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��.�� น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ) ประต ู%  

ชั(น 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย (TG) พบกบัเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย
ความสะดวก 

10.2� น. � ออกเดินทาง สู่มอสโคว ์โดยสายการบินไทย (TG) เที4ยวบินที4 TG974   
27.77 น. เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  

(เวลาทอ้งถิ4นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั 4วโมง) 

หลงัผ่านขั(นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  
คํ 4า  � รบัประทานอาหารคํ 4า ณ ภตัตาคาร 

� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที4พกั  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพ - มอสโคว ์       (-/-/D/)  
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เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั"งอยูใ่กลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นที�มาขอ 
ชื�อ Izmailovsky ที�เป็นชื�อของตลาดนัดแห่งนี" นั�นเอง ของที�ระลึกจากรสัเซียที�น่าซื" อหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลกูดก เป็น 
ตุ๊กตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั"นๆจากตวัใหญ่ไปจนเล็ก ในการซื" อสินคา้จากรสัเซียควรระวงั 
การซื" อภาพวาดสีนํ"ามนัเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที�เกี�ยวขอ้งกบัศาสนาไวใ้หม้ากๆ เนื�องจากว่า 
มีกฏหมายหา้มนําของเก่าเหล่านี" ออกนอกประเทศรสัเซีย  
 
นาํท่านเดินทางมุ่งหนา้ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว ์ สู่เมืองซากอรส์ ซึ4งห่างจากตวัมอสโควไ์ป
ประมาณ �� กิโลเมตร  ใชเ้วลา  2.�� ชั 4วโมง    ซึ�งเป็นที�ตั"งของศาสนสถานที�ใหญ่ที�สุดและเก่าแก่ที�สุดใน
คริสตศ์ตวรรษที� 14-17 เป็นที�แสวงบุญของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา การ
วาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆที์�มีบาทหลวงและนักศึกษาจาํนวนนับรอ้ยคน 
"เซอรก์าเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรือ "ซารก์อส" (Zagorsk) อีกหนึ�งเมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงแห่ง
หนึ�งของแควน้มอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรสัเซีย โดยตวัเมืองนั"นตั"งอยูห่่างจากกรุงมอสโควไ์ป
ทางทิศตะวนัออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที�ยวที�มีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมทาง
ศาสนา ซึ�งมีมาตั"งแต่สมยั ศตวรรษที� 15-18 เมืองเซอรก์าเยฟโปสาด ยงัมีชื�อเสียงในเรื�องของอารามออรโ์ธ
ดอกซ ์(Orthodox) ซึ�งเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี เซอรกิ์อุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ที�ไดร้บัการ
ยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน 1993 อีกดว้ย  
 

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
อิสระ ชอ้ปปิ( ง ณ MATRESHAKA FACTORY ใหท่้านไดเ้ลือกซื( อสินคา้ ของที�ระลึกราคาถูก โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่
ลกูดก ซึ�งมีใหเ้ลือกมากมายหลายแบบ 

 
 
 
 
 
 

 
จากนั(น นาํท่านกลบัสู่ กรุงมอสโคว ์

คํ 4า � รบัประทานอาหารคํ 4า ณ ภตัตาคาร 
� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที4พกั  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที4สอง  มอสโคว ์- IZMAILOVSKY SOUVENIR -  ซารก์อส (Zagorsk) - MATRESHAKA FACTORY    
                                                                                                                     (B/L/D/)  
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เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั(น เดินทาง สู่  จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซึ�งเป็นสถานที�สาํคญัตั"งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรสั
ที�สวยงามที�สุดในโลก เป็นสถานที�เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน 
นับลา้นชิ" นตอกลงบนพื" นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื" นที�ลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรสัแดงนั"น เป็นที�ตั"งของ
กิโลเมตรที�ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุไดจ้ากที�พื" นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี" เองก็จะมี
นักท่องเที�ยวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนั"นและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพื�ออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาที�
มอสโควอีกครั"ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงนี" มีพื" นที�กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาํหน้าที�เป็นสถานที�จดังาน
สาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ ราย
รอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

 
 
 
 
 
 
 

จากนั"นนําท่าน ชอ้ปปิ( งตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ที�เก่าแก่ที�สุดในกรุง
มอสโก แต่มีชื�อเสียงในเรื�องของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซื" อกนั อยา่งหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถน
ที�หนึ�งที�มีสถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ของเมืองนี"  หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ" นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและ
โดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั"น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบัใหผู้ที้�เดินทาง
หรือผูที้�ชอบการชอ้ปปิ" งถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สินคา้ที�นี�อาจจะมีทั"งรูปลกัษณ์ ภายในและภายนอกที�ดู
หรหูราโอ่อ่า และที�สาํคญัตั"งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กมูมีการจาํหน่ายสินคา้ประเภท
อุปโภคและบริโภคเช่น เสื" อผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ที�มีชื�อมียี�หอ้ เครื�องสาํอางค ์นํ"าหอม และสินคา้ที�เป็น
ประเภทของที�ระลึก ซึ�งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านถ่ายรปูคู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL (ผ่านชมดา้นหนา้) หนึ�งสถาปัตยกรรม
ที�กลายเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรปูทรงที�มีลกัษณะเป็นโดมรปูหวัหอม สีสนัสดใส ตั"ง ตระหง่าน
สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สรา้งขึ" นโดยพระเจา้อีวานที� b (Ivan the Terrible) เพื�อเป็นอนุสรณส์ถาน
ในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที�เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. fghi หลงัจากถูกปกครองกดขี�มานานหลาย

วนัที4สาม  จตัรุสัแดง– กุม - มหาวิหารเซนตบ์าซิล – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี4แชมเบอร ์–  
                  โบสถอ์สัสมัชญั - พระราชวงัเครมลิน - ละครสตัว ์   (B/L/D) 
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รอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรม
จึงทําใหมี้เรื�องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจา้อีวานที� b ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี" มากจึงมี
คาํสั �งใหป้นูบาํเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั"งสอง เพื�อไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้"นสามารถสรา้งสิ�งที�
สวยงามกวา่นี" ไดอี้ก การกระทาํในครั"งนั"นของพระเจา้อีวานที� b จึงเป็นที�มาของสมญานามอีวานมหาโหด 

 
 
 
 

 
 
เที4ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั"นเขา้ชม พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี4แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที�อยู่ในบริเวณ
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี" เป็นสถานที�เก็บสมบัติลํ"าค่ากว่า b,ggg ชิ" น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื�อง
ป้องกนัตวั หมวก เสื" อเกราะที�ใชร้บในสมรภูมิ เครื�อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื�องทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละ
ซารีน่าซึ�งหาดไูดย้ากยิ�ง 

   
 
 

 
 

 
จากนั"นชม โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION) วิหารหลวงที�เก่าแก่สาํคญัและใหญ่ที�สุดในเครมลิน โดยสรา้งทับ
ลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที�มีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงัพระเจา้อีวาน
และ ชมระฆงัยกัษที์4ใหญ่ที4สุดในโลก (หมายเหตุ: จาํกดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวนัละ t รอบเท่านั(น
คือ 2�.��, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดงันั(นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครดั) (หากมีพิธีกรรม
ทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 
 
 
 
 
 

 
จากนั(น ชม โบสถI์VAN THE GREAT BELL-TOWER 
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จากนั"นเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ" นในปี ค.ศ.nnbo โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 
เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสั �งใหส้รา้งเพื�อใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที�เป็นเหมือน
หวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื�อของชาวรสัเซียเครมลินคือที�สถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลิน
เป็นพิพิธภณัฑ ์และที�ตั"งสถานที�สาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและ
สิ�งก่อสรา้งอื�นๆอีกมากมาย  

 
 
 

 
 
 

คํ 4า � รบัประทานอาหารคํ 4า ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของสตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการ ถ่ายรปูกบั
สตัวต่์างๆ จากนั"น นําท่านกลบัสู่ที�พกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะนําท่านชมบลัเล่ต ์
หรือ ชมการแสดงที� YAR RESTAURANT ) 
 
 
 
 

 
 

� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที4พกั  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว (METRO) ทั(งนี( ขึ( นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี 
METRO ของการเดินทางวนันั(นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ" นในปี ค.ศ.nhwn โดยไดร้บัการยกย่องจากทั �วโลก
วา่เป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นที�สวยที�สุดในโลก ซึ�งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที�แตกต่างกนั ในสมยัสงครามโลก
ครั"งที� f สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัที�ดีที�สุดเพราะมีโครงสรา้งที�แข็งแรงรวมทั"งการก่อสรา้งที�ขุด
ลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย ng เมตร และบางสถานียงัเป็นที�บญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใต้
ดินที�กรุงมอสโควมีถึง nnสาย nix สถานีดว้ยความยาวทั"งหมด fxg ก.ม. จากนั"นใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินช็
อปปิ" ง ถนนอารบทั ถนนคนเดินที�มีชื�อเสียง ชื�อถนนนี" ปรากฏมาตั"งแต่ศตวรรษ ที� ni ในอดีตเป็นที�อยู่ของชนชั"น 
ขุนนางและศิลปินที�มีผูอุ้ปถัมภ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนนอารบตัเป็นย่านที�พกัของสมาชิกระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินที�มีชื�อเสียงที�สุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตร
กร รา้นขายของที�ระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 

วนัที4สี4   มอสโคว ์- METRO – ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล – โบสถห์ยาดเลือด – ถนนอารบตั   

                                                                                                              (B/L/-)        
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จากนั"นนําท่านขึ" นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็น
บริเวณที�มองเห็นทศันียภาพ ของนครมอสโควที�อยู่เบื" องล่างไดโ้ดยทั"งหมด จึงทาํใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสต์
ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี" เป็นที�ตั"งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื" นที�ดงักล่าวเป็นที�ตั"งของมหาวิทยาลยั
มอสโคว และเป็นจุดชมวิวที�สวยที�สุดในมอสโคว ที�คู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที�นักท่องเที�ยวให้
ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว  
 
 
 
 
 

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถห์ยาดเลือด SAVIOR ON BLOOD 
CATHEDRAL ในปี 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมที�พระเจา้อเล็กซานเดอร์ที�สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย
ผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ระองคต่์อไปจึงสรา้งโบสถนี์" ขึ" นเป็นอนุสรณ ์เป็นโบสถอ์นังดงามที�อยู่ขา้ง
คลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ" นตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรที์� 3” เพื�อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาคือ 
“พระเจา้อเล็กซานเดอรที์� 2” ซึ�งถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณที�สรา้งโบสถนี์" ขึ" นยอดของโบสถมี์ความสูง 81 ม. 
ตามปี ค.ศ.1881 ที�สิ" นพระชนม ์ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 24 ปี 
ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ที�มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อนหลากสี ประดบัประดา
ดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษที�17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   
 
 
 
 
 
 

 
จากนั"นใหท่้านไดเ้ต็มอิ�มกบัการเดิน ชมถนนอารบตั (ARABAT STREET) ชื�อถนนนี" ปรากฏมาตั"งแต่ศตวรรษ ที� 
15 ในอดีตเป็นที�อยูข่องชนชั"น ขุนนางและศิลปินที�มีผูอุ้ปถมัภต่์อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนนอารบตัเป็นย่าน
ที�พกัของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบนัถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที�มีชื�อเสียงที�สุดของ
รสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของที�ระลึก รา้นกาแฟ 
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ไดเ้วลาอาํลากรุงมอสโคว ์  จากนั(นนาํท่าน สนามบินดามาเดียดาวา   
2�.%7 น. �� ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที4ยวบินที4 TG975  
  (มีบริการอาหารและเครื4องดื4มบนเครื4อง) 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที4ผูเ้ดินทางตํ 4ากว่า %� ท่าน ถา้หากผูเ้ดินทางไม่ครบ

จาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการ เลื4อนการเดินทาง หรือ เปลี4ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ในกรณีที4ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที4เกี4ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที4
ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที4ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �ว

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 
 

 

เงื4อนไขในการจองทวัร ์ 
�งวดที4 2 : สาํรองที4นั 4งจา่ย 27, ��� บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน � วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
 ที4นั 4งจะยนืยนัเมื4อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านั(น 
�งวดที4 % :ชาํระยอดส่วนที4เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า %� วนั  

อตัราค่าบริการ  
%t-%� พ.ค./�2 พ.ค.-�t มิ.ย. �� 

��-22 มิ.ย./2t-2� มิ.ย./%2-%7 มิ.ย./%� มิ.ย.-�%ก.ค.�� 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ %-� ท่าน) ��,555 บาท 
ราคาเด็กเสรมิเตยีง (พกักบัผูใ้หญ่ % ท่าน) ��,555 บาท 
ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง (พกักบัผูใ้หญ่ % ท่าน) �7,555 บาท 
พกัเดียว เพิ4ม �,7�� บาท 

วนัที4หา้     กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 
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� หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัต  
 

กรณียกเลิก 
�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที4เกิดขึ( นจริง ณ วนันั(น ที4ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่นค่าตั �ว
เครื4องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั(งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื�องยื�นเอกสารไปยงัสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั"ง ทั"งนี"  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถ
แจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั"งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ" นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรม
และในทุกๆบริการอื�นๆเป็นสาํคญั  
 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื4อทราบ 
�สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั"น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้าน
เปิดหอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
� กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี4ยนวนัเดินทางได ้
�กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื�อง สายการบิน ใหท่้านละ 1 ใบ นํ"าหนักไม่เกิน 2� ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือ
ขึ" นเครื�อง (Hand carry) นํ"าหนักตอ้งไมเ่กิน o ก.ก.nใบ  

อตัรานี( รวม               
�ค่าตั �วเครื�องระหวา่งประเทศชั"นประหยดั ECONOMY CLASS ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุฟ๊//รวมภาษีสนามบิน 
และธรรมเนียมเชื" อเพลิง  
�ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ"ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 
�ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ที�ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 
�ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
�แจกนํ"าดื�มวนัละ n ขวด      
�ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

�ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 7��,��� บาท  
  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั"น” เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

� ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ x เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ oi ปี ทางบริษัทประกนัฯ  
จะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 
อตัรานี( ไม่รวม     

�ค่าภาษีมูลค่าเพิ4ม 7% ภาษีหกั ณ ที4จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     
�ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื�นๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
�ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
�ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
�ค่าทิปไกดทอ้งถิ�น w  เหรีญ USD /ท่าน X 4 วนั =12 USD 
�ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ�น f เหรียญ USD/ท่าน X 4 วนั= 8 USD 
�ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย w เหรีญ USD/ท่าน X 5 วนั =15 USD 
รวมทิป  35 USD /ท่าน/ทริป 
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ขอ้มูลเพิ4มเตมิเรื4องตั �วเครื4องบินและที4นั 4งบนเครื4องบิน 
�ทางบริษัทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั �วเครื�องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั �วเครื�องบิน ตามที�เกิดขึ" นจริง ณ สายการบินนั"นๆ 
�หากตั �วเครื�องบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บ 
ค่าใชจ้่ายตามที�เกิดขึ" นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
�นั�งที� Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที้�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�สายการบิน 
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอื้�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่นสามารถ
เปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ"าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูที้�มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 
และอาํนาจในการใหที้�นั�ง Long leg ขึ" นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั"น 
หมายเหตุ 
�บริษทขัอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที�ผูเ้ดินทางไมถึ่ง fi ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ" นตามจริง 
�ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตั �วเครื�องบินภายในประเทศกรุณาแจง้
ใหเ้จา้หนา้ที�ของบริษัทฯทราบทุกครั"งก่อนทาํการออกตั �วทุกประเภทมิฉะนั"นทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายที�
เกิดขึ" นในกรณีที�ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน  
�รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ 
หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
�โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที�ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ" นอยู ่ณ หนา้งาน 
�บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที�กองตรวจคน
เขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จาํนวนทั"งหมดหรือบางส่วน 
�บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 
�บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ 
คนต่างดา้วที�พาํนักอยูใ่นประเทศไทย 
�ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี�ยนเครื�องและทรพัยสิ์นของตนเอง 
�เนื�องจากรายการทวัรนี์" เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศ ไมวา่กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมุมมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณาเท่านั"น 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที4เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า % หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ4มเตมิ ** 
 

 
 


