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รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 
6 วัน 3 คืน 

เดนิทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง 35,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – ถนนอารบตั 

วนัที่ 3. มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิง้ที่  IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์                  

วนัที่ 4.  สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ี – จตัุรสัแดง 

วนัที่ 5. VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์     

วนัที่ 6. ดูไบ - กรุงเทพ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการ
บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์  - ถนนอารบัต 
03.30 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 377 

* คณะเดินทางวนัที่ 03 เม.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และ ถึงดูไบ เวลา 06.55 น. * 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.15 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 133 

* คณะเดินทางวนัที่ 03 เม.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.35 น. และ ถึงกรุงมอสโคว์ เวลา 13.50 น.  
13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์  ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ( เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 

ชัว่โมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow 
Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่
สร้างในสมยัสตาลิน น าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ ย่าน
การค้า แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และ
ศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก เข้าสู่ที่พกั โรงแรม  IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า 

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

 เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นที่ต ัง้
ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่ สุด ในคริสต์ศตวรรษที่  14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศ ักดิ์ สิทธ์ิของ
ประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ 
ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว  หอมสีทอง ภายใน
ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนกับุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของ
ท่าน ประชาชนท่ีศรทัธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ( Assumption 
Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 
เลียนแบบมหาวิหารอสัสัมชญัที่จตุรสัวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบ
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พิธีของพระสังฆราชและที่ส าหรบันกัร้องน าสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ต้องการให้เหมือนหอระฆงัที่จตัุรสัวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ที่นี่สู งกว่าชมบ่อน า้ศักดิ์ สิทธิ์  (Chapel 

Over the Well) ที่ซึมขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางกลับมอสโคว์ จากนัน้ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ 

โดยเฉพาะตุ๊ กตาแม่ลูกดก ซึ่ง มีให้เลือกมากมายหลายแบบ   จากนัน้น าท่านสู่  IZMAILOVO MARKET 
ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองนานาชนิด ในราคาที่ ถูกที่ สุด อ าทิเช่น 
นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่ , อ าพ ัน, ของที่ระลึกต่างๆ และ
อ่ืนๆอีกมากมาย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ 

รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกบัสัตว์ต่างๆ และมีของ
ที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ท่ีพัก เข้าสู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 4 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี – จัตุรัสแดง 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเที่ยวชมกรุงมอสโคว์ โดยการใช้รถไฟใต้ดิน น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  ถือได้ว่ามี
ความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงาม
ของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึน้มาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะ
ที่สร้างขึน้เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า 
ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก  น าท่านเข้าสู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) 
ที่ประทบัของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมของรฐับาลและที่รบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสู่จัตุรัส วิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถ์อสัสัมชญั โบสถ์อนันนัซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อสัสัมชญั ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ส าคญัใช้ในงานพิธีกรรมที่ส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้า
ซาร์ทุกพระองค์จากนัน้ชมระฆงัพระเจ้าซารสร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่
ที่สุดในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อท าให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระ
เจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยงัไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น า้หนัก 40 ต ัน 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน)  น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์

เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรสัเซียเพื่อเป็นที่ เก็บสะสมของเจ้าชายมัส
โคว่ี ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  14 -15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ ดีที่ สุดของ รัสเซียจาก
คริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่ เก็บ
รวบรวมทรพัย์สมบตัิของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่องักฤษ และ อิหร่าน  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าค ัญในประวัติศาสตร์
ของรสัเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษ
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ค ่า 
ท่ีพัก 

ที่ 17 ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีใ้ช้จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่
ระลึกสงครามโลกครัง้ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจตัุรสัแดงเป็นที่ต ัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ 
วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral ) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วย
ศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ต ัง้อยู่บนป้อมสปาส
สกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจากทับทิม น า้หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์
น ามาประดบั ไว้เม่ือปี ค .ศ .1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)  สถาปัตยกรรมที่
เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้าจ าพวกแบรนด์เนม เสื อ้ผ้า เคร่ืองส าอาง น า้หอม และ
ราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บน
แท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ 
อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม  IZMAILOVO DELTA  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 5 VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์  –  OUTLET – สนามบินมอสโคว์                                        
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

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

Economy หรือในช่ือภาษารัสเซียว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh)  เป็น
สถานที่จดังานที่ใหญ่ที่สุดในรสัเซีย ภายในพืน้ที่เกือบ 1 ,500 ไร่ ที่นี มี้ท ัง้พิพิธภัณฑ์ อาคารจัดงานแสดง 
สวนหย่อม สวนสัตว์ขนาดย่อม สวนสาธารณะและพืน้ที่พกัผ่อนหย่อนใจ ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นพืน้ที่ สี
เขียวที่มีน า้พุสวยงาม มีสวน Ostankino ที่ร่มร่ืนเหมาะแก่การเดินเล่น เม่ือเข้าถึงฤดูหนาว พืน้ที่น า้พุและ
สวนดอกไม้จะถูกเปล่ียนให้กลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ที่ สุดในยุโรป  และยังเป็นที่ต ัง้ของพิพิธภัณฑ์

อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) (ไม่รวมค่าเข้าชม) การจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ 
ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภณัฑ์แห่งนี ้จะจดัแสดงเก่ียวกับอวกาศ จั กรวาล 
ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และส่ิงประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกบัอวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วยประวัติศาสตร์และการ
พฒันาของการเดินทางขึน้สู่อวกาศและดวงจนัทร์ต ัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่ิงจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ก้อนหินจากดวงจนัทร์ ชุดอวกาศ ชิน้ส่วนยานอวกาศ รวมทัง้สุนขัที่เคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

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

ที่ใหญ่ที่สุดในรสัเซีย สร้างขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้า
ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่  1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่  BELAYA DACHA 
OUTLET มีเวลาท่านได้อิส ระช้อปปิ ้ง สินค้าแบรนด เนมมากมาย อาทิ เช่ น SUPERDRY ,ADIDAS , 
CAMPER , BOSS ,MICHAEL KORS ,REEBOK, CALVIN KLEIN, MANGO , TOMMY HILFIGER , 
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VANS , HELLY HANSEN , GUESS, NIKE , BENETTON ฯลฯ 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

18.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบิน EK 132 

** คณะเดินทางวนัที่ 03 เม.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 23.20 น. และถึงดูไบ เวลา 05.35 น. * 
 

วันที่ 6 ดูไบ - กรุงเทพ 
06.15 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
09.30 น. ถึงสนามบินดูไบ น าท่านเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อ 

 ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 372 
* คณะเดินทางวนัที่ 03 เม.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. * 
* คณะเดินทางวนัที่ 16 – 21 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. * 

18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

ราคาแนะน าเพยีง  
รัสเซยี (มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส) 6 วัน 3 คนื 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
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 าวีซ่ารัสเซีย 
***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านัน้ 
2.        ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3.        หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้า ท่ี ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด  
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบนิ) 
2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเ ร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้ เอาประกันท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  
 ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
3. ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา  
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4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน (20 ยูเอสดอลลาร์) 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 ยูเอสดอลลาร์) 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่ น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีน่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบนิแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่า เหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน  


