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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 09-13 ต.ค. 62  41,900 

วนัที ่ 23-27 ต.ค. 62  41,900 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ – มอสโคว ์

11.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  ประตู 4 

เคานเ์ตอร ์H J สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดนิทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 974 

19.45 น 
ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่

ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

ค า่  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL DELTA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัุรสัแดง – 

เซนตบ์าซลิ - ถนนอารบตั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศนูยก์ลาง

ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยูอ่าศัยกว่า 

1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป น าท่านเขา้สู่

ภายในรัว้พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร์

ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอรส์เบริ์ก  

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์   ✈      ✈    O 
HOTEL DELTA 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑ์
อารเ์มอรี ่– จตัุรสัแดง – เซนตบ์าซิล - ถนน
อารบตั 

O O X 
HOTEL DELTA 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ซารก์อรส์ – ชอ้ปป้ิงที ่ IZMAILOVO 
MARKET – ลอ่งเรอืชมกรงุมอสโคว ์–  
ละครสตัว ์   

O O O 
HOTEL DELTA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
สถานรีถไฟใตด้นิ – พพิธิภณัฑอ์วกาศ – วหิาร
เซนทซ์าเวยีร ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์ - สนามบนิ O O  ✈  

5 กรงุเทพฯ   ✈      ✈   
 

 



ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมขุของประเทศ น าทา่นสูจั่ตรัุส

วหิาร ถา่ยรปูกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆัง

อวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคัญใชใ้นงานพธิกีรรมทีส่ าคัญ 

เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระเจา้

ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ีส่ดุในโลกเพือ่น าไปตดิ

บนหอระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้

ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ีส่ดุในโลกทีย่ังไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์

น ้าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชม

ดา้นใน) น าเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภัณฑท์ี่

เก่าแก่ทีสุ่ดของรัสเซยีเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่

14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14  

ถงึช่วงตน้ครสิต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ

รวบรวมทรัพย์สมบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิที่สมบูรณ์แบบ ซึง่อีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ 

อหิรา่น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์

ส าคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ

ประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้ใชจั้ดงาน

ในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้

ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นทีต่ัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่

วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีัน

สวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev 

ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 

แฉกที่ท ามาจากทับทิม น ้ าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสต์น ามาประดับ ไวเ้มื่อปี

ค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนด์เนม เสื้อผา้ 

เครือ่งส าอาง น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ทีเ่ก็บศพสรา้ง

ดว้ยหนิออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่น าทา่นสูถ่นน

อารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหล่ง

รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน 

และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย     

ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL DELTA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ซารก์อรส์ – ชอ้ปป้ิงที ่ IZMAILOVO MARKET – ลอ่งเรอืชมกรงุมอสโคว ์  

– ละครสตัว ์   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 เดนิทางสู ่เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนีเ้ปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะเมอืงซา

กอรส์ไดเ้ป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุ ในครสิตศ์ตวรรษที ่14-

17  เป็นทีแ่สวงบญุทีศ่กัดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลง

ทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy 

Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหวั หอมสทีอง ภายในตกแตง่

ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายใน

บรรจกุระดกูของทา่น ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ ชม

โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถท์ีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มี

การสรา้งในสมยัพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 เลยีนแบบมหาวหิารอสัสมัชญัที่

จตรัุสวหิารแหง่เคลมลนิ  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถ์

เกา่แก ่สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนักบญุ มแีทน่ส าหรับ

ประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆงั สรา้งในสมยัของพระ

นางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆงัทีจ่ตัรัุสวหิารแหง่พระราชวังเครมลนิ 

แตท่ีน่ีส่งูกวา่ชมบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธิ ์(Chapel Over the Well)  ทีซ่มึขึน้มาเองตาม

ธรรมชาต ิ

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดินทางกลับมอสโคว์ จากนั้นใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ของที่ระลึกราคาถูก 

บรเิวณตลาดนัดหนา้โบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึง่มีใหเ้ลือกมากมายหลาย

แบบ  จากนัน้น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ อสิระ

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาทีถู่กทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, 

ตุก๊ตาแมลู่กดกหรอืมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลุมไหล่, อ าพัน, ของทีร่ะลกึ

ต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านล่องเรือ (Moscow River 

Cruises) ชมความสวยงามสองฝ่ังแมน่ ้า Moskva ดืม่ด ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่น ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี ่ไมค่วรพลาด 

เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและ

ชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนีย้งัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย ***

กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL DELTA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 สถานรีถไฟใตด้นิ – พพิธิภณัฑอ์วกาศ – วหิารเซนทซ์าเวยีร ์– เนนิเขาส

แปรโ์รว ์ สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากที่สุดในโลก 

ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี



รถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากช่วง แรกสุดที่สตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต 

ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่ งภายในสถานี นั้ น เป็นลักษณะของ 

Monumental art คือลักษณะของงานศลิปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึคุณความดีของ

วีรบุรุษ ซึง่จะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสก  น าท่านสู่พพิธิภณัฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of 

Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกีย่วกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้

ดวงดาวต่างๆ ซึง่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุรยิะ 

เทคโนโลย ีและสิง่ประดษิฐท์ี่เกีย่วขอ้งกับอวกาศของรัสเซยี พรอ้มดว้ยประวัตศิาสตร์

และการพัฒนาของการเดนิทางขึน้สูอ่วกาศและดวงจันทรต์ัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั สิง่จัด

แสดงตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นกอ้นหนิจากดวงจันทร ์ชดุอวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้สนัุข

ทีเ่คยขึน้ไปในอวกาศ และ อกีมากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้น

ใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะใน

สงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้ง

นานถงึ 45 ปี น าเดนิทางสู่ เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิที่สามารถ

มองเห็นทัศนยีภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้ง

ในสมยัสตาลนิ 

19.00 น.  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.05 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 975   

วนัที ่5 กรงุเทพฯ 

11.10 น.  คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

09-13 ต.ค. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 19,900.- 3,500.- 

23-27 ต.ค. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 19,900.- 3,500.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวน

วัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

          คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

          คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

           ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

           เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

           **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

           [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (15 ยเูอสดอลลา่ร)์  

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดรายการเดนิทาง (20 ยเูอสดอลลา่ร)์ 

  

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

 หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

 กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

 รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

 

 



เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

  

 ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 1.ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

 เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

 2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

 Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

 3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

 รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

 เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 



ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

  

 

 

 


