
 

 

  

 

 

 

 

 

 

มอสโคว์ | พระราชวงัเครมลิน | IZMAILOVO MARKET | ซาร์กอร์ส |  

ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จดังานที่ใหญ่ที่สดุในรัสเซีย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 
6 วัน 3 คืน 

 เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 

33,900.- 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

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

วนัท่ี 3. มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิง้ท่ี  IZMAILOVO MARKET – ละครสตัว์                  

วนัท่ี 4.  สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ี – จตัรัุสแดง 

วนัท่ี 5. VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบนิมอสโคว์     

วนัท่ี 6. ดไูบ - กรุงเทพ 

 
 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการ
บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์  - ถนนอารบัต 
02.25 น. ออกเดนิทางสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 371 

** คณะเดินทางวนัท่ี 20 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 02.00 น. และถึงดไูบ เวลา 06.00 น.** 
05.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิดไูบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.35 น. ออกเดนิทางตอ่สู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบินอิมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 133 

** คณะเดินทางวนัท่ี 20 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 09.15 น. และถึงมอสโคว์ เวลา 13.45 น.** 
13.50 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 

ชั่วโมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow 
Hills) จดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทัง้เมืองและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึท่ี
สร้างในสมยัสตาลิน น าทา่นสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่น
การค้า แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านค้าของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และ
ศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม  IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปป้ิงที่  IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นท่ีตัง้
ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักดิ์สิทธ์ิของ
ประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ์ 
ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี ้  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายใน
ตกแตง่ด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนกับญุเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจกุระดกูของ
ท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption 
Cathedral) โบสถ์ท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมยัพระเจ้าอีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 



 

 

เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตรัุสวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแตง่ด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแตง่ด้วยภาพนกับญุ มีแท่นส าหรับประกอบ
พิธีของพระสังฆราชและท่ีส าหรับนักร้องน าสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ต้องการให้เหมือนหอระฆงัท่ีจตัรัุสวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แตท่ี่น่ีสงูกว่าชมบ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel 

Over the Well) ท่ีซมึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าทา่นเดนิทางกลบัมอสโคว์ จากนัน้ให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้าของท่ีระลึกราคาถกู บริเวณตลาดนดัหน้าโบสถ์ 

โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายแบบ   จากนัน้น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET 
ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถกูท่ีสดุ อาทิเช่น 
นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อ าพนั, ของท่ีระลึกต่างๆ และ
อ่ืนๆอีกมากมาย 

ค ่า น าท่านชมการแสดงละครสตัว์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัว์แสนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สนุขั ลิง นก ฯลฯ 
รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ชว่ง ชว่งแรก 45 นาที พกั 15 นาที และชว่งหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกบัสตัว์ตา่งๆ และมีของ
ท่ีระลึกด้วย ***กรณีละครสตัว์งดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พัก 
 

เข้าสูท่ี่พกั IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า 
 



 

 

วันที่ 4 สถานีรถไฟใต้ดนิ - พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี – จัตุรัสแดง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชมกรุงมอสโคว์ โดยการใช้รถไฟใต้ดิน น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามี
ความสวยงามมากท่ีสดุในโลก ด้วยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงาม
ของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิมีจดุเร่ิมต้นมาจากชว่ง แรกสดุท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะ
ท่ีสร้างขึน้เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า 
ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก  น าทา่นเข้าสูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) 
ท่ีประทบัของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
ปัจจบุนัเป็นท่ีประชมุของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ น าท่านสู่จตัรัุสวิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใช้ในงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้า
ซาร์ทุกพระองค์จากนัน้ชมระฆงัพระเจ้าซารร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่
ท่ีสดุในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหวา่งการหล่อท าให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระ
เจ้าซาร์ท่ีมีความต้องการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น า้หนกั 40 ตนั 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์

เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจ้าชายมสั
โคว่ี ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจาก
คริสต์ศตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหนึ่งในสามพิพิ ธภัณฑ์ท่ีเก็บ
รวบรวมทรัพย์สมบตัขิองพระเจ้าแผน่ดนิท่ีสมบรูณ์แบบ ซึง่อีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหร่าน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณ์ส าคญัในประวัติศาสตร์
ของรัสเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนีใ้ช้จัดงานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวันท่ี
ระลกึสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตัรัุสแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัได้แก่ 
วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สร้างด้วย
ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตัง้อยู่บนปอ้มสปาส
สกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น า้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์
น ามาประดับ ไว้เม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ี



 

 

 
 
 

ค ่า 
ที่พัก 

เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้าจ าพวกแบรนด์เนม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง น า้หอม และ
ราคาคอ่นข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บน
แทน่หินมีโลงแก้วครอบอยู ่
อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม  IZMAILOVO DELTA  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์  –  OUTLET – สนามบนิมอสโคว์                                        
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านสู่  อาณา จักร  VDNKh Expo Park ห รือ  Exhibition of Achievements of National 

Economy หรือในช่ือภาษารัสเซียว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็น
สถานท่ีจัดงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ภายในพืน้ท่ีเกือบ 1 ,500 ไร่ ท่ีนีมี้ทัง้พิพิธภัณฑ์ อาคารจัดงานแสดง 
สวนหย่อม สวนสตัว์ขนาดย่อม สวนสาธารณะและพืน้ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ในช่วงฤดรู้อนท่ีน่ีจะเป็นพืน้ท่ีสี
เขียวท่ีมีน า้พุสวยงาม มีสวน Ostankino ท่ีร่มร่ืนเหมาะแก่การเดินเล่น เม่ือเข้าถึงฤดหูนาว พืน้ท่ีน า้พุและ
สวนดอกไม้จะถูกเปล่ียนให้กลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป  และยงัเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์

อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) (ไมร่วมคา่เข้าชม) การจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ ยาน
อวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวตา่งๆ ซึง่พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้จะจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ จกัรวาล ระบบ
สริุยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกบัอวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วยประวตัิศาสตร์และการพฒันา
ของการเดินทางขึน้สู่อวกาศและดวงจนัทร์ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั สิ่งจดัแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน
จากดวงจนัทร์ ชดุอวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้สนุขัท่ีเคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมายฃ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 จากนัน้น าเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทอง

ท่ีใหญ่ท่ีสดุในรัสเซีย สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้า
ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ BELAYA DACHA 
OUTLET มีเวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนดเนมมากมาย อาทิ เช่น SUPERDRY ,ADIDAS , 
CAMPER , BOSS ,MICHAEL KORS ,REEBOK, CALVIN KLEIN, MANGO , TOMMY HILFIGER , VANS 
, HELLY HANSEN , GUESS, NIKE , BENETTON ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
18.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบิน EK 132 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 20 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 23.50 น. และถึงดไูบ เวลา 06.15 น.** 



 

 

 

วันที่ 6 ดูไบ - กรุงเทพ 
06.05 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
09.40 น. ถึงสนามบนิดไูบ น าทา่นเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดนิทางตอ่ 

 ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เท่ียวบนิท่ี EK 372 
** คณะเดนิทางวนัท่ี 20 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 09.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.** 

19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

อัตราค่าบริการ รัสเซีย (มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส) 6 วัน 3 คืน 
โดยสายการบนิเอมเิรตส์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

18-23 ก.ย. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 21,900.- 3,900.- 

20-25 พ.ย 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 18,900.- 3,900.- 

06-11 ธ.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 18,900.- 3,900.- 

30 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 26,900.- 3,900.- 

หนังสือเดนิทางสัญชาตไิทย ไม่ต้องท าวีซ่ารัสเซีย 
***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 

 

 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2.        สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3.        หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง,  



 

 

 ค่าน า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน (20 ยเูอสดอลลา่ร์) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (18 ยเูอสดอลลา่ร์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  



 

 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


