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วันที ่1 กรุงเทพฯ – มอสโคว ์
11.00 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคานเ์ตอร ์H J สายการบินไทย โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 4 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 14.00น. และไปถงึมอสโควเ์วลา 20.20 น.*** 

19.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  ผา่นขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL DELTA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่2 
มอสโคว ์– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี – จัตุรัสแดง – 
เซนตบ์าซลิ - ถนนอารบัต 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซยี เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศกึษา และ 

การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุในยโุรป 
น าท่านเขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระ
เจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมของรฐับาลและที่รบัรองแขกระดบัประมุข
ของประเทศ น าท่านสูจ่ตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน 
และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถท์ี่ส  าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที่ส  าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของ
พระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที่สดุใน
โลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ี่มีความ
ตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที่สดุในโลกที่ยงัไมเ่คยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซน์ า้หนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์
อสัสมัชัญจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่เก่าแก่
ที่สดุของรสัเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจา้ชายมสัโควี่ ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานที่เก็บสะสมของมี
คา่ที่ดีที่สดุของรสัเซียจากครสิตศ์ตวรรษที่ 14  ถึงช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพิพิธภณัฑ์
ที่เก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัิของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบรูณแ์บบ ซึง่อีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหรา่น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มอสโควก์รุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – เซนตบ์าซิล - ถนนอารบตั 

วนัท่ี 3. ซารก์อรส์ – ชอ้ปป้ิงที่  IZMAILOVO MARKET – ลอ่งเรอืชมกรุงมอสโคว ์– ละครสตัว ์   
วนัท่ี 4. สถานีรถไฟใตด้ิน – พิพิธภณัฑอ์วกาศ – วิหารเซนทซ์าเวียร ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์ - สนามบิน 

วนัท่ี 5. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 6. เชสกีค้รุมลอฟ – มิวนิค – ฟสุเซน่ 

วนัท่ี 7.ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อินสบ์รูก 

วนัท่ี 8. อินสบ์รูค – ฮลัสตทั – เวียนนา 

วนัท่ี 9.เวยีนนา – สนามบิน 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 

วนัท่ี 11 กรุงเทพ 

 

http://www.smileytour.com/


1912-1701-DMETG08                                                   www.smileytour.com                                                             Page 3 of 9 

         บ่าย น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตกุารณส์ าคญัในประวตัิศาสตรข์องรสัเซียไม่ว่าจะ
เป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัสถานที่แห่ งนีใ้ชจ้ดั
งานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัที่ระลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจตัรุสั
แดงเป็นที่ตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมที่สวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอด
โดม 9 ยอดที่มีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร ์ตัง้อยู่บนปอ้มสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท  ามาจากทบัทิม น า้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสตน์ ามาประดบั ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่
ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง น า้หอม และราคาค่อนขา้งแพง ชม
อนสุรณส์ถานเลนิน ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหินออ่นสแีดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแทน่หินมีโลงแกว้ครอบอยู ่น าทา่นสู่ถนน
อารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของที่ระลึก รา้น
นั่งเลน่ และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน และศิลปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอีกดว้ย     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL DELTA หรอืเทียบเทา่  

วันที ่3 
ซารก์อส – ช้อปป้ิงที ่ IZMAILOVO MARKET – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว ์ 
– ละครสัตว ์   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ่เมืองซารก์อส (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็นที่ตัง้ของศาสนสถานที่

ใหญ่ที่สดุและเก่าแก่ที่สดุ ในคริสตศ์ตวรรษที่ 14-17  เป็นท่ีแสวงบญุท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอน
การรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็น
โบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสเีงินของนกับญุ
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เซอรเ์จียสท่ีภายในบรรจุกระดกูของทา่น ประชาชนที่ศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ ชมโบสถอ์สัสมัชญั 
(Assumption Cathedral) โบสถท์ี่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 
เลยีนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัที่จตรุสัวิหารแหง่เคลมลนิ  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ 
สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนกับญุ มีแทน่ส าหรบัประกอบพิธีของพระสงัฆราชและที่ส  าหรบั
นักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่ง
พระราชวงัเครมลนิ แตท่ี่น่ีสงูกวา่ชมบอ่น า้ศกัดิส์ทิธ์ิ (Chapel Over the Well)  ที่ซมึขึน้มาเองตามธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัมอสโคว ์จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ของที่ระลึกราคาถกู บริเวณตลาดนดัหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะ

ตุ๊กตาแม่ลกูดก ซึ่งมีใหเ้ลือกมากมายหลายแบบ  จากนัน้น าท่านสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ 
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถกูท่ีสดุ อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตาแมล่กูดกหรือมาโตรชกา 
(Matryoshka), ผา้คลมุไหล่, อ าพนั, ของที่ระลกึต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านล่องเรือ (Moscow 

River Cruises) ชมความสวยงามสองฝ่ังแมน่ า้ Moskva ดื่มด ่ารบับรรยากาศแบบสบายๆ 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหาร 
 น าทา่น ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี่ ไมค่วรพลาด เช่น สนุขั ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล 

กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที 
และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของที่ระลึกดว้ย  
***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจง้ลว่งหนา้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 
1,000 บาท*** 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL DELTA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 
สถานีรถไฟใต้ดนิ – พพิธิภณัฑอ์วกาศ – วหิารเซนทซ์าเวียร ์– เนินเขาส
แปรโ์รว ์- สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าทา่นชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์ ถือไดว้า่มีความสวยงามมากที่สดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรม
การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสดุที่สตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้  า
สหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่น  ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะ
ของงานศิลปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า 
ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก  น าท่านสู่พิพิธภัณฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการ
จดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภณัฑแ์หง่นี ้จะจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ 
จกัรวาล ระบบสรุิยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวขอ้งกบัอวกาศของรสัเซีย พรอ้มดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละการพฒันา
ของการเดินทางขึน้สูอ่วกาศและดวงจนัทรต์ัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั สิง่จดัแสดงตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นกอ้นหินจากดวงจนัทร ์ชดุ
อวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้สนุขัที่เคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าเข้าชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สดุ

ในรสัเซีย สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์หง่ชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1 ใช้
เวลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี น าเดินทางสู ่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุชมวิวที่สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุง
มอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึที่สรา้งในสมยัสตาลนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
19.00 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
22.05 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 975   

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 4 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 22.00 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 10.50 น.*** 

วันที ่5 กรุงเทพ 
11.10น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

http://www.smileytour.com/


1912-1701-DMETG08                                                   www.smileytour.com                                                             Page 6 of 9 

อัตราค่าบริการ SHORTCUT RUSSIA 
รัสเซีย มอสโคว ์ซารก์อส 

5 วัน 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

วันที่ 21 - 25 ส.ค. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 19,900.- 3,500.- 

วันที่ 11 - 15 ก.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 19,900.- 3,500.- 

วันที่ 4-8 พ.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 19,900.- 3,500.- 

วันที่ 13-17 พ.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 19,900.- 3,500.- 

วันที่ 20- 24 พ.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 19,900.- 3,500.- 

วันที่ 2-6 ธ.ค.62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 19,900.- 3,500.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 
 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย  (15 ยเูอสดอลลา่ร)์  
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดรายการเดินทาง (20 ยเูอสดอลลา่ร)์ 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 
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1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืค่า
ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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