
 

 รสัเซยี มอสโคว ์ซารก์อส 
5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)] 
 

! !  

ราคาเร ิ7มตน้ 42,900.-



• ชมเมอืงมอสโคว ์ (Moscow) ถา่ยรปูที+โบสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) หรอืที+รูจั้ก

ในนามโดมหวัหอม  
• เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace)  ที+ประทบัของพระเจา้ซาร ์ 
• ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากที+สดุในโลก  
• ชอ้ปปิHงสนิคา้พืHนเมอืงที+ IZMAILOVO MARKET ตลาดที+ใหญแ่ละถกูที+สดุของประเทศ  
• ชมบอ่นํ FาศกัดิHสทิธิH (Chapel over the Well) ที7เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk)    

***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี7 ไมค่วรพลาด*** 

***ลอ่งเรอืชมความสวยงามสองฝั7งแมนํ่ Fา Moskva ดื7มดํ7ารบับรรยากาศแบบสบายๆ** 

         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

 

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที7    8-12, 22-26 ส.ค. 61 42,900.-

วนัที7    5-9, 19-23, 26-30 ก.ย 61 42,900.-

วนัที7   7-11, 21-25 พ.ย. 61 42,900.-

วนัที7   5-9, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23 ธ.ค. 61 42,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลาง
วนั คํ7า

โรงแรมที7พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์ ✈ ✈ O HOTEL DELTA

2
มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ชอ้ปปิHงที+  IZMAILOVO MARKET –  

วหิาร เซนทซ์าเวยีร ์– ลอ่งเรอืชมกรงุมอสโคว ์              
O O O HOTEL DELTA

3
พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี+ – จัตรัุสแดง – เซนตบ์า

ซลิ – ละครสตัว ์  
O O X HOTEL DELTA

4 สถานรีถไฟใตด้นิ – ถนนอารบตั – สนามบนิมอสโคว์ O O ✈

5 กรงุเทพ ✈ ✈ ✈

วนัที7 1: กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์  

07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู4 เคานเ์ตอร ์H J สาย

การบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที+คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

10.30 น. ! ออกเดนิทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบนิไทย เที7ยวบนิที7 TG 974 

***คณะเดนิทางต ัFงแตว่นัที7 7 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 10.50 น. และถงึกรงุ

มอสโคว ์เวลา 17.10 น.***



16.15 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาทอ้งถิ+นชา้กว่า

ประเทศไทย 4 ชั+วโมง)  ผา่นขั Hนตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ นําเดนิทางสูเ่นนิเขาสแปร์

โรว ์ (Sparrow Hills) จดุชมววิที+สามารถมองเห็นทศันยีภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ั Hงเมอืงและสามารถ

มองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึที+สรา้งในสมยัสตาลนิ

ที7พกั

วนัที7 2: มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ชอ้ปปิF งที7  IZMAILOVO MARKET – วหิาร เซนท์ซาเวยีร ์– 

ลอ่งเรอืชมกรงุมอสโคว ์              

เชา้

เดนิทางสูเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนีHเปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะเมอืงซากอรส์ไดเ้ป็นที+

ตั Hงของศาสนสถานที+ใหญท่ี+สดุและเกา่แกท่ี+สดุ ในครสิตศ์ตวรรษที+ 14-17  เป็นที+แสวงบญุที+ศกัดิXสทิธิX

ของประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็น

วทิยาลยัสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ีF  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดม

หวั หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั Hน มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอร์

เจยีสที+ภายในบรรจกุระดกูของทา่น ประชาชนที+ศรัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ ชม

โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถท์ี+มคีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งใน

สมัยพระเจา้อวีานเมื+อปี ค.ศ. 1559-1585 เลยีนแบบมหาวหิารอัสสัมชญัที+จตรัุสวหิารแหง่เคลมลนิ  

ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั Hน โบสถเ์กา่แก ่สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 

ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนักบญุ มแีทน่สําหรับประกอบพธิขีองพระสังฆราชและที+สําหรับนักรอ้งนําสวด 

หอระฆงั สรา้งในสมยัของพระนางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆงัที+จัตรัุสวหิารแหง่พระ

ราชวงัเครมลนิ แตท่ี+นี+สงูกวา่ชมบอ่นํ FาศกัดิHสทิธิ ์ (Chapel Over the Well)  ที+ซมึขึHนมาเองตาม

ธรรมชาติ

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลบัมอสโคว ์ จากนัHนใหท้า่นไดเ้ลอืกซืHอสนิคา้ของที+ระลกึราคาถกู บรเิวณตลาดนัดหนา้

โบสถ ์ โดยเฉพาะตุก๊ตาแมล่กูดก ซึ+งมใีหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ  จากนัHนนําทา่นสู ่ IZMAILOVO 

MARKET ตลาดที+ใหญท่ี+สดุของประเทศ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซืHอสนิคา้พืHนเมอืงนานาชนดิ ในราคาที+

ถกูที+สดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตาแมลู่ กดกหรอืมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล,่ 

อําพัน, ของที+ระลกึตา่งๆ และอื+นๆอกีมากมาย จากนัHนนําเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ (St. Saviour 

Cathedral) (หา้มถา่ยภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองที+ใหญท่ี+สดุในรัสเซยี สรา้งขึHนเพื+ อเป็น

อนุสรณแ์หง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมื+อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี+ 1 ใชเ้วลา

กอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นลอ่งเรอืชมความสวยงามสองฝั+งแมนํ่Hา Moskva ดื+มดํ+ารับ

บรรยากาศแบบสบายๆ

คํ7า      รับประทานอาหารคํ+า ณ ภตัตาคาร 

ที7พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี+พัก HOTEL DELTA หรอืเทยีบเทา่

วนัที7 3: พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี7 – จตัรุสัแดง – เซนตบ์าซลิ – ละครสตัว ์  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

[ รับประทานอาหารคํ+า ณ ภตัตาคาร

[  เขา้สูท่ี+พัก โรงแรม HOTEL DELTA หรอืเทยีบเทา่

! รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



นําทา่นชมเมอืงมอสโคว ์ (Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ 

การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทําให ้

เป็นเมอืงที+มปีระชากรหนาแน่นที+สุดในยุโรป นําท่านเขา้สู่ภายในรั Hวพระราชวงัเครมลนิ (Grand 

Kremlin Palace) ที+ประทั บของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์ จนกระทั+งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ย

ไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจบุนัเป็นที+ประชมุของรัฐบาลและที+รับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นํา

ทา่นสูจั่ตรัุสวหิาร ถา่ยรปูกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซเิอชั+น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอวีาน 

และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึ+งเป็นโบสถท์ี+สําคญัใชใ้นงานพธิกีรรมที+สําคญั เชน่ การประกอบพธิี

บรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัHนชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรง

ประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี+สดุในโลกเพื+อนําไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่

ทําใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญพ่ระเจา้ซารท์ี+มคีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ี+สดุในโลกที+ยังไมเ่คยมกีารใชย้งิ

เลย ทําดว้ยบรอนซนํ์Hาหนัก 40 ตนั (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถ์อสัสมัชญัจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้

ชมดา้นใน) นําเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี7 (The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภณัฑท์ี+เกา่แกท่ี+สดุ

ของรัสเซยีเพื+อเป็นที+เกบ็สะสมของเจา้ชายมสัโควี+ ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที+ 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานที+เกบ็

สะสมของมคีา่ที+ดทีี+สดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที+ 14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที+ 20 พพิธิภณัฑอ์าร์

เมอรี+เป็นหนึ+งในสามพพิธิภณัฑท์ี+เกบ็รวบรวมทรัพยส์มบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิที+สมบรูณแ์บบ ซึ+งอกี 2 ที+

อยูท่ี+องักฤษ และ อหิรา่น

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําชมจตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงที+เป็นเวทขีองเหตกุารณสํ์าคญัในประวตัศิาสตร์

ของรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิต์

ศตวรรษที+ 17 ปัจจบุนัสถานที+แหง่นีHใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่ วนัชาต ิ วนัแรงงาน 

และวันที+ระลกึสงครามโลกครัHงที+ 2 บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นที+ตั Hง ของกลุม่สถาปัตยกรรมที+

สวยงาม อนัไดแ้ก ่ วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที+มี

สสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอ

นาฬกิาซาวเิออร ์ตั Hงอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที+ทํามาจากทบัทมิ 

นํHาหนัก 20 ตนั ซึ+งพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดบั ไวเ้มื+อปีค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมที+เกา่แกข่องเมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบ

รนดเ์นม เสืHอผา้ เครื+องสําอาง นํHาหอม และราคาคอ่นขา้งแพง ชมอนสุรณ์ สถานเลนนิ ที+เกบ็ศพสรา้ง

ดว้ยหนิออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู่

คํ7า       อสิระอาหารคํ+าตามอธัยาศยั

นําทา่นชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี+ ไมค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก 

ฯลฯ รวมทั Hงมายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออก

เป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 45 นาท ีจากนีHยงัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ 

และมขีองที+ระลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ+งบางครั Hงการงดการแสดงไมม่กีารแจง้ลว่ง

หนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการคนืเงนื 1,000 บาท***

ที7พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี+พัก HOTEL DELTA หรอืเทยีบเทา่

วนัที7 4:    สถานรีถไฟใตด้นิ – ถนนอารบตั – สนามบนิมอสโคว์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



นําทา่นชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากที+สดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่

ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถาน ี ความสวยงามของสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเริ+มตน้มาจากชว่ง 

แรกสดุที+สตาลนิ ขึHนมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที+นํามาตกแตง่ภายในสถานนัีน้

เป็นลกัษณะของ Monumental art คอืลกัษณะของงานศลิปะที+สร ้ างขึH นเพื+อระลกึถงึคณุความดขีอง

วรีบรุษุ ซึ+งจะสื+อออกมาในรปูของงานปัHน รปูหลอ่ ภาพสลกันูนตํ+า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืHนเมอืง 

บา่ย นําทา่นสูถ่นนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั H งยา่นการคา้ แหลง่

รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของที+ระลกึ รา้นนั+งเลน่ และยงัมศีลิปินมานั+งวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่

ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย    

14.30 

น.

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วนัที7 5 : กรงุเทพฯ  

07.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

! ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบนิไทย เที7ยวบนิที7  TG 975   

***คณะเดนิทางต ัFงแตว่นัที7 7 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 18.40 น. และถงึกรงุเทพฯ 

เวลา 07.30 น.***

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิHการยา้ยเมอืงที7เขา้พกั เชน่ กรณีที7เมอืง

น ัFนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที7ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี7ยนตาม

ความเหมาะสม

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิXในการที+จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที+ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที+ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที+กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Hงในกรณีที+ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีHาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ+ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิXในการเปลี+ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที+ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิXในการเปลี+ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ที+คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิXในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื7อทา่นทาํการซืFอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื7อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที7ลกูคา้ตอ้งออกต ั]วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที7ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัFง มฉิะน ัFนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัFงส ิFน



โปรแกรม : รสัเซยี มอสโคว ์ซารก์อส   5 วนั 3 คนื  
โดยสายการบนิไทย (TG) 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   8-12, 22-26 ส.ค. 61  

5-9, 19-23, 26-30 ก.ย 61  

7-11, 21-25 พ.ย. 61  

5-9, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23 ธ.ค. 61 

  

อตัราคา่บรกิารนีFรวม  
คา่ตัbวเครื+องบนิ ชั Hนประหยดั ( Economy Class) ที+ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื+อนไขของสายการบนิ) 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที+ยวตามรายการ  

คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที+ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

คา่อาหารตามที+ระบใุนรายการ 

คา่เขา้ชมสถานที+ทอ่งเที+ยวตามรายการ 

คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื7อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที7) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื+นไขกรมธรรม)์ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี7ยนแปลงได ้ท ัFงนีFข ึFนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที7ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 42,900.-

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั) โปรดสอบถาม

พกัหอ้งเดี7ยว เพิ7มทา่นละ 3,500.-

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 42,900.-

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั)
โปรดสอบถาม

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั]วเครื7องบนิ 20,900.-

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทาํวซีา่รสัเซยี
ช ัFนธรุกจิเพิ7มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ7มตน้ที7ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื7อที7น ั7ง confirm เทา่น ัFน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ7ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **



** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืFอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื7องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ7มเตมิกบัทาง

บรษิทัได ้**  

เบีFยประกนัเร ิ7มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีFยประกนัเร ิ7มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที7มอีายตุ ัFงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

คา่ภาษมีลูคา่เพิ7ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนีFไมร่วม  
คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื+องดื+มที+สั+งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํHาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิHน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที+สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

คา่ธรรมเนยีมนํHามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที+สายการบนิมกีารปรับขึHนราคา 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ+งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 5 x 3 = 15 ยเูอสดอลลา่ร)์  

คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ7น ตลอดรายการเดนิทาง (20 ยเูอสดอลลา่ร)์ 

เง ื7อนไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที7น ั7งจะยนืยนัเมื7อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัFน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี+เดนิทาง ที+มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื+อทําการจองควิยื+นวซีา่ ภายใน  3 วนันับจาก

วนัจอง  

หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื+อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที7ตอ้งการออกต ั]วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที+  

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Hง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที+ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที+เกดิ

ขึHน 

5. การยื+นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Hนตอนการยื+นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Hงแบบหมูค่ณะและยื+น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื+อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที+ 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั+งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิ

ทางทอ่งเที+ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั+วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนื+องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Hงหม 

เง ื7อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที7เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที7เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที7เกดิขึFนจรงิเหต 

  ขอ้มลูเบืFองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื7นวซีา่และการยื7นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารที+ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึHน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื+นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบ

ลว่งหนา้เพื+อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ+งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที+คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึ

เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 



3. สําหรับผูเ้ดนิทางที+ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื+องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที+ตนพํานักหรอืศกึษา

อยูเ่ทา่นัHน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่+ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ+มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ+ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื+นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื+องจาก

ประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ+งในการยื+นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่+ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที+ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัHนๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

  ขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องต ั]วเครื7องบนิและที7น ั7งบนเครื7องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที+นั+งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัbวเครื+องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิXการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัbวเครื+องบนิ ซึ+งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา

เดนิทาง   

2. หากตัbวเครื+องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที+เกดิขึHนจรงิ 

และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั+งที+ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี+จะนั+งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามที+สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท้ี+มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื+นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที+เครื+องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (นํHา

หนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี+มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี+นั+ง Long leg ขึHนอยูก่บัทาง

เจา้หนา้ที+เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที+เชค็อนิเทา่นัHน 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึHนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Hงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิX เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Hงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิHในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัFงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที7  

     บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึFนไป) เนื+องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้เดนิทางอื+นที+เดนิทางในคณะเดยีวกนั

บรษัิทตอ้งนําไป    

     ชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที+เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ+งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื+อนการเดนิ

ทางของทา่น    

    ไปยั งคณะตอ่ไปแตท่ั HงนีHทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที+ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัbว และค่ าธรรมเนยีม

วซีา่ตามที+  

    สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื7นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที+เกดิขึHนจรงิ เชน่ คา่วีซา่และคา่บรกิารยื+นวซีา่ / คา่มัดจําตัbวเครื+องบนิ หรอืคา่ตัbวเครื+องบนิ (กรณีออกตัb ว

เครื+องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที+กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั]วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัFงหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื+องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที+ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของ 

    สงวนสทิธิXในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัFงหมด 



 

ขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั 

1. เนื+องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี+ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/

Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง

โรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื+องปรับอากาศเนื+องจากอยูใ่นแถบที+มอีณุหภมูตํิ+า 

3. กรณีที+มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึHนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิXในการปรับเปลี+ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื+อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที+มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที+เป็นหอ้งเดี+ยวอาจเป็นหอ้งที+มขีนาดกะทดัรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํHา ซึ+งขึHนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัHนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 


