
 

BHT9190115 ทวัร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK 

 มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วนั 3 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพ  

HILIGHT 
• ชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) ถา่ยรปูที�โบสถเ์ซนต์
บาซลิ (Saint Basil's Cathedral)  
• เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin 
Palace) ที�ประทบัของพระเจา้ซาร ์ 
• ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค ถอืไดว้า่มคีวาม
สวยงามมากที�สดุในโลก  
• ชอ้ปปิBงสนิคา้พืBนเมอืงที� IZMAILOVO MARKET 
ตลาดที�ใหญแ่ละถกูที�สดุของประเทศ  
• ชมบอ่นํBาศักดิQสทิธิQ (Chapel over the Well) ที�
เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk)  
• ชม VDNKH PAVILLION สถานที�จัดงานที�ใหญ่
ที�สดุในรัสเซยี ***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) 
เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี� ไมค่วรพลาด*** 

 

 

 

โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 
เดนิทาง : มถินุายน-ตลุาคม 62 

ราคาเร ิ�มตน้เพยีง 35,900.-  
 



 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์

T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที� 2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์ - ถนนอารบตั 

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 371 

***คณะเดนิทางต ั<งแตว่นัที� 29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 02.00 น. 

และถงึดไูบ เวลา 06.00 น.*** 

05.35 น. ถงึสนามบนิดไูบ นําทา่นเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดนิทางตอ่  

09.35 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบินอิม ิเรตส์ เที�ยวบินที� EK 133 

***คณะเดนิทางต ั<งแตว่นัที� 29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.15 น. 

และถงึมอสโคว ์เวลา 13.45 น.*** 

13.50 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาทอ้งถิ�นชา้

กวา่ประเทศไทย 4 ชั�วโมง)  ผา่นขั Bนตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ นําเดนิทาง

สู่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิที�สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง

มอสโควไ์ดทั้ Bงเมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึที�สรา้งในสมัยสตาลนิ นําท่านสูถ่นน

อารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั Bงย่านการคา้ แหล่ง

รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของที�ระลกึ รา้นนั�งเล่น และยังมีศลิปินมานั�งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน 

และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

ที�พกั  เขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม IZMAILOVO DELTA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3  มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ชอ้ปปิ< งที�  IZMAILOVO MARKET - ละครสตัว ์    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสู่เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนีBเปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะเมอืงซา

กอร์สไดเ้ป็นที�ตั Bงของศาสนสถานที�ใหญ่ที�สุดและเก่าแก่ที�สุด ในครสิต์ศตวรรษที� 14-

17  เป็นที�แสวงบญุที�ศักดิQสทิธิQของประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทาง

ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี<  (Holy Trinity 

Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟ

รสโกและภาพไอคอน 5 ชั Bน มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสที�ภายในบรรจุกระดกูของ

ท่าน ประชาชนที�ศรัทธาจะเดนิทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอ์สัสมัชญั 

(Assumption Cathedral) โบสถท์ี�มคีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งในสมัยพระ

เจา้อีวานเมื�อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญที�จตุรัสวหิารแห่งเคลม

ลนิ  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั Bน โบสถเ์กา่แก ่สรา้งในสมัยพระ

เจา้ปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของ



 

บา่ย นําท่านเดนิทางกลับมอสโคว ์จากนัBนใหท้่านไดเ้ลอืกซืBอสนิคา้ของที�ระลกึราคาถูก บรเิวณ

ตลาดนัดหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุ๊กตาแมล่กูดก ซึ�งมใีหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ  จากนัBนนํา

ท่านสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดที�ใหญ่ที�สดุของประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซืBอ

สนิคา้พืBนเมอืงนานาชนดิ ในราคาที�ถกูที�สดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตาแมล่กูดกหรอื

มาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล,่ อําพัน, ของที�ระลกึตา่งๆ และอื�นๆอกีมากมาย 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ี� ไม่ควรพลาด 

เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัBงมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่ง

หลังอกี 45 นาท ีจากนีBยังมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองที�ระลกึดว้ย ***กรณีละคร

สัตวง์ดการแสดงและซึ�งบางครั Bงการงดการแสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิQในการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

ที�พกั  เขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม IZMAILOVO DELTA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4 สถานรีถไฟใตด้นิ - พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี� – จตัรุสัแดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเที�ยวชมกรุงมอสโคว ์โดยการใชร้ถไฟใตด้นิ นําท่านชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุง

มอสโคว ์ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากที�สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม

การตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเริ�มตน้มาจากชว่ง แรก

สุดที�สตาลนิ ขึBนมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที�นํามาตกแต่ง

ภายในสถานีนัBนเป็นลักษณะของ Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะที�สรา้งขึBน

เพื�อระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุษุ ซึ�งจะสื�อออกมาในรูปของงานปัBน รปูหล่อ ภาพสลักนูน

ตํ�า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก  นําท่านเขา้สู่ภายในรั Bวพระราชวงัเครมลนิ 

(Grand Kremlin Palace) ที�ประทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั�งพระเจา้ซาร์

ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจุบันเป็นที�ประชมุของรัฐบาลและที�

รับรองแขกระดับประมขุของประเทศ นําทา่นสูจั่ตรัุสวหิาร ถา่ยรปูกับโบสถอ์ัสสัมชญั โบสถ์

อันนันซเิอชั�น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสมัชญั 

ซึ�งเป็นโบสถท์ี�สําคัญใชใ้นงานพธิกีรรมที�สําคัญ เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของ

พระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนัBนชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์

จะสรา้งระฆังใบใหญ่ที�สดุในโลกเพื�อนําไปตดิบนหอระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาดระหว่าง

พระสงัฆราชและที�สําหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรนีมหา

ราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆงัที�จัตรัุสวหิารแหง่พระราชวังเครมลนิ แตท่ี�นี�สงูกวา่ชมบอ่นํ <า

ศกัด ิoสทิธ ิo (Chapel Over the Well)  ที�ซมึขึBนมาเองตามธรรมชาต ิ

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

การหลอ่ทําใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญพ่ระเจา้ซารท์ี�มคีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ี�สดุในโลก

ที�ยังไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์Bาหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนา

โบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นําเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี� (The 

Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที�เก่าแก่ที�สุดของรัสเซียเพื�อเป็นที�เก็บสะสมของ

เจา้ชายมัสโควี� ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที� 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที�เก็บสะสมของมคี่าที�ดี

ที�สดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที� 14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที� 20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอ

รี�เป็นหนึ�งในสามพพิธิภัณฑท์ี�เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิที�สมบูรณ์แบบ 

ซึ�งอกี 2 ที�อยูท่ี�องักฤษ และ อหิรา่น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงที�เป็นเวทขีองเหตุการณ์สําคัญ

ในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทาง

การเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที� 17 ปัจจุบันสถานที�แห่งนีBใชจั้ดงานในชว่งเทศกาล

สําคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันที�ระลึกสงครามโลกครั Bงที� 2 บรเิวณ

โดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที�ตั Bง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที�สวยงาม อันไดแ้ก ่วหิารเซนต์

บาซลิ(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที�มสีสีันสวยงามสดใส 

สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซา

วเิออร ์ตั Bงอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที�ทํามาจาก

ทับทิม นํB าหนัก 20 ตัน ซึ�งพรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับ ไวเ้มื�อปีค.ศ.1995 ชม

หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ของเมือง 

สรา้งในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบรนดเ์นม เสืBอผา้ เครื�องสําอาง นํBาหอม และ

ราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ที�เก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง ภายในมี

ศพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั  เขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม IZMAILOVO DELTA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5 VDNKh Expo park – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ –  OUTLET – สนามบนิมอสโคว ์                                      

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จ า ก นัB น นํ า ท่ า น สู่  อ า ณ า จ ัก ร  VDNKh Expo park ห รื อ  Exhibition of 

Achievements of National Economy ห รือ ใน ชื� อ ภ า ษ า รัส เซี ย ว่ า  Vystavka 

Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็นสถานที� จัดงานที� ใหญ่ที�สุดใน

รัสเซยี ภายในพืBนที�เกอืบ 1,500 ไร่ ที�นีBมทัี Bงพพิธิภัณฑ์ อาคารจัดงานแสดง สวนหย่อม 

สวนสตัวข์นาดยอ่ม สวนสาธารณะและพืBนที�พักผอ่นหยอ่นใจ ในชว่งฤดรูอ้นที�นี�จะเป็นพืBนที�

สเีขยีวที�มนํีBาพุสวยงาม มสีวน Ostankino ที�รม่รื�นเหมาะแกก่ารเดนิเลน่ เมื�อเขา้ถงึฤดหูนาว 

พืBนที�นํBาพุและสวนดอกไมจ้ะถกูเปลี�ยนใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญท่ี�สดุในยโุรป  และ



 

ยังเป้นที�ตั Bงของพพิธิภณัฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) 

(ไม่รวมค่าเขา้ชม) การจัดแสดงเกี�ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัBง

ดวงดาวต่างๆ ซึ�งพิพิธภัณฑ์แห่งนีB  จะจัดแสดงเกี�ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ 

เทคโนโลย ีและสิ�งประดษิฐท์ี�เกี�ยวขอ้งกับอวกาศของรัสเซยี พรอ้มดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละ

การพัฒนาของการเดนิทางขึBนสูอ่วกาศและดวงจันทรต์ั Bงแตอ่ดตีจนถงึปัจจุบัน สิ�งจัดแสดง

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกอ้นหนิจากดวงจันทร ์ชดุอวกาศ ชิBนสว่นยานอวกาศ รวมทัBงสนัุขที�เคย

ขึBนไปในอวกาศ และ อกีมากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย จากนัBนนําเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้น

ใน) เป็นมหาวหิารโดมทองที�ใหญ่ที�สุดในรัสเซยี สรา้งขึBนเพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน

สงครามนโปเลยีน เมื�อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี� 1 ใชเ้วลาก่อสรา้ง

นานถงึ 45 ปี ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู่ BELAYA DACHA OUTLET มเีวลาทา่นได้

อ ิสระช้อปปิ< งส ินค้าแบรนดเนมมากมาย อาทิ เช่น  SUPERDRY ,ADIDAS , 

CAMPER , BOSS ,MICHAEL KORS ,REEBOK, CALVIN KLEIN, MANGO , 

TOMMY HILFIGER , VANS , HELLY HANSEN , GUESS, NIKE , BENETTON 

ฯลฯ 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

18.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.50 น. ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เที�ยวบนิที�  EK 132 

***คณะเดนิทางต ั<งแตว่นัที� 29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 23.50 น. 

และถงึดไูบ เวลา 06.15 น.*** 

 

วนัที� 6 ดไูบ - กรงุเทพ 

06.05 น. ถงึสนามบนิดไูบ นําทา่นเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดนิทางตอ่ 

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 372 

***คณะเดนิทางต ั<งแตว่นัที� 29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.30 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 



 

ทา่นละ ทา่นละ ทา่นละ 

26 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 36,900.- 17,900.- 3,900.- 

18-23 ก.ย. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 36,900.- 17,900.- 3,900.- 

02-07 ต.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 3,900.- 

29 ต.ค.-03 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 3,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทําวซีา่รสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ั<น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วัน

นับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั~วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Bง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิQไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ย

ที�เกดิขึBน 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ Bงหมด 

อตัราคา่บรกิารนี<รวม 
1 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั Bนประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 



 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื<อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบี<ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบี<ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั<งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนี<ไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํBาหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิBน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํBามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึBนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (20 ยเูอสดอลลา่ร)์ 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (18 ยเูอสดอลลา่ร)์ 

 

 

 
เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ<นจรงิ 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั~วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิQการเรยีกเก็บค่ามัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิQเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที�

เกดิขึBนจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด



 

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํBาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที�นั�ง Long leg ขึBนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นัBน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึBนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Bงหมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิQ เก็บคา่ใชจ้า่ยทั Bงหมด 

5.   บรษิทัขอสงวนสทิธิoในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั<งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจํานวนที� บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านขึ<นไป) เนื�องจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื�อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั BงนีBท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที� สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื�นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึBนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ 

หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั~วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิQในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ั<งหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิQในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั<งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 
 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 



 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึBนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิQในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํBา ซึ�งขึBนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัBนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 


