
 

 

รหัสทัวร B2B1900797 
ทัวรรัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK 
รัสเซีย [มอสโคว - ซารกอรส] 6 วัน 3 คืน (EK) 
- ชมเมืองมอสโคว (Moscow) ถายรูปที่โบสถเซนตบาซิล  

(Saint Basil's Cathedral)  
- เขาชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซาร  
- ชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก  
- ชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญและถูกที่สุดของ

ประเทศ  
- ชมบอน้ําศักด์ิสิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซารกอรส (Zagorsk)  
- ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญที่สุดในรัสเซีย ***ชมการแสดง

ละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด*** 

  



 

 

กําหนดการเดินทาง 
 วันที่ 26 มิ.ย.-01 ก.ค. 62  36,900.- 

 วันที่  18-23 ก.ย. 62  36,900.- 

 วันที่  02-07 ต.ค. 62  35,900.- 

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

 
 
 

เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก 
1 กรุงเทพ  ✈ ✈ ✈  

2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร
โรว – ถนนอารบัต ✈ ✈ O 

IZMAILOVO 
DELTA หรือ

เทียบเทา 

3 มอสโคว – ซารกอรส – ชอปปم�งที่  
IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว                 O O O 

IZMAILOVO 
DELTA หรือ

เทียบเทา 

4 สถานีรถไฟใตดิน - พระราชวังเครมลิน – 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี – จัตุรัสแดง O O   X 

IZMAILOVO 
DELTA หรือ

เทียบเทา 
5 VDNKh Expo park – วิหารเซนตซาเวียร  

–  OUTLET – สนามบินมอสโคว     O O O  

6 ดูไบ - กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  



 

 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว  - ถนนอารบตั 
02.25 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 371 

***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 
02.00 น. และถึงดูไบ เวลา 06.00 น.*** 

05.35 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ  

09.35 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว  โดยสายการบินอิมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 
133 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 
09.15 น. และถึงมอสโคว เวลา 13.45 น.*** 

13.50 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรแลว นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชม
วิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถ
มองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน นําทานสูถนนอารบัต (Arbat 



 

 

Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลง
รวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูป
เหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  เขาสูท่ีพัก โรงแรม IZMAILOVO DELTA  หรือเทียบเทา 

วันที่ 3  มอสโคว – ซารกอรส – ชอปปم�งที่  IZMAILOVO MARKET - ละคร
สัตว     

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ 

เพราะเมืองซากอรสไดเปนที่ต้ังของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด 
ในคริสตศตวรรษที่ 14-17  เปนที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปน
วิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพ
ไอค อน  เป น วิ ท ย าลั ย ส งฆ  ชม โบ สถ โฮ ลี ท ริ นิ ตี้   (Holy Trinity 
Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญ
เซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมา
สักการะดวยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ อัสสัมชัญ  (Assumption 
Cathedral) โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัย
พระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่
จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน  ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 
5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวย



 

 

บาย นําทานเดินทางกลับมอสโคว จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก
ราคาถูก บริเวณตลาดนัดหนาโบสถ โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก ซึ่งมีให
เลือกมากมายหลายแบบ  จากน้ันนําทานสู IZMAILOVO MARKET 
ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองนานา
ชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือ
มาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และ
อ่ืนๆอีกมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ 

ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด 
และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 
ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมี
บริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย ***กรณีละครสัตวงด
การแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับ
นักรองนําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่น่ีสูง
กวาชมบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well)  ที่ซึมขึ้นมาเองตาม
ธรรมชาติ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

ที่พัก  เขาสูท่ีพัก โรงแรม IZMAILOVO DELTA  หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 สถานีรถไฟใตดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอร่ี – จัตุรัส

แดง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเท่ียวชมกรุงมอสโคว โดยการใชรถไฟใตดิน นําทานชมสถานีรถไฟ
ใตดินกรุงมอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดด
เดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ�าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนํา
สหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ัน
เปนลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้น
เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูป
หลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก  นําทานเขาสู
ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของ
พระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไป
นครเซนตปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขก
ระดับประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ 
โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ 
เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองคจากน้ันชม
ระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบ
ใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวาง



 

 

การหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปน
ใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) 
นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑ
ที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวง
คริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุด
ของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่  14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติ
ของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ

เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลอง
ทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 
17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม 
วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบ
ของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหาร
เซนตบาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอด
ที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนป�อมสปาส
สกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม 
น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเม่ือปค.ศ.1995 ชม



 

 

หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่
เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม 
เส้ือผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเล
นิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหิน
มีโลงแกวครอบอยู 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  เขาสูท่ีพัก โรงแรม IZMAILOVO DELTA  หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 VDNKh Expo park – วิหารเซนตซาเวียร  –  OUTLET – สนามบิน

มอสโคว                                        
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานสู อาณาจักร VDNKh Expo park หรือ Exhibition of 

Achievements of National Economy หรือในชื่อภาษารัสเซียวา 
Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) 
เปนสถานที่จัดงานที่ใหญที่สุดในรัสเซีย ภายในพื้นท่ีเกือบ 1,500 ไร ท่ีน้ีมี
ทั้งพิพิธภัณฑ อาคารจัดงานแสดง สวนหยอม สวนสัตวขนาดยอม 
สวนสาธารณะและพื้นที่พักผอนหยอนใจ ในชวงฤดูรอนที่น่ีจะเปนพื้นที่สี
เขียวที่มีน้ําพุสวยงาม มีสวน Ostankino ที่รมรื่นเหมาะแกการเดินเลน 
เมื่อเขาถึงฤดูหนาว พื้นที่น้ําพุและสวนดอกไมจะถูกเปลี่ยนใหกลายเปน
ลานเสก็ตขนาดใหญที่สุดในยุโรป  และยังเป�นที่ตั้งของพิพิธภัณฑอวกาศ 
(The Memorial Museum of Cosmonautics) (ไมรวมคาเขาชม) 
การจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาว



 

 

ตางๆ ซึ่งพิพิธภัณฑแหงน้ี จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบ
สุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับอวกาศของรัสเซีย พรอม
ดวยประวัติศาสตรและการพัฒนาของการเดินทางขึ้นสูอวกาศและดวง
จันทรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สิ่งจัดแสดงตางๆ ไมวาจะเปนกอนหินจาก
ดวงจันทร ชุดอวกาศ ช้ินสวนยานอวกาศ รวมท้ังสุนัขท่ีเคยขึ้นไปในอวกาศ 
และ อีกมากมาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (St. Saviour Cathedral) (หาม

ถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพ่ือ
เปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระ
เจาซารอเล็กซานเดอรที่  1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป ไดเวลาอัน
สมควรเดินทางสู BELAYA DACHA OUTLET มีเวลาทานไดอิสระชอป
ปم� งสินค าแบรนดเนมมากมาย อาทิ  เชน  SUPERDRY ,ADIDAS , 
CAMPER , BOSS ,MICHAEL KORS ,REEBOK, CALVIN 
KLEIN, MANGO , TOMMY HILFIGER , VANS , HELLY 
HANSEN , GUESS, NIKE , BENETTON ฯลฯ 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
18.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
23.50 น. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เท่ียวบินที ่ EK 132 

***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 
23.50 น. และถึงดูไบ เวลา 06.15 น.*** 



 

 

วันที่ 6 ดูไบ - กรุงเทพ 
06.05 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 
09.40 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 372 

***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 
09.30 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

โปรแกรม : VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK 

รัสเซีย (มอสโคว – ซารกอรส) 6 วัน 3 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

26 มิ.ย.-01 ก.ค. 
62 

36,900.
- 36,900.- 36,900.- 36,900.- 17,900.

- 3,900.- 

18-23 ก.ย. 62 36,900.
- 36,900.- 36,900.- 36,900.- 17,900.

- 3,900.- 

02-07 ต.ค. 62 35,900.
- 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.

- 3,900.- 

29 ต.ค.-03 พ.ย. 
62 

35,900.
- 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.

- 3,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครวัตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 



 

 

8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูเอสดอลลาร) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (18 ยูเอสดอลลาร) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิก
การเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 
– 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปน
อยางนอย 



 

 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหา
ทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ



 

 

ยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมอืงเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 


