
 

 

รหสัทวัร GOH1903558 
ทัวร รสัเซีย มอสโคว  ซารกอรส 6 วัน 3 คนื [EK] 
มอสโคว  เนินเขาสแปรโรว  ถนนอารบัต  ซารกอรส  ชอปปم�งที่  IZMAILOVO 
MARKET  ละครสัตว  สถานีรถไฟใตดิน พระราชวงัเครมลิน  พิพธิภัณฑอารเมอร่ี  
จัตุรัสแดง  VDNKh Expo Park วิหารเซนตซาเวียร  OUTLET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มอสโคว | พระราชวังเครมลิน | IZMAILOVO MARKET | ซารกอรส |  
ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จดังานที่ใหญที่สุดในรัสเซีย 
 
 
 
 
  
 

รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 
� วัน � คนื 

เดนิทาง พฤศจกิายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563  

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง 33,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค่อยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
** คณะเดินทางวันที่ 06 - 11 ก.พ. 63 นัดหมาย เวลา 23.30 น. ** 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว  - ถนนอารบัต 
02.00 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบนิเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 371 

** คณะเดินทางวันที่ 06 – 11 ก.พ. 63 ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที่ EK 377 เวลา 
03.30 น. และถึงดูไบ เวลา 07.15 น.** 

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.15 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว  โดยสายการบนิอิมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133 
13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชา

กวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  ผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นํา
เดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมววิที่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจด็ตกึที่สรางใน
สมัยสตาลิน นําทานสูถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 
กม. เปนทัง้ยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมศิีลปน
มาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – ถนนอารบตั 
วนัที� �. มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ �งที�  IZMAILOVO MARKET – ละครสตัว ์                 
วนัที� �.  สถานีรถไฟใต้ดนิ - พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑ์อาร์เมอรี� – จตัรุัสแดง 
วนัที� �. VDNKh Expo Park – วิหารเซนตซ์าเวยีร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว ์    
วนัที� �. ดไูบ - กรุงเทพ 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เขาสูที่พกั โรงแรม  IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 มอสโคว – ซารกอรส – ชอปปم�งที่  IZMAILOVO MARKET – ละครสตัว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมอืงน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมือง

ซากอรสไดเปนที่ต้ังของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษที ่
14-17  เปนที่แสวงบุญทีศั่กด์ิสิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรอง
เพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ ชมโบสถโฮลีทริ
นิตี้  (Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง 
ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร
เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการ
จูบฝาโลงศพ ชมโบสถอัสสมัชัญ (Assumption Cathedral) โบสถที่มคีวาม
สวยงามมากของเมือง มกีารสรางในสมัยพระเจาอีวานเมือ่ป ค.ศ. 1559-1585 
เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน  ภายในตกแตงดวยภาพเฟรส
โกและภาพไอคอน 5 ช้ัน โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายใน
ตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสาํหรับประกอบพิธีของพระสงัฆราชและที่สําหรับ
นักรองนําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการให
เหมือนหอระฆังที่จตุัรัสวหิารแหงพระราชวงัเครมลิน แตที่น่ีสูงกวาชมบอน้ําศักดิ์สทิธิ์ 
(Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ  



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางกลับมอสโคว จากน้ันใหทานไดเลือกซือ้สินคาของทีร่ะลกึราคาถกู 

บริเวณตลาดนัดหนาโบสถ โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก ซึง่มีใหเลือกมากมายหลาย
แบบ  จากน้ันนําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ 
อิสระใหทานไดเลือกซือ้สินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาทีถ่กูที่สดุ อาทิเชน นาฬิกา
รัสเซีย, ตุกตาแมลกูดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลมุไหล, อําพัน, ของที่
ระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 นําทานชมการแสดงละครสตัว (Circus) เปนการแสดงของสตัวแสนรูที่ ไมควรพลาด 

เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พกั 15 นาที 
และชวงหลังอีก 45 นาท ีจากน้ียังมีบริการถายรูปกับสตัวตางๆ และมขีองที่ระลกึดวย 
***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางคร้ังการงดการแสดงไมมกีารแจงลวงหนา 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พัก เขาสูที่พกั IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่ 4 สถานีรถไฟใตดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภณัฑอารเมอรี่ – จัตุรสัแดง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชมกรุงมอสโคว โดยการใชรถไฟใตดิน นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรงุ

มอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทาง
สถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมี
จุดเร่ิมตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลกัษณะของ
สถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของ Monumental art 
คือลกัษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลกึถึงคุณความดขีองวรีบุรุษ ซึ่งจะสื่อ
ออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก  
นําทานเขาสูภายในร้ัวพระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทัง่พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนคร
เซนตปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนทีป่ระชุมของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถ
อารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสมัชัญ ซึง่เปนโบสถที่
สําคัญใชในงานพิธกีรรมที่สาํคญั เชน การประกอบพิธบีรมราชาภิเษกของพระเจาซาร
ทุกพระองคจากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพือ่นําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวาง
การหลอทาํใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารทีม่ีความตองการสรางปนใหญที่สุดใน
โลกที่ยงัไมเคยมีการใชยงิเลย ทาํดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธกีรรมทาง
ศาสนาโบสถอสัสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภณัฑอาร
เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สดุของรัสเซียเพื่อเปนที่
เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจบัุนเปนสถานที่เก็บ
สะสมของมคีาทีดี่ที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที ่
20 พิพิธภัณฑอารเมอร่ีเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระ
เจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึง่อีก 2 ที่อยูทีอั่งกฤษ และ อิหราน 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า 
ที่พัก 

นําชมจัตรุัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทขีองเหตุการณ
สําคัญในประวติัศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ
ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคญัๆ เชน วันปใหม วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึ
สงครามโลกคร้ังที ่2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเปนทีต้ั่ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่
สวยงาม อันไดแก วหิารเซนตบาซลิ(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดวย
ยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนกิชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา เปน
ศิลปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีท่ํามาจากทบัทมิ น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่พรรค
คอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสนิคากุม (GUM 
Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 
จําหนายสินคาจาํพวกแบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขาง
แพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมศีพเลนินนอน
อยูบนแทนหินมโีลงแกวครอบอยู 
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
เขาสูทีพั่ก โรงแรม  IZMAILOVO DELTA  หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 5 VDNKh Expo Park – วหิารเซนตซาเวียร  –  OUTLET – สนามบนิมอสโคว           
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานสู อาณาจักร VDNKh Expo Park หรือ Exhibition of 

Achievements of National Economy หรือในช่ือภาษารัสเซียวา 
Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เปนสถานที่
จัดงานที่ใหญที่สุดในรัสเซีย ภายในพื้นที่เกือบ 1,500 ไร ที่น้ีมีทัง้พพิิธภัณฑ อาคาร
จัดงานแสดง สวนหยอม สวนสัตวขนาดยอม สวนสาธารณะและพื้นทีพ่ักผอนหยอนใจ 
ในชวงฤดูรอนที่น่ีจะเปนพื้นที่สีเขียวทีม่ีน้ําพุสวยงาม มีสวน Ostankino ทีร่มร่ืน
เหมาะแกการเดินเลน เมือ่เขาถงึฤดูหนาว พื้นที่น้ําพุและสวนดอกไมจะถกูเปลี่ยนให
กลายเปนลานเสกต็ขนาดใหญที่สุดในยุโรป  และยังเปนทีต้ั่งของพิพิธภณัฑอวกาศ 
(The Memorial Museum of Cosmonautics) (ไมรวมคาเขาชม) การจดั
แสดงเกี่ยวกบัอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวตางๆ ซ่ึงพิพิธภัณฑ
แหงน้ี จะจดัแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จกัรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิง่ประดิษฐที่
เกี่ยวของกับอวกาศของรัสเซีย พรอมดวยประวัตศิาสตรและการพัฒนาของการ
เดินทางขึ้นสูอวกาศและดวงจันทรต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน สิง่จัดแสดงตางๆ ไมวาจะ
เปนกอนหินจากดวงจันทร ชุดอวกาศ ช้ินสวนยานอวกาศ รวมทัง้สุนัขที่เคยขึ้นไปใน
อวกาศ และ อีกมากมายฃ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
 จากน้ันนําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (St. Saviour Cathedral) (หามถายภาพดาน

ใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะ
ในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลา
กอสรางนานถงึ 45 ป ไดเวลาอันสมควรเดนิทางสู BELAYA DACHA OUTLET มี
เวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน SUPERDRY 
,ADIDAS , CAMPER , BOSS ,MICHAEL KORS ,REEBOK, CALVIN 
KLEIN, MANGO , TOMMY HILFIGER , VANS , HELLY HANSEN , 
GUESS, NIKE , BENETTON ฯลฯ 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 



 

 

18.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
23.50 น. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เที่ยวบิน EK 132 

* 
วันที่ 6 ดูไบ - กรุงเทพ 
06.15 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
09.30 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ 
 ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 372 
18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

 
ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง 

รัสเซีย (มอสโคว – ซารกอรส) 6 วัน 3 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
 2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

20-25 พ.ย 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 15,100.- 3,900.- 
06-11 ธ.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,100.- 3,900.- 
30 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 23,100.- 3,900.- 
06 – 11 ก.พ. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,200.- 3,900.- 
หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ
ไดรับเงินมดัจาํแลวเทาน้ัน 
2.        สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอีายกุารใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน เพือ่ทําการจองควิยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 
3.        หากทานทีต่องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยู
ตางจังหวดั) ใหทานติดตอเจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม

ไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  



 

 

 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 
(ตามเงือ่นไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกบัทางบรษัิทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง,  
 คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน, 

คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น (20 ยูเอสดอลลาร) 
6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (18 ยูเอสดอลลาร) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 



 

 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน
ยกเลิกทวัร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัด
จําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มคีาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอนิเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ

คาใชจายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทาง

และมผีลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะ
ตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 
คาธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทตูฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํให
หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/
3 เตียง (Triple Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมาก
และหองพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพือ่ให
เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแต
ละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


