
  1  รสัเซีย [มอสโคว-์ซารก์อรส์] 6 วนั 3 คืน BY EK                                                                               [GQ3DME-EK014]                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอสโคว ์| พระราชวงัเครมลนิ | IZMAILOVO MARKET | ซารก์อรส์ |  

ชม VDNKH PAVILLION สถานท่ีจดังานท่ีใหญ่ท่ีสดุในรสัเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รัสเซยี [มอสโคว ์- ซารก์อรส์] 
6 วัน 3 คนื 

 เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 2563  

ราคาแนะน าเพยีง 35,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– ถนนอารบตั 

วนัท่ี 3. มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ชอ้ปป้ิงท่ี  IZMAILOVO MARKET – ละครสตัว ์                 

วนัท่ี 4.  สถานีรถไฟใตด้นิ - พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่ – จตัรุสัแดง 

วนัท่ี 5. VDNKh Expo Park – วิหารเซนตซ์าเวียร ์– OUTLET – สนามบินมอสโคว ์    

วนัท่ี 6. ดไูบ - กรุงเทพ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการ
บินเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์ - ถนนอารบัต 
03.30 น. ออกเดินทางสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 377 

* คณะเดนิทางวนัท่ี 03 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 03.30 น. และ ถึงดไูบ เวลา 06.55 น. * 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.15 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์ โดยสายการบินเอมเิรตส ์เทีย่วบินที ่EK 133 

* คณะเดนิทางวนัท่ี 03 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.35 น. และ ถึงกรุงมอสโคว ์เวลา 13.50 น.  
13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 

ชั่วโมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ น าเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow 
Hills) จดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกท่ี
สรา้งในสมยัสตาลิน น าท่านสูถ่นนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่าน
การคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของท่ีระลกึ รา้นนั่งเลน่ และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และ
ศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม  IZMAILOVO DELTA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ช้อปป้ิงที ่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็นท่ีตั้ง
ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักดิ์สิทธ์ิของ
ประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์
ชมโบสถโ์ฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายใน
ตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนกับญุเซอรเ์จียสท่ีภายในบรรจกุระดกูของ
ท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption 
Cathedral) โบสถท่ี์มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 
เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตรุสัวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนกับญุ มีแท่นส  าหรบัประกอบ
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พิธีของพระสงัฆราชและท่ีส  าหรบันักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมยัของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงัท่ีจตัรุสัวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ีสงูกว่าชมบ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel 

Over the Well) ท่ีซึมขึน้มาเองตามธรรมชาติ  

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัมอสโคว ์จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ของท่ีระลกึราคาถกู บริเวณตลาดนดัหนา้โบสถ ์

โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลกูดก ซึ่งมีใหเ้ลือกมากมายหลายแบบ   จากนั้นน าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET 
ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสดุ อาทิเช่น 
นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตาแม่ลกูดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล่, อ าพัน, ของท่ีระลึกต่างๆ และ
อ่ืนๆอีกมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เช่น สนุัข ลิง นก ฯลฯ 

รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของ
ท่ีระลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ทีพ่ัก เขา้สูท่ี่พกั IZMAILOVO DELTA หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่4 สถานีรถไฟใต้ดนิ - พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี่ – จัตุรัสแดง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเท่ียวชมกรุงมอสโคว ์โดยการใชร้ถไฟใตด้ิน น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว  ์ถือไดว้่ามี
ความสวยงามมากท่ีสดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงาม
ของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินมีจดุเริ่มตน้มาจากชว่ง แรกสดุท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้  าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะ
ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต  ่า 
ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก  น าท่านเขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) 
ท่ีประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
ปัจจบุนัเป็นท่ีประชมุของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ น าท่านสู่จัตรุสัวิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถ์อสัสมัชัญ โบสถ์อนันันซิเอชั่น โบสถ์อารค์แอนเจลไมเคิล  หอระฆังอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถท่ี์ส  าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส  าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้
ซารท์กุพระองคจ์ากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารสรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่
ท่ีสดุในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหวา่งการหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระ
เจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซน์  า้หนัก 40 ตนั 
(หากมีพธิีกรรมทางศาสนาโบสถอั์สสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) น  าเขา้ชมพพิธิภัณฑอ์าร์

เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุของรสัเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสั
โคว่ี ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 -15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดี ท่ีสุดของรัสเซียจาก
คริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่ งในสามพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บ
รวบรวมทรพัยส์มบตัิของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบรูณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษ และ อิหรา่น 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย 

 
น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณส์  าคญัในประวตัิศาสตร์
ของรสัเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษ
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ค า่ 
ทีพ่ัก 

ท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนีใ้ชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ี
ระลกึสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตัรุสัแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ 
วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ย
ศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาส
สกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น า้หนัก 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์
น  ามาประดบั ไวเ้มื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ี
เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ  าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องส  าอาง น า้หอม และ
ราคาคอ่นขา้งแพง ชมอนุสรณส์ถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินออ่นสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บน
แท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 
อิสระอาหารค  ่าตามอธัยาศยั 
เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม  IZMAILOVO DELTA  หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่5 VDNKh Expo Park – วิหารเซนตซ์าเวียร ์ –  OUTLET – สนามบนิมอสโคว ์                                       
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านสู่ อาณาจักร VDNKh Expo Park หรือ Exhibition of Achievements of National 

Economy หรือในชื่อภาษารัสเซียว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็น
สถานท่ีจัดงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย ภายในพื้นท่ีเกือบ 1,500 ไร่ ท่ีนีม้ีทั้งพิพิธภณัฑ ์อาคารจัดงานแสดง 
สวนหย่อม สวนสตัวข์นาดย่อม สวนสาธารณะและพืน้ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ในช่วงฤดรูอ้นท่ีน่ีจะเป็นพืน้ท่ีสี
เขียวท่ีมีน  า้พุสวยงาม มีสวน Ostankino ท่ีร่มรื่นเหมาะแก่การเดินเล่น เมื่อเขา้ถึงฤดหูนาว พืน้ท่ีน  า้พุและ
สวนดอกไมจ้ะถูกเปลี่ยนใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ท่ีสดุในยุโรป  และยังเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์

อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) (ไม่รวมค่าเขา้ชม) การจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ 
ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวตา่งๆ ซึ่งพิพิธภณัฑแ์ห่งนี ้จะจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ จักรวาล 
ระบบสรุิยะ เทคโนโลยี และส่ิงประดิษฐ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับอวกาศของรสัเซีย พรอ้มดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละการ
พฒันาของการเดินทางขึน้สู่อวกาศและดวงจันทรต์ัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กอ้นหินจากดวงจนัทร ์ชดุอวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้สนุขัท่ีเคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 จากนัน้น  าเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทอง

ท่ีใหญ่ท่ีสดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้
ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใช้เวลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี ไดเ้วลาอันสมควรเดินทางสู่ BELAYA DACHA 
OUTLET มีเวลาท่านไดอิ้สระช้อปป้ิงสินคา้แบรนดเนมมากมาย อาทิ เช่น SUPERDRY ,ADIDAS , 
CAMPER , BOSS ,MICHAEL KORS ,REEBOK, CALVIN KLEIN, MANGO , TOMMY HILFIGER , 
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VANS , HELLY HANSEN , GUESS, NIKE , BENETTON ฯลฯ 
ค า่ อิสระอาหารค  ่าตามอธัยาศยั 

18.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
23.50 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบิน EK 132 

** คณะเดินทางวนัท่ี 03 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 23.20 น. และถึงดไูบ เวลา 05.35 น. * 
 

วันที ่6 ดูไบ - กรุงเทพ 
06.15 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
09.30 น. ถึงสนามบินดไูบ น าท่านเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ่ 

 ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 
* คณะเดินทางวนัท่ี 03 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. * 
* คณะเดินทางวนัท่ี 16 – 21 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. * 

18.40 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

ราคาแนะน าเพยีง  
รัสเซยี (มอสโคว ์– ซารก์อรส์) 6 วัน 3 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

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 ไม่ต้องท าวซ่ีารัสเซยี 
***โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.        สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3.        หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง,  
 ค่าน า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 
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3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (20 ยเูอสดอลลาร)์ 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 ยเูอสดอลลาร)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


