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NT233
ทวัรร์ัสเซยี มอสโคว ์ซารก์อส 5 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรรั์สเซยี , 5 วัน 3 คนื ,

HOTEL DELTA

ลอ่งเรอืชมกรุงมอสโคว ์(Moscow) 
เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทปีระทบัของพระเจา้ซาร์

ชอ้ปปิงท ีIZMAILOVO MARKET
เทยีวชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี

ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) แสนรูท้ ีไมค่วรพลาด

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - มอสโคว์

11.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู4 เคานเ์ตอร ์H, J สายการบนิไทย
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

14.00 น.
ออกเดนิทางสู ่มอสโคว ์โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG974
*** สําหรบัคณะทอีอกเดนิทางตงัแต ่4 พ.ย. จะออกเดนิทางเวลา 14.00 น. และไปถงึมอสโควเ์วลา 20.20 น. ***

19.45 น.
ถงึ สนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชวัโมง)
ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้

ค่าํ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



ทพีกั
HOTEL DELTA หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี- จตัรุสัแดง - เซนตบ์าซลิ - ถนนอารบตั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ
การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยู่อาศัยกวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นทสีดุในยุโรป

นําทา่นเขา้สูภ่ายในรัว พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทปีระทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค์
จนกระทังพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจบัุนเป็นทปีระชมุของรัฐบาลและทรัีบรองแขกระดับประมุขของประเทศ
นําทา่นสูจั่ตรัุสวหิาร ถ่ายรูปกับโบสถอั์สสมัชญั โบสถอั์นนันซเิอชนั โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอั์สสมัชญั
ซงึเป็นโบสถท์สํีาคัญใชใ้นงานพธิกีรรมทสํีาคัญ เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์กุพระองค์

จากนันชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทสีดุในโลกเพอืนําไปตดิบนหอระฆังแตเ่กดิความ
ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ทําใหร้ะฆังแตก 

ชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์ทมีคีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทสีดุในโลกทยัีงไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซน์ ้าํหนัก 40 ตัน
(หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอั์สสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน)

นําเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี(The Kremlin Armory) เป็นพพิธิภัณฑท์เีกา่แกท่สีดุของรัสเซยี เพอืเป็นทเีก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี
ในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี14-15 ปัจจบัุนเป็นสถานทเีก็บสะสมของมคีา่ทดีทีสีดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษท ี14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี20
พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเป็นหนงึในสามพพิธิภัณฑท์เีก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผน่ดนิทสีมบรูณ์แบบ ซงึอกี 2 ทอียู่ทอัีงกฤษ และ อหิร่าน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําชม จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทเีป็นเวทขีองเหตกุารณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี
ไม่วา่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี17
ปัจจบัุนสถานทแีหง่นีใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคัญ  ๆเชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันทรีะลกึสงครามโลกครังท ี2
บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นทตัีง ของกลุม่สถาปัตยกรรมทสีวยงาม อันไดแ้ก ่วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil's Cathedral)
ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทมีสีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev
ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตังอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกททํีามาจากทับทมิ น ้าํหนัก 20 ตัน
ซงึพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับ ไวเ้มอืปีค.ศ.1995

ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบรนดเ์นม
เสอืผา้ เครืองสําอาง น ้าํหอม และราคาคอ่นขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ทเีก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง
ภายในมศีพเลนนินอนอยู่บนแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู่

นําทา่นสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทังย่านการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทรีะลกึ รา้นนังเลน่
และยังมศีลิปินมานังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอกีดว้ย

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั**

ทพีกั
HOTEL DELTA หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ซารก์อส - ชอ้ปปิงท ีIZMAILOVO MARKET - ลอ่งเรอืชมกรุงมอสโคว ์- ละครสตัว์

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงซารก์อส (Zagorsk) เมอืงนีเปรียบเสมอืนเมอืงโบราณ
เพราะเมอืงซากอรส์ไดเ้ป็นทตัีงของศาสนสถานทใีหญ่ทสีดุและเกา่แกท่สีดุ ในครสิตศ์ตวรรษท ี14-17 เป็นทแีสวงบญุทศัีกดสิทิธขิองประเทศ
เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์

ชม โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี(Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง
ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชนั มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทภีายในบรรจกุระดกูของทา่น
ประชาชนทศีรัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ

ชม โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถท์มีคีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งในสมัยพระเจา้อวีานเมอืปี ค.ศ.1559-1585
เลยีนแบบมหาวหิารอัสสมัชญัทจีตรัุสวหิารแหง่เคลมลนิ ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชนั โบสถเ์กา่แก่
สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนักบญุ มแีทน่สําหรับประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทสํีาหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆัง
สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทจัีตรัุสวหิารแหง่พระราชวังเครมลนิ แตท่นีีสงูกวา่ชมบอ่น ้าํศักดสิทิธิ
(Chapel Over the Well) ทซีมึขนึมาเองตามธรรมชาติ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับ มอสโคว ์

จากนันใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึราคาถูกบรเิวณ ตลาดนดัหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุก๊ตาแม่ลกูดก ซงึมใีหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ

จากนันนําทา่นสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทใีหญ่ทสีดุของประเทศ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงนานาชนดิ ในราคาทถีูกทสีดุ
อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตาแม่ลกูดก หรือ มาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล,่ อําพัน, ของทรีะลกึตา่ง  ๆและอนืๆอกีมากมาย

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่น ลอ่งเรอื (Moscow River Cruises) ชมความสวยงามสองฝังแม่น ้าํ Moskva ดมืด่าํรับบรรยากาศแบบสบายๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

นําทา่น ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ีไม่ควรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทังมายากล กายกรรมไตล่วด
และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาที
จากนียังมบีรกิารถ่ายรูปกับสตัวต์า่ง  ๆและมขีองทรีะลกึดว้ย
***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซงึบางครังการงดการแสดงไม่มกีารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนื 1,000 บาท***

ทพีกั
HOTEL DELTA หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
สถานรีถไฟใตด้นิ - พพิธิภณัฑอ์วกาศ - วหิารเซนทซ์าเวยีร ์- เนนิเขาสแปรโ์รว ์- สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทสีดุในโลก
ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเรมิตน้มาจากชว่ง แรกสดุทสีตาลนิ
ขนึมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทนํีามาตกแตง่ภายในสถานีนันเป็นลักษณะของ Monumental art
คอืลักษณะของงานศลิปะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุุษ ซงึจะสอืออกมาในรูปของงานปัน รูปหลอ่ ภาพสลักนูนต่าํ
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกยีวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ
รวมทังดวงดาวตา่ง  ๆซงึพพิธิภัณฑแ์หง่นี จะจัดแสดงเกยีวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสรุยิะ เทคโนโลยี
และสงิประดษิฐท์เีกยีวขอ้งกับอวกาศของรัสเซยี
พรอ้มดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละการพัฒนาของการเดนิทางขนึสูอ่วกาศและดวงจันทรตั์งแตอ่ดตีจนถงึปัจจบัุน สงิจัดแสดงตา่งๆ



ไม่วา่จะเป็นกอ้นหนิจากดวงจันทร ์ชดุอวกาศ ชนิสว่นยานอวกาศ รวมทังสนัุขทเีคยขนึไปในอวกาศ และอกีมากมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําเขา้ ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทใีหญ่ทสีดุในรัสเซยี
สรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมอืปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ ี1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี

นําเดนิทางสู ่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุชมววิทสีามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดทั้งเมอืง
และสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทสีรา้งในสมัยสตาลนิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.
นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

22.05 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG975

***สําหรบัคณะทอีอกเดนิทางตงัแต ่4 พ.ย. จะออกเดนิทางเวลา 22.00 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 10.50 น.***

วนัท ี5
กรุงเทพมหานคร

11.10 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรร์สัเซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี18 กันยายน 2562 เวลา 13:50 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรร์สัเซยี

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง



• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (15 ยเูอสดอลลา่ร)์

• คา่ทปิพนักงานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ตลอดรายการเดนิทาง (20 ยเูอสดอลลา่ร)์

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่

• การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3
หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด



ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air)
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั
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