
 

 

รหัสทัวร B2B1900798 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซากอส ลองเรือแมน้ํา Moskva 5 วัน 3 คืน (TG) 
- เดินทางสบายๆ กับสายการบินไทย บินตรงเขาสูกรุงมอสโคว (Moscow)  
- ถายรูปที่โบสถเซนตบาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รูจักในนาม 
โดมหัวหอม  
- เขาชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)  ที่ประทับของพระเจาซาร  
- ชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก  
- ชมบอน้ําศักด์ิสิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซารกอรส (Zagorsk) 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันที่  21-25 ส.ค. 62  41,900 

วันที่  11-15 ก.ย. 62  41,900 

วันที่  09-13 ต.ค. 62  41,900 

วันที่  23-27 ต.ค. 62  41,900 
วันที่  13-17 พ.ย. 62  41,900 

 
 
 
 

เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก 
1 กรุงเทพฯ – มอสโคว   ✈      ✈    O HOTEL DELTA 

หรือเทียบเทา 

2 
ม อ ส โค ว  – พ ร ะ ร าช วั ง เค ร ม ลิ น  – 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต
บาซิล - ถนนอารบัต 

O O O HOTEL DELTA 
หรือเทียบเทา 

3 
ซารกอรส – ชอปปم�งที่  IZMAILOVO 
MARKET – ลองเรือชมกรุงมอสโคว –  
ละครสัตว    

O O X HOTEL DELTA 
หรือเทียบเทา 

4 
สถานีรถไฟใตดิน – พิพิธภัณฑอวกาศ – 
วิหารเซนทซาเวียร – เนินเขาสแปรโรว  - 
สนามบิน 

O O  ✈  

5 กรุงเทพฯ   ✈      ✈    



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ – มอสโคว 
07.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ประตู 4 เคานเตอร H J สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

10.50 น. ออกเดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 974 

17.10 น 
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  ผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากรแลว 

คํ่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL DELTA หรือเทียบเทา 
วันที่ 2 มอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – 

เซนตบาซิล - ถนนอารบัต 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 

เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของ
ประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมือง
ที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเค
รมลิน  (Grand Kremlin Palace) ที่ ป ระทับของพระเจาซารทุ ก
พระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตป
เตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ



 

 

ประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ 
โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ 
เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองคจากน้ัน
ชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสราง
ระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาด
ระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความ
ตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวย
บรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไม
อนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอร่ี (The Kremlin 
Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสม
ของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่
เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14  ถึงชวง
ตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่
เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่
อยูท่ีอังกฤษ และ อิหราน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ

เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลอง
ทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 
17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม 
วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบ



 

 

ของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก 
วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 
9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบน
ป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจาก
ทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อป
ค .ศ .1995 ชมห างสรรพ สิ นค ากุ ม  (GUM Department store) 
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคา
จําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง 
ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเล
นินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู ไดเวลาอันสมควรนําทาน
ลองเรือชมความสวยงามสองฝم�งแมน้ํา Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศ
แบบสบายๆ นําทานสูถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดิน
ยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่
ระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และ
ศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย     

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL DELTA หรือเทียบเทา 

 

 

 

 



 

 

วันที่ 3 ซารกอรส – ชอปปم�งที่  IZMAILOVO MARKET – ลองเรือชมกรุงมอส
โคว   
– ละครสัตว    

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู เมอืงซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ 

เพราะเมืองซากอรสไดเปนที่ต้ังของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแก
ที่สุด ในคริสตศตวรรษที่ 14-17  เปนที่แสวงบุญที่ศักด์ิสิทธ์ิของประเทศ 
เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพ
ไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ ชมโบสถโฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity 
Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญ
เซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดกูของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทาง
มาสักการะดวยการจบูฝาโลงศพ ชมโบสถอัสสัมชัญ (Assumption 
Cathedral) โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัย
พระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่
จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน  ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพ
ไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายใน
ตกแตงดวยภาพนักบญุ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ี
สําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนม
หาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน 
แตที่น่ีสูงกวาชมบอน้ําศักดิ์สิทธิ ์(Chapel Over the Well)  ทีซ่ึม
ขึ้นมาเองตามธรรมชาติ 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางกลับมอสโคว จากนั้นใหทานไดเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก

ราคาถูก บริเวณตลาดนัดหนาโบสถ โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก ซึ่งมีให
เลือกมากมายหลายแบบ  จากน้ันนําทานสู IZMAILOVO MARKET 
ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง
นานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดก
หรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ 
และอ่ืนๆอีกมากมาย ไดเวลาอันสมควรนําทานลองเรือ (Moscow 
River Cruises) ชมความสวยงามสองฝم�งแมน้ํา Moskva ดื่มดํ่ารับ
บรรยากาศแบบสบายๆ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 

นําทาน ชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ 
ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมท้ังมายากล กายกรรมไตลวด 
และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 
ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมี
บริการถายรปูกบัสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย ***กรณีละครสัตวงด
การแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL DELTA หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่ 4 สถานีรถไฟใตดิน – พิพิธภัณฑอวกาศ – วิหารเซนทซาเวียร – เนินเขาส
แปรโรว  สนามบิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมาก

ที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายใน
สถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง 
แรกสุดที่ สตาลิน  ขึ้ นมาเป นผู นํ าสหภาพโซเวียต  ลักษณ ะของ
สถาปตยกรรมที่ นํ ามาตกแต งภายในสถานี น้ันเปนลักษณะของ 
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณ
ความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลัก
นูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก  นําทานสูพิพิธภัณฑอวกาศ 
(The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดง
เกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวตางๆ ซึ่ง
พิพิธภัณฑแหงน้ี จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ 
เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับอวกาศของรัสเซีย พรอมดวย
ประวัติศาสตรและการพัฒนาของการเดินทางขึ้นสูอวกาศและดวงจันทร
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สิ่งจัดแสดงตางๆ ไมวาจะเปนกอนหินจากดวง
จันทร ชุดอวกาศ ชิ้นสวนยานอวกาศ รวมทั้งสุนัขที่เคยขึ้นไปในอวกาศ 
และ อีกมากมาย 

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

ถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้น



 

 

เพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดย
พระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป นําเดินทาง
สู เนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึก
ที่สรางในสมัยสตาลิน 

14.30 น.  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
18.40 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่ TG 

975 
วันที่ 5 กรุงเทพฯ 
07.30 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรม :  รัสเซีย มอสโคว ซากอส ลองเรือแมน้ํา Moskva 5 วัน 3 คืนโดยสายการบนิไทย (TG) 

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 

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.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการ
บิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
          คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 
บาท  
          คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 
           ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
           เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
           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% 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 
ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของ
มีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย  (15 ยูเอสดอลลาร)  
6. คาทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดรายการเดินทาง (20 ยูเอสดอลลาร)

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง

คิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
 หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี  
 กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่น  

 รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลอื 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
  

 ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการยื่นขอวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง

จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบรษิทั 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 



 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

  ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
 1.ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการ เรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
 2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ  Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 
 3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มี รางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอน เวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่  
     บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป    
     ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน    
    ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการ
มัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่  
    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 
    เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวซีา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคา
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)     
    คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไมคืน

คาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 

    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา

ใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ 
    หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม   
    อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน

เมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี

ขนาดกะทัดรตั  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกัน 
 
  
 
 


