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WONDERFUL EUROPE 
รัสเซีย (มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส) 5 วนั 3 คืน 

 ชมกรุงมอสโคว์ มหานครแห่งสถาปัตยกรรมที่วจิติรตระการตา 

 ลดัเลาะรอบร้ัวพระราชวงัเครมลนิ, ชมพพิธิภณัฑ์อาร์เมอร์ร่ีพพิธิภณัฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย 

 ช้อปป้ิงที่ถนนอารบัต ย่านการค้าช่ือดงัของมอสโคว์ 

 ฝากรอยเท้าที่จตุรัสแดง เกบ็ภาพเป็นที่ระลกึกบัโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวหิารเซนต์บาซิล 

 ชม สถานีรถไฟใต้ดนิ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก 

 บินโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์  

ก าหนดการเดนิทาง : เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

37,900.- 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974  
17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นเมืองท่ีเป็น

ศูนยก์ลางเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม ศาสนา การเงิน การศึกษา การขนส่ง และการคมนาคมขนาดใหญ่ โดย
ตั้งอยูใ่กลแ้ม่น ้ามสักวา น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากร  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม INTOURIST KOLOMENSKOYE HOTEL, MOSCOW หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง  มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลทีรินิตี ้– โบสถ์อสัสัมชัญ – บ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ – มอสโคว์ – ตลาดอสิไมลอฟสกี ้
  – ห้างกมุ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัทิวทศันง์ดงามทั้งสองขา้งทาง เมือง

ซาร์กอร์สน้ี มีช่ือเดิมวา่ Sergiev Posad ท่ีไดม้าจากช่ือของนกับุญเซอร์เก ผูถื้อก าเนิดจากบริเวณใกลเ้คียงเมือง
แห่งน้ี และไดก่้อตั้งโบสถแ์ห่งซาร์กอร์ส ข้ึนในราวคริสตวรรษท่ี 14 ดว้ยรูปทรงศิลปแบบ Russian Orthodox  
ชม โบสถ์โฮลทีรินิตี ้(Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายใน
ตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนกับุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของ
ท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชม โบสถ์อสัสัมชัญ (Assumption 
Cathedral) โบสถท่ี์มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมยัพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 
เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน โบสถเ์ก่าแก่ สร้างในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช 
ภายในตกแต่งดว้ยภาพนกับุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสงัฆราชและท่ีส าหรับนกัร้องน าสวด       
หอระฆงั สร้างในสมยัของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงัท่ีจตุัรัสวิหารแห่ง
พระราชวงัเครมลิน ชม บ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel Over the Well) ท่ีซึมข้ึนมาเองตามธรรมชาติ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบั มอสโคว์ น าท่านชม ตลาดอิสไมลอฟสกี ้(Izmailovsky Flea Market) ตลาดของฝากและ

ของท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงมอสโคว ์ท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นและสินคา้น่าซ้ือหา อิสระใหท่้านซ้ือสินคา้ท่ี
ระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยา อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เคร่ืองประดบัจาก อ าพนั งานหตัถกรรมพ้ืนบา้น เป็นตน้ 
จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ห้างกุม หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงมอสโคว ์แต่มีช่ือเสียงในเร่ืองของ
สินคา้อนัมีให้เลือกซ้ือกนัอย่างหลากหลายชนิด อีกหน่ึงสถานท่ีท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี มี
การจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครัวเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมียี่ห้อ 
เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีให้เลือกกนัอย่างหลากหลายทีเดียว   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม INTOURIST KOLOMENSKOYE HOTEL, MOSCOW หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สาม มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลนิ – จตุัรัสวหิาร – โบสถ์อสัสัมชัญ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี – จตุัรัสแดง – 
  วหิารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวเิออร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Kremlin Royal) ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังแม่น ้ามอสโคว ์และแม่น ้าเนกลิน

นายา มีรูปร่างเป็นสามเหล่ียมดา้นไม่เท่ากนั น าท่านเดินเทา้เขา้สู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกบั โบสถ์อันนันซิ
เอช่ัน โบสถส่์วนตวัของพระเจา้ซาร์ โบสถ์อาร์คแอนเจน ไมเคิล ท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซาร์และเจา้ชาย
ทั้งหมด เขา้ชมภายใน โบสถอ์สัสัมชญั ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะ
ภาพวาดแบบเฟรสโก และภาพไอคอน เป็นภาพประวติัของพระเยซู ภาพพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต 
ภาพนกับุญท่ีท าความดีท่ีหลงัการเสียชีวิตไดไ้ปอยู่ในสวรรค์ น าชม โบสถ์อัสสัมชัญ ท่ีใชใ้นการประกอบ
พิธีราชาภิเษก, ป้อมปืนใหญ่, หอระฆงัพระเจา้อีวาน และ ชมระฆงัยกัษท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีเวลาให้ท่าน
ถ่ายรูปในมุมสวยๆ ไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้น เขา้ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี (Armury Chamber) พิพิธภณัฑท่ี์
เก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย เก็บของสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษท่ี 14-20 และนบัเป็น
หน่ึงในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ (อีกสองแห่งอยู่ท่ี 
องักฤษและอิหร่าน) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของ

รัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 
17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ี
ระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนั
ไดแ้ก่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สร้างในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 ประกอบดว้ยยอดโดม 9 
ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส จนนกัท่องเท่ียวเรียกกนัว่า โบสถลู์กกวาด สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดย
สถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะ
โกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น ้าหนกั 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดบั ไว้
เม่ือปีค.ศ.199  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม INTOURIST KOLOMENSKOYE HOTEL, MOSCOW หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี  มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดนิ – มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ – ถนนอารบัต – สนามบิน – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดนิ ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม

การตกแต่งภายในสถานี ดูความยิ่งใหญ่ของประวติัศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวฒันธรรมประเพณีอนั
สวยงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีมีความสวยงามแตกต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ 
หินแกรนิต และหินอ่อน น าท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Christ the Saviour Church) มหาวิหารใจ
กลางเมือง สร้างเป็นอนุสรณ์ท่ีรัสเซียมีชยัชนะต่อกองทพันะโปเลียนในปีค.ศ.1812 เป็นวิหารท่ียงัใชท้ าพิธี
การทางศาสนาอยู่ใน ปัจจุบนัห้ามใชเ้สียงดงั จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ถนนอารบัต ถนนคนเดินท่ีเป็นย่าน
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การคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น อาทิ แมคโดนลั แมคคาเฟ สตาร์บคั ร้านนม ฯลฯ 
ทั้งยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
14.00 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง

และสัมภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
18.40 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975  

วนัที่ห้า  เดนิทางถึงกรุงเทพฯ   

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ข้อควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อตัราค่าบริการ   

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

01–05 พฤศจิกายน 2560 37,900.- 37,900.- 35,900.- 33,900.- 6,500.- 

20-24 พฤศจิกายน 2560 37,900.- 37,900.- 35,900.- 33,900.- 6,500.- 

04-08 ธันวาคม 2560 37,900.- 37,900.- 35,900.- 33,900.- 6,500.- 

06-10 ธันวาคม 2560 37,900.- 37,900.- 35,900.- 33,900.- 6,500.- 

11-15 ธันวาคม 2560 37,900.- 37,900.- 35,900.- 33,900.- 6,500.- 
 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมือง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
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 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางของ บมจ. เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั (ประเทศไทย) คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/สูญเสีย
อวยัวะจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และอ่ืนๆ เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 4 วนั = 8 ยโูร x 2 คน = 16 ยโูร 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร     
เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 21 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
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 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   

 ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
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โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้งxยาวxสูง ไม่เกิน

19 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 34 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)   
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 

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


