
 

 

รหัสทัวร B2B2000283 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส 6 วัน 3 คืน (EK) 
มอสโคว | พระราชวังเครมลิน | IZMAILOVO MARKET | ซารกอรส |  
ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญที่สุดในรัสเซีย 

 
 

 

 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว – ถนนอารบัต 
วันที่ 3. มอสโคว – ซารกอรส – ชอปปم�งที่  IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว                  
วันที่ 4.  สถานีรถไฟใตดิน - พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอร่ี – จัตุรัสแดง 
วันที่ 5. VDNKh Expo Park – วิหารเซนตซาเวียร – OUTLET – สนามบินมอสโคว     
วันที่ 6. ดูไบ - กรุงเทพ 
  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว  - ถนนอารบัต 
03.30 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377 

* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และ ถึง
ดูไบ เวลา 06.55 น. * 

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.15 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว  โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133 

* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.35 น. และ ถึง
กรุงมอสโคว เวลา 13.50 น.  

13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นํา
เดินทางสูเนินเขาสแปรโรว  (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่ สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางใน
สมัยสตาลิน นําทานสูถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 
กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปน
มาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม  IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 มอสโคว – ซารกอรส – ชอปปم�งที่  IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมือง
ซากอรสไดเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษที่ 
14-17  เปนที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรอง
เพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ ชมโบสถโฮลีทริ
นิตี้  (Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง 
ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร
เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการ
จูบฝาโลงศพ ชมโบสถ อัสสัมชัญ  (Assumption Cathedral) โบสถที่มีความ
สวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 
เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน  ภายในตกแตงดวยภาพเฟรส
โกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายใน
ตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับ
นักรองนําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการให
เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่น่ีสูงกวาชมบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ 
(Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

 

บาย นําทานเดินทางกลับมอสโคว จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกราคาถูก 
บริเวณตลาดนัดหนาโบสถ โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก ซึ่งมีใหเลือกมากมายหลาย
แบบ  จากน้ันนําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ 
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิกา
รัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่
ระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด 

เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที 
และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย 
***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พัก เขาสูที่พัก IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 สถานีรถไฟใตดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี ่– จัตุรัสแดง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเที่ยวชมกรุงมอสโคว โดยการใชรถไฟใตดิน นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุง
มอสโคว  ถือไดวามีความสวยงามมากที่ สุดในโลก ดวยความโดดเดนทาง
สถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมี
จุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของ Monumental art 
คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อ
ออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก  
นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนคร
เซนตปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถ
อารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่
สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซาร
ทุกพระองคจากน้ันชมระฆังพระเจาซารสรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพ่ือนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวาง



 

 

การหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดใน
โลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอาร
เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่
เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บ
สะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 
20 พิพิธภัณฑอารเมอร่ีเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระ
เจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า 

นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ
ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก
สงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ต้ัง ของกลุมสถาปตยกรรมท่ี
สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดวย
ยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา เปน
ศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อป ค.ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากุม (GUM 
Department store) สถาปตยกรรมที่ เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขาง
แพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอน



 

 

ที่พัก อยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
เขาสูที่พัก โรงแรม  IZMAILOVO DELTA  หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 VDNKh Expo Park – วิหารเซนตซาเวียร  –  OUTLET – สนามบินมอสโคว                                       
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จ าก น้ั น นํ าท าน สู  อ าณ าจั ก ร  VDNKh Expo Park ห รื อ  Exhibition of 
Achievements of National Economy ห รื อ ใ น ช่ื อ ภ า ษ า รั ส เซี ย ว า 
Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เปนสถานที่
จัดงานที่ใหญที่สุดในรัสเซีย ภายในพื้นที่เกือบ 1,500 ไร ที่น้ีมีทั้งพิพิธภัณฑ อาคาร
จัดงานแสดง สวนหยอม สวนสัตวขนาดยอม สวนสาธารณะและพื้นที่พักผอนหยอนใจ 
ในชวงฤดูรอนที่น่ีจะเปนพื้นที่สีเขียวที่มีน้ําพุสวยงาม มีสวน Ostankino ที่รมรื่น
เหมาะแกการเดินเลน เมื่อเขาถึงฤดูหนาว พื้นที่น้ําพุและสวนดอกไมจะถูกเปลี่ยนให
กลายเปนลานเสก็ตขนาดใหญที่สุดในยุโรป  และยังเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑอวกาศ 
(The Memorial Museum of Cosmonautics) (ไม รวมคาเขาชม) การจัด
แสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมท้ังดวงดาวตางๆ ซ่ึงพิพิธภัณฑ
แหงน้ี จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐที่
เกี่ยวของกับอวกาศของรัสเซีย พรอมดวยประวัติศาสตรและการพัฒนาของการ
เดินทางขึ้นสูอวกาศและดวงจันทรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สิ่งจัดแสดงตางๆ ไมวาจะ
เปนกอนหินจากดวงจันทร ชุดอวกาศ ชิ้นสวนยานอวกาศ รวมทั้งสุนัขที่เคยขึ้นไปใน
อวกาศ และ อีกมากมาย 

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

ใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะ
ในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลา
กอสรางนานถึง 45 ป ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู BELAYA DACHA OUTLET มี
เวลาทานได อิสระชอปปم� งสินคาแบรนดเนมมากมาย 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 โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 132 
** คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 23.20 น. และถึง
ดูไบ เวลา 05.35 น. * 
 

วันที่ 6 ดูไบ - กรุงเทพ 
06.15 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
09.30 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 

 ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 
* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. * 
* คณะเดินทางวันที่ 16 – 21 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 
19.15 น. * 

18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

ราคาแนะนําเพียง  
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 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
06 – 11 ก.พ. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,200.- 3,900.- 
03 – 08 เม.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,200.- 4,900.- 
21 – 26 เม.ย. 63 41,900.- 41,900.- 41,900.- 23,200.- 4,900.- 
12 – 17 พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 21,200.- 4,900.- 
26 – 31 พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 21,200.- 4,900.- 
16 – 21 มิ.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 21,200.- 4,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด
จําแลวเทาน้ัน 
2.        สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา
การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 
3.        หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
4.        หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

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. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง,  
 คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คา

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ี
สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (20 ยูเอสดอลลาร) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (18 ยูเอสดอลลาร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 



 

 

 
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู  (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน 
แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


