลางวนัและช้อปป้ิงเอาท์เลตช่วงบ่ายก่อนเดินทางกลบั) 

 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Outlet Village Belaya Dacha ชอ้ปป้ิงเอาท์เลตขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ตาม

อธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนม หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้านคา้ให้
เลือกมากมาย  

 

อสิระให้ท่านช้อปป้ิงและรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

 
 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน 
22.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินเดมิเตียโว (DME) สู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดย TG 975 (ใชเ้วลาบิน 9 ชัว่โมง) 
 

การเดินทางเดือนเมษายน ตารางบินของการบินไทย บินกลบั เวลา 18.25 น. ดังน้ันจะไม่มี ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน 
18.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเดมิเตียโว (DME) สู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดย TG 975 (ใชเ้วลาบิน 9 ชัว่โมง) 
 
วนัทีเ่ก้า  กรุงเทพฯ 
 

10.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
(เดือนเมษายน เคร่ืองบินจะถึง กรุงเทพมหานคร เวลา 07.30 น.) 
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9 วนั อนัซีน รัสเซีย ไครเมยี 
(เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่กบั... สาธารณรัฐไครเมีย) 

ราคาทวัร์ 95,500 บาท : 30 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2562/ 27 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563 / 15 – 23 ก.พ. 2563/  21-29 ม.ีค. 2563 
ราคาทวัร์ 98,500 บาท : 1- 9 ม.ค. 2563 / 8-16 เม.ย. 2563 / 25 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ธ.ค. 62 – มี.ค. 63 ปีใหม่/ สงกรานต์ 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 95,500 98,500 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 8,000 9,000 
เด็กอายุ 2-11  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 91,500 94,500 
เด็กอายตุ  ่ากวา่  2 ปี ( พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ) 29,500 31,500 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ เฉพาะเท่ียวบิน TG 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน หกัค่าตัว๋ (ผูใ้หญ่)  BKK-DME-BKK  25,000 27,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 

ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562) ** 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG  (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไมเ่กิน 30 กก./ท่าน) 
 ตั๋วเทีย่วบินภายในได้ 20 ก.ก. เท่าน้ัน 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณกีรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 
 



 

 

 

 

EHC-TG-9D-CRIMEA 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

 

 

EHC-TG-9D-CRIMEA 

 แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

9 วนั อนัซีน รัสเซีย ไครเมยี 
(เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่กบั... สาธารณรัฐไครเมีย...คนไทยไม่ต้องท าวซ่ีา) 

 

ราคาทัวร์ 95,500 บาท   30 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2562  27 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563        15 – 23 ก.พ. 2563 
     21-29 ม.ีค. 2563 
ราคาทัวร์ 98,500 บาท   1- 9 ม.ค. 2563    8-16 เม.ย. 2563      25 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563 

 
 

ช่ือผูส้ ารองท่ีนัง่............................................................... เอเยน่ต.์............................................................................ 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์................................................................. 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     


