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มอสโคว์ | พระราชวงัเครมลนิ | IZMAILOVO MARKET | ซาร์กอร์ส |  

ชม VDNKH PAVILLION สถานที)จดังานที)ใหญ่ที)สดุในรัสเซีย 

 

 

 

 

เริ�มต้นเพยีง 33,900.- 

รัสเซีย ]มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส[  

6 วัน 3 คืน  
เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 2562  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที) 1. กรุงเทพฯ 

วนัที) 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์  – ถนนอารบตั  



 

 

 

 

 

 

  

วันที� ( กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู . เคาน์เตอร์ T สายการ

บนิเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที)คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันที� 1 กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์  - ถนนอารบัต 
02.25 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที�ยวบนิที� EK 371 

** คณะเดนิทางวนัที) 20 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 02.00 น. และถงึดไูบ เวลา 06.00 น.** 
05.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี)ยนเครื)อง 
09.35 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงมอสโคว์  โดยสายการบนิอมิิเรตส์ เที�ยวบนิที� EK 133 

** คณะเดนิทางวนัที) 20 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 09.15 น. และถงึมอสโคว์ เวลา 13.45 น.** 
13.50 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ)นช้ากว่าประเทศไทย P 

ชั)วโมง)  ผ่านขั Rนตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow 
Hills) จดุชมวิวที)สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั Rงเมืองและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึที)
สร้างในสมยัสตาลนิ นําท่านสูถ่นนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั Rงยา่น
การค้า แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านค้าของที)ระลกึ ร้านนั)งเล่น และยงัมีศิลปินมานั)งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และ
ศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ)า ณ ภตัตาคาร 
ที�พัก เข้าสูที่)พกั โรงแรม  IZMAILOVO DELTA หรือเทยีบเท่า 

วันที� T มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิVงที�  IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนี Rเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นที)ตั Rง



 

ของศาสนสถานที)ใหญ่ที)สุดและเก่าแก่ที)สุด ในคริสต์ศตวรรษที) 14-17  เป็นที)แสวงบุญที)ศักดิWสิทธิWของ
ประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ์ 
ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี V  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายใน
ตกแตง่ด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั Rน มีโลงศพสีเงินของนกับญุเซอร์เจียสที)ภายในบรรจกุระดกูของ
ท่าน ประชาชนที)ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption 
Cathedral) โบสถ์ที)มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมยัพระเจ้าอีวานเมื)อปี ค.ศ. 1559-1585 
เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัที)จตรัุสวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชั Rน โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแตง่ด้วยภาพนกับญุ มีแท่นสําหรับประกอบ
พิธีของพระสงัฆราชและที)สําหรับนักร้องนําสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ต้องการให้เหมือนหอระฆงัที)จตัรัุสวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ที)นี)สงูกว่าชมบ่อนํ Vาศักดิ_สิทธิ_ (Chapel 

Over the Well) ที)ซมึขึ Rนมาเองตามธรรมชาต ิ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย นําท่านเดนิทางกลบัมอสโคว์ จากนั Rนให้ท่านได้เลือกซื Rอสนิค้าของที)ระลกึราคาถกู บริเวณตลาดนดัหน้าโบสถ์ 
โดยเฉพาะตุ๊ กตาแม่ลูกดก ซึ)งมีให้เลือกมากมายหลายแบบ  จากนั Rนนําท่านสู่ IZMAILOVO MARKET 
ตลาดที)ใหญ่ที)สดุของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื Rอสินค้าพื Rนเมืองนานาชนิด ในราคาที)ถกูที)สดุ อาทิเช่น 
นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลมุไหล่, อําพนั, ของที)ระลึกต่างๆ และ
อื)นๆอีกมากมาย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ)า ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านชมการแสดงละครสตัว์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัว์แสนรู้ที) ไม่ควรพลาด เช่น สนุขั ลิง นก ฯลฯ 

รวมทั Rงมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น s 



 

ช่วง ช่วงแรก Pt นาที พกั ut นาที และช่วงหลงัอีก Pt นาที จากนี Rยงัมีบริการถ่ายรูปกบัสตัว์ตา่งๆ และมีของ
ที)ระลกึด้วย ***กรณีละครสตัว์งดการแสดงและซึ)งบางครั Rงการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัท
ขอสงวนสทิธิWในการคืนเงืน u,vvv บาท*** 

ที�พัก เข้าสูที่)พกั IZMAILOVO DELTA หรือเทยีบเท่า 

 

วันที� d สถานีรถไฟใต้ดนิ - พระราชวังเครมลิน – พพิธิภณัฑ์อาร์เมอรี�  – จตุัรัสแดง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเที)ยวชมกรุงมอสโคว์ โดยการใช้รถไฟใต้ดิน นําท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามี
ความสวยงามมากที)สดุในโลก ด้วยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงาม
ของสถานีรถไฟฟา้ใต้ดนิมีจดุเริ)มต้นมาจากช่วง แรกสดุที)สตาลนิ ขึ Rนมาเป็นผู้ นําสหภาพโซเวียต ลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมที)นํามาตกแตง่ภายในสถานีนั Rนเป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศลิปะ
ที)สร้างขึ Rนเพื)อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ)งจะสื)อออกมาในรูปของงานปั Rน รูปหล่อ ภาพสลกันูนตํ)า 
ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก  นําท่านเข้าสูภ่ายในรั Rวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) 
ที)ประทบัของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จนกระทั)งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก  
ปัจจบุนัเป็นที)ประชมุของรัฐบาลและที)รับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นําท่านสู่จตัรัุสวิหาร ถ่ายรูปกบั
โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั)น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ)งเป็นโบสถ์ที)สําคญัใช้ในงานพิธีกรรมที)สําคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้า
ซาร์ทุกพระองค์จากนั Rนชมระฆงัพระเจ้าซารร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่
ที)สดุในโลกเพื)อนําไปติดบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหว่างการหลอ่ทําให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระ
เจ้าซาร์ที)มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที)สดุในโลกที)ยงัไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทําด้วยบรอนซ์นํ Rาหนกั Pv ตนั 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นําเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์

เมอรี�  (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑ์ที)เก่าแก่ที)สดุของรัสเซียเพื)อเป็นที)เก็บสะสมของเจ้าชายมสั
โควี)  ในช่วงคริสต์ศตวรรษที)  uP-ut ปัจจุบันเป็นสถานที) เก็บสะสมของมีค่าที) ดีที)สุดของรัสเซียจาก
คริสต์ศตวรรษที) uP  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที) sv พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี) เป็นหนึ)งในสามพิพิธภัณฑ์ที)เก็บ
รวบรวมทรัพย์สมบตัขิองพระเจ้าแผน่ดนิที)สมบรูณ์แบบ ซึ)งอีก s ที)อยูที่)องักฤษ และ อิหร่าน 



 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า 
ที�พัก 

นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที)เป็นเวทีของเหตกุารณ์สําคญัในประวตัิศาสตร์
ของรัสเซียไมว่่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษ
ที) 17 ปัจจุบนัสถานที)แห่งนี Rใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสําคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัที)
ระลกึสงครามโลกครั Rงที) 2 บริเวณโดยรอบของจตัรัุสแดงเป็นที)ตั Rง ของกลุม่สถาปัตยกรรมที)สวยงาม อนัได้แก่ 
วิหารเซนต์บาซลิ(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที)มีสีสนัสวยงามสดใส สร้างด้วย
ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั Rงอยู่บนปอ้มสปาส
สกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที)ทํามาจากทบัทิม นํ Rาหนกั 20 ตนั ซึ)งพรรคคอมมิวนิสต์
นํามาประดับ ไว้เมื)อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที)
เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสินค้าจําพวกแบรนด์เนม เสื Rอผ้า เครื)องสําอาง นํ Rาหอม และ
ราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที)เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บน
แท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู ่
อิสระอาหารคํ)าตามอธัยาศยั 
เข้าสู่ที�พัก โรงแรม  IZMAILOVO DELTA  หรือเทยีบเท่า 

 

วันที� v VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์  –  OUTLET – สนามบนิมอสโคว์                                       
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั Rน นํ าท่ านสู่  อาณ าจักร VDNKh Expo Park ห รือ  Exhibition of Achievements of National 

Economy หรือในชื�อภาษารัสเซียว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็น



 

สถานที)จัดงานที)ใหญ่ที)สุดในรัสเซีย ภายในพื Rนที)เกือบ u,tvv ไร่ ที)นี Rมีทั Rงพิพิธภัณฑ์ อาคารจัดงานแสดง 
สวนหย่อม สวนสตัว์ขนาดย่อม สวนสาธารณะและพื Rนที)พกัผ่อนหย่อนใจ ในช่วงฤดูร้อนที)นี)จะเป็นพื Rนที)สี
เขียวที)มีนํ Rาพุสวยงาม มีสวน Ostankino ที)ร่มรื)นเหมาะแก่การเดินเล่น เมื)อเข้าถึงฤดูหนาว พื Rนที)นํ Rาพุและ
สวนดอกไม้จะถูกเปลี)ยนให้กลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ที)สุดในยุโรป  และยงัเป็นที)ตั Rงของพิพิธภัณฑ์

อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) (ไม่รวมค่าเข้าชม) การจัดแสดงเกี)ยวกับอวกาศ 
ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั Rงดวงดาวต่างๆ ซึ)งพิพิธภณัฑ์แห่งนี R จะจดัแสดงเกี)ยวกบัอวกาศ จกัรวาล 
ระบบสริุยะ เทคโนโลยี และสิ)งประดิษฐ์ที)เกี)ยวข้องกบัอวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วยประวตัิศาสตร์และการ
พฒันาของการเดินทางขึ Rนสู่อวกาศและดวงจนัทร์ตั Rงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สิ)งจดัแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ก้อนหินจากดวงจนัทร์ ชดุอวกาศ ชิ Rนสว่นยานอวกาศ รวมทั Rงสนุขัที)เคยขึ Rนไปในอวกาศ และ อีกมากมายฃ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 จากนั Rนนําเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทอง

ที)ใหญ่ที)สดุในรัสเซีย สร้างขึ Rนเพื)อเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมื)อปี ค.ศ.u~us โดยพระเจ้า
ซาร์อเล็กซานเดอร์ที)  u ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง Pt ปี ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ BELAYA DACHA 
OUTLET มีเวลาท่านได้อิสระช้อปปิ Rงสินค้าแบรนดเนมมากมาย อาทิ เช่น SUPERDRY ,ADIDAS , 
CAMPER , BOSS ,MICHAEL KORS ,REEBOK, CALVIN KLEIN, MANGO , TOMMY HILFIGER , 
VANS , HELLY HANSEN , GUESS, NIKE , BENETTON ฯลฯ 

คํ�า อิสระอาหารคํ)าตามอธัยาศยั 
18.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรสต์ เที�ยวบนิ EK (T1 

** คณะเดนิทางวนัที) sv พ.ย. �s ออกเดนิทาง เวลา s�.tv น. และถึงดไูบ เวลา v�.ut น.** 
 

วันที� } ดไูบ - กรุงเทพ 
06.05 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
09.40 น. ถึงสนามบนิดไูบ นําท่านเปลี)ยนเครื)องเพื)อเดนิทางตอ่ 

 ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที)ยวบนิที) EK ��s 
** คณะเดนิทางวนัที) sv พ.ย. �s ออกเดนิทาง เวลา v�.�v น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา u~.Pv น.** 

19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
 

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



 

อัตราค่าบริการ รัสเซีย (มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส) 6 วัน 3 คืน 
โดยสายการบนิเอมเิรตส์ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 1-T ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ (1 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ (1 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว 
ท่านละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ท่านละ 

18-23 ก.ย. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 21,900.- 3,900.- 

20-25 พ.ย 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 18,900.- 3,900.- 

06-11 ธ.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 18,900.- 3,900.- 

30 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 26,900.- 3,900.- 

หนังสือเดนิทางสัญชาตไิทย ไม่ต้องทาํวีซ่ารัสเซีย 
***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล*** 

 

 

 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที)นั)งจะยืนยนัเมื)อได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นั Rน 
2.        สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ที)เดินทาง ที)มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื)อทําการจองคิวยื)นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หาก
ไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3.        หากท่านที)ต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที) ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครั Rง หาก
ออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิWไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที)เกิดขึ Rน 
4.        หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั)งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้ สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ทอ่งเที)ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั)วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื)องจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั Rงหมด 
 

อัตราค่าบริการนี Vรวม 
1  ค่าตั�วเครื)องบิน ชั Rนประหยัด (Economy Class) ที)ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน

จํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เงื)อนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเที)ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที)ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที)ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานที)ทอ่งเที)ยวตามรายการ 



 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื)อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)) 
 คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื)อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื Vอประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ�มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบี Rยประกนัเริ)มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบี Rยประกนัเริ)มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที)มีอายตุั Rงแตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ)ม 7% และหกั ณ ที)จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี Vไม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื)องดื)มที)สั)งพิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,  
 ค่านํ Rาหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ Rน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที)สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 
3. คา่ธรรมเนียมนํ Rามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที)สายการบินมีการปรับขึ Rนราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ)งทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ)น (20 ยเูอสดอลลา่ร์) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (18 ยเูอสดอลลา่ร์) 
 

เงื�อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที�เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที�เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตั�วเครื�องบนิและที�นั� งบนเครื�องบนิ 

u. ทางบริษัทได้สํารองที)นั)งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตั�วเครื)องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิW

การเรียกเก็บคา่มดัจําตั�วเครื)องบิน ซึ)งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ u,vvv – t,vvv บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
s.  หากตั�วเครื)องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิWเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที)เกิดขึ Rนจริง และรอ 

Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ �- � เดือนเป็นอยา่งน้อย 
�.  นั)งที) Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ที)จะนั)งต้องมีคณุสมบติัตรงตามที)สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ที)มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื)นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที)เครื)องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํ Rาหนกัประมาณ sv 
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ที)มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที)นั)ง Long leg ขึ Rนอยู่กบัทางเจ้าหน้าที)เช็คอินสายการบิน 
ตอนเวลาที)เช็คอินเทา่นั Rน 

 



 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
u. แจ้งยกเลกิ Pt วนั ขึ Rนไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทั Rงหมด 
s. แจ้งยกเลกิภายใน �v-PP วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ uv,vvv บาท  
�. แจ้งยกเลกิภายใน u�-s� วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ sv,vvv บาท 
P. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ ut วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิW เก็บคา่ใช้จ่ายทั Rงหมด 
t. บริษัทขอสงวนสิทธิWในการเก็บค่าใช้จ่ายทั Rงหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที) บริษัทฯ

กําหนดไว้ (�vท่านขึ Rนไป) เนื)องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื)นที)เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระ
คา่เสียหายตา่งๆที)เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

�. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ)งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื)อนการเดินทางของท่าน  
ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั Rงนี Rท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที)ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตั�ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที) 
สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

�. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื)องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที) ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวน
สทิธิWในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทั Rงหมด 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 
u. เนื)องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี)ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพกัแบบ � ทา่น/� เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ � ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 
u เตียงใหญ่กบั u เตียงพบัเสริม 
s. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื)องปรับอากาศเนื)องจากอยูใ่นแถบที)มีอณุหภมิูตํ)า 
�. กรณีที)มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ Rนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิWในการ
ปรับเปลี)ยนหรือย้ายเมืองเพื)อให้เกิดความเหมาะสม 
P. โรงแรมในยโุรปที)มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที)เป็นห้องเดี)ยวอาจเป็นห้องที)มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนํ Rา ซึ)งขึ Rนอยู่
กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั Rนๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

 


