
 

BHT9190114 ทวัรรั์สเซยี มอสโคว ์ซากอส ลอ่งเรอืแมนํ่ า 
Moskva 5D3N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HILIGHT 
• เดนิทางสบายๆ กบัสายการบนิไทย บนิ

ตรงเขา้สูก่รงุมอสโคว ์(Moscow)  

• ถ่ า ย รูป ที, โบ ส ถ์ เซ น ต์บ า ซิ ล  (Saint 

Basil's Cathedral) หรอืที,รู ้จกัในนาม

โดมหวัหอม  

• เข้าช ม พ ระราช ว ัง เค รม ลิน  (Grand 

Kremlin Palace)  ที,ประทบัของพระเจา้

ซาร ์ 

• ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค ถอืไดว้า่

มคีวามสวยงามมากที,สดุในโลก  

• ชมบอ่นํ Hาศกัด ิJสทิธ ิJ (Chapel over the 

Well) ที,เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk)    

***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus)  

โดยสายการบนิไทย[TG] 
เดนิทาง: สงิหาคม-พฤศจกิายน 62 

ราคาเร ิ,มตน้เพยีง 41,900.- 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที, 1 กรงุเทพ – มอสโคว ์
07.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 

เคานเ์ตอร ์H J สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที:คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

10.50 น. ออกเดนิทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบนิไทย เที,ยวบนิที, TG 974 

17.10 น 
ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาทอ้งถิ:น

ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั:วโมง)  ผา่นขั  นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

คํ,า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ที,พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี:พัก HOTEL DELTA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที, 2 มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พิพธิภณัฑ์อารเ์มอรี, – จตัุรสัแดง – 

เซนตบ์าซลิ - ถนนอารบตั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศนูยก์ลาง

ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยูอ่าศัยกวา่ 

1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงที:มปีระชากรหนาแน่นที:สดุในยุโรป นําท่านเขา้สู่

ภายในรั  วพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที:ประทับของพระเจา้ซาร์

ทุกพระองค์ จนกระทั:งพระเจา้ซารปี์เตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก  

ปัจจบุนัเป็นที:ประชมุของรัฐบาลและที:รับรองแขกระดับประมขุของประเทศ นําทา่นสูจั่ตรัุส

วหิาร ถา่ยรปูกบัโบสถอ์ัสสมัชญั โบสถอ์ันนันซเิอชั:น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆัง

อวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสมัชญั ซึ:งเป็นโบสถท์ี:สําคัญใชใ้นงานพธิกีรรมที:สําคัญ 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ,า โรงแรมที,พกั 

1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์   ✈      ✈    O 
HOTEL DELTA 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑ์
อารเ์มอรี, – จตัุรสัแดง – เซนตบ์าซิล - ถนน
อารบตั 

O O O HOTEL DELTA 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ซารก์อรส์ – ชอ้ปปิH งที,  IZMAILOVO 
MARKET – ลอ่งเรอืชมกรงุมอสโคว ์–  
ละครสตัว ์   

O O X HOTEL DELTA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
สถานรีถไฟใตด้นิ – พพิธิภณัฑอ์วกาศ – วหิาร
เซนทซ์าเวยีร ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์ - สนามบนิ O O  ✈  

5 กรงุเทพฯ   ✈      ✈   
 



 

เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนั นชมระฆังพระเจา้

ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี:สดุในโลกเพื:อนําไปตดิ

บนหอระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาดระหว่างการหล่อทําใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้

ซารท์ี:มคีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ี:สดุในโลกที:ยังไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซ์

นํ าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชม

ดา้นใน) นําเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี, (The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภัณฑท์ี:

เก่าแก่ที:สุดของรัสเซยีเพื:อเป็นที:เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี: ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที: 

14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที:เก็บสะสมของมคีา่ที:ดทีี:สดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที: 14  

ถงึช่วงตน้ครสิต์ศตวรรษที: 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี:เป็นหนึ:งในสามพิพิธภัณฑ์ที:เก็บ

รวบรวมทรัพย์สมบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิที:สมบูรณ์แบบ ซึ:งอีก 2 ที:อยู่ที:อังกฤษ และ 

อหิรา่น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย นําชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที:เป็นเวทีของเหตุการณ์

สําคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ

ประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที: 17 ปัจจุบันสถานที:แห่งนี ใชจั้ดงาน

ในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันที:ระลกึสงครามโลกครั  ง

ที: 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที:ตั  ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที:สวยงาม อันไดแ้ก ่

วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที:มสีสีัน

สวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev 

ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตั  งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 

แฉกที:ทํามาจากทับทิม นํ าหนัก 20 ตัน ซึ:งพรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับ ไวเ้มื:อปี

ค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที:

เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสินคา้จําพวกแบรนด์เนม เสื อผา้ 

เครื:องสําอาง นํ าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ที:เก็บศพสรา้ง

ดว้ยหนิอ่อนสแีดง ภายในมศีพเลนินนอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ ไดเ้วลาอัน

สมควรนําท่านลอ่งเรอืชมความสวยงามสองฝั:งแม่นํ า Moskva ดื:มดํ:ารับบรรยากาศแบบ

สบายๆ นําท่านสู่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. 

เป็นทั  งย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของที:ระลกึ รา้นนั:งเล่น และยังมศีลิปินมานั:ง

วาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย     

คํ,า  อสิระอาหารคํ:าตามอธัยาศัย 

ที,พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี:พัก HOTEL DELTA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที, 3 ซารก์อรส์ – ชอ้ปปิH งที,  IZMAILOVO MARKET – ลอ่งเรอืชมกรงุมอสโคว ์ 

– ละครสตัว ์   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 เดนิทางสู ่เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนี เปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะเมอืงซา

กอรส์ไดเ้ป็นที:ตั  งของศาสนสถานที:ใหญท่ี:สดุและเกา่แกท่ี:สดุ ในครสิตศ์ตวรรษที: 14-

17  เป็นที:แสวงบญุที:ศักดิ\สทิธิ\ของประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลง

ทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ีH  (Holy 

Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแตง่

ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั  น มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสที:ภายใน

บรรจกุระดกูของทา่น ประชาชนที:ศรัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ ชม

โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถท์ี:มคีวามสวยงามมากของเมอืง มี

การสรา้งในสมัยพระเจา้อวีานเมื:อปี ค.ศ. 1559-1585 เลยีนแบบมหาวหิารอสัสมัชญัที:

จตรัุสวหิารแหง่เคลมลนิ  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั  น โบสถ์

เกา่แก ่สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนักบญุ มแีทน่สําหรับ

ประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและที:สําหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆงั สรา้งในสมัยของพระ

นางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆงัที:จัตรัุสวหิารแหง่พระราชวังเครมลนิ 

แตท่ี:นี:สงูกวา่ชมบอ่นํ Hาศกัด ิJสทิธ ิJ (Chapel Over the Well)  ที:ซมึขึ นมาเองตาม

ธรรมชาต ิ

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําท่านเดินทางกลับมอสโคว์ จากนั นใหท้่านไดเ้ลือกซื อสนิคา้ของที:ระลึกราคาถูก 

บรเิวณตลาดนัดหนา้โบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ:งมีใหเ้ลือกมากมายหลาย

แบบ  จากนั นนําท่านสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดที:ใหญ่ที:สดุของประเทศ อสิระ

ใหท้่านไดเ้ลอืกซื อสนิคา้พื นเมอืงนานาชนดิ ในราคาที:ถูกที:สดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, 

ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรอืมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลุมไหล่, อําพัน, ของที:ระลกึ

ต่างๆ และอื:นๆอีกมากมาย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านล่องเรือ (Moscow River 

Cruises) ชมความสวยงามสองฝั:งแมนํ่ า Moskva ดื:มดํ:ารับบรรยากาศแบบสบายๆ 

คํ,า  รับประทานอาหารคํ:า ณ ภัตตาคาร  

 

นําทา่น ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี: ไมค่วรพลาด 

เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทั งมายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและ

ชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนี ยังมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองที:ระลกึดว้ย ***

กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ:งบางครั  งการงดการแสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

ที,พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี:พัก HOTEL DELTA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที, 4 สถานรีถไฟใตด้นิ – พพิธิภณัฑอ์วกาศ – วหิารเซนทซ์าเวยีร ์– เนนิเขาส

แปรโ์รว ์ สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 นําท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากที:สุดในโลก 

ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริ:มตน้มาจากช่วง แรกสุดที:สตาลนิ ขึ นมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต 

ลักษณ ะของสถาปัตยกรรมที: นํ ามาตกแต่งภายในสถานี นั น เป็นลักษณ ะของ 

Monumental art คือลักษณะของงานศลิปะที:สรา้งขึ นเพื:อระลกึถงึคุณความดีของ

วีรบุรุษ ซึ:งจะสื:อออกมาในรูปของงานปั น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ:า ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสก  นําท่านสู่พพิธิภณัฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of 

Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี:ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั ง

ดวงดาวต่างๆ ซึ:งพิพิธภัณฑ์แห่งนี  จะจัดแสดงเกี:ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุรยิะ 

เทคโนโลย ีและสิ:งประดษิฐท์ี:เกี:ยวขอ้งกับอวกาศของรัสเซยี พรอ้มดว้ยประวัตศิาสตร์

และการพัฒนาของการเดนิทางขึ นสูอ่วกาศและดวงจันทรต์ั  งแตอ่ดตีจนถงึปัจจุบัน สิ:งจัด

แสดงตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นกอ้นหนิจากดวงจันทร ์ชดุอวกาศ ชิ นสว่นยานอวกาศ รวมทั งสนัุข

ที:เคยขึ นไปในอวกาศ และ อกีมากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย จากนั นนําเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้น

ใน) เป็นมหาวหิารโดมทองที:ใหญท่ี:สดุในรัสเซยี สรา้งขึ นเพื:อเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะใน

สงครามนโปเลยีน เมื:อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี: 1 ใชเ้วลากอ่สรา้ง

นานถงึ 45 ปี นําเดนิทางสู่ เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิที:สามารถ

มองเห็นทัศนียภาพของกรงุมอสโควไ์ดทั้  งเมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึที:สรา้ง

ในสมัยสตาลนิ 

14.30 น.  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.40 น.  ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที,ยวบนิที,  TG 975   

วนัที, 5 กรงุเทพฯ 

07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

โปรแกรม :  รสัเซยี มอสโคว ซากอส ลอ่งเรอืแมนํ่ Hา Moskva 
5 วนั 3 คนืโดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัeว 
ทา่นละ 

พักเดี:ยวเพิ:ม 
ทา่นละ 

21-25 ส.ค. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 20,900.- 3,500.- 

11-15 ก.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 20,900.- 3,500.- 



 

09-13 ต.ค. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 20,900.- 3,500.- 

23-27 ต.ค. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 20,900.- 3,500.- 

13-17 พ.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 20,900.- 3,500.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทาํวซีา่รสัเซยี 

 

อตัราคา่บรกิารนีHรวม  
1. คา่ตัeวเครื:องบนิ ชั  นประหยัด ( Economy Class) ที:ระบวุันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวน

วัน และอยูภ่ายใตเ้งื:อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที:ยวตามรายการ 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที:ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที:ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที:ทอ่งเที:ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื,อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที,) 

          คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

          คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื:อนไขกรมธรรม)์ 

           ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืHอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื,องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

           เพิ,มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

           เบีHยประกนัเร ิ,มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

           เบีHยประกนัเร ิ,มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

           **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที,มอีายตุ ัHงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

           [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิ,ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีHไมร่วม  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื:องดื:มที:สั:งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ที:สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที:สายการบนิมกีารปรับขึ นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ:งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (15 ยเูอสดอลลา่ร)์  

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ,น ตลอดรายการเดนิทาง (20 ยเูอสดอลลา่ร)์ 



 

  

เง ื,อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที,น ั,งจะยนืยนัเมื,อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัHน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี:เดนิทาง ที:มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื:อทําการจองควิยื:นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

 หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื:อไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นที,ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที:  

 กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั  ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที: ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที:เกดิขึ น 

5. การยื:นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั  นตอนการยื:นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั  งแบบหมูค่ณะและยื:น  

 รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื:อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที: 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั:งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที:ยว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั:วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื:องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์  งหมด 

 

เง ื,อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที,เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที,เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที,เกดิขึHนจรงิ 

  

 

 

 

 ขอ้มลูเบืHองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื,นวซีา่และการยื,นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที:ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึ น 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื:นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื:อ

วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ:งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที:คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที:ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื:องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที:ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่:ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ:มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ:ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื:นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื:องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ:งในการยื:นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่:ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที:ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 



 

  ขอ้มลูเพิ,มเตมิเรื,องต ั�วเครื,องบนิและที,น ั,งบนเครื,องบนิ 

 1.ทางบรษัิทไดสํ้ารองที:นั:งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัeวเครื:องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\การ

 เรยีกเก็บคา่มัดจําตัeวเครื:องบนิ ซึ:งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

 2. หากตัeวเครื:องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที:เกดิขึ นจรงิ และรอ 

 Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

 3. นั:งที: Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี:จะนั:งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที:สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี:มี

 รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื:นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที:เครื:องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ าหนักประมาณ 20 

 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี:มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี:นั:ง Long leg ขึ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที:เชค็อนิสายการบนิ ตอน

 เวลาที:เชค็อนิเทา่นั น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั  งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ\ เก็บคา่ใชจ้า่ยทั  งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิJในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัHงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที,  

     บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึHนไป) เนื:องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื:นที:เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที:เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ:งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื:อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่  งนี ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที:ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัeว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที:  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื,นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที:เกดิขึ นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื:นวซีา่ / คา่มัดจําตัeวเครื:องบนิ หรอืคา่ตัeวเครื:องบนิ (กรณีออกตัeวเครื:องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที:กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัHงหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื:องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที: ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ\ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัHงหมด 

 

 

ขอ้มลูเพิ,มเตมิเรื,องโรงแรมที,พกั 

1. เนื:องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี:ยว (Single) ,

หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื:องปรับอากาศเนื:องจากอยูใ่นแถบที:มอีณุหภมูตํิ:า 

3. กรณีที:มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  



 

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ\ในการปรับเปลี:ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื:อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที:มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที:เป็นหอ้งเดี:ยวอาจเป็นหอ้งที:มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ า ซึ:งขึ นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

  

 

 

 

 


