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รหัสโปรแกรมทัวร์  MOSZA5DTG RUSSAI SUPER 5D MAR19-WY-W08 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพ - มอสโคว ์- ละครสตัว ์ (-/-/D/) 

วนัท่ีสอง  พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั- จตัรุสัแดง–   

                   มหาวิหารเซนตบ์าซิล– กุม                          (B/L/D) 

วนัท่ีสาม   ซารก์อส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-METRO-IZMAILOVSKY SOUVENIR (B/L/D)  

วนัท่ีสี่   ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล– ถนนอารบตั  (B/L/-)           

วนัท่ีหา้     กรุงเทพ ฯ 
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รหัสโปรแกรมทัวร์  MOSZA5DTG RUSSAI SUPER 5D MAR19-WY-W08 

 

07.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประต ู2 ชั้น 4  

                  เคานเ์ตอร ์ D สายการบินไทย (TG) พบกบัเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความ

สะดวก 

10.10 น.  ออกเดินทาง สู่มอสโคว ์โดยสายการบินไทย (TG) เทีย่วบินที่ TG974   

15.55 น. เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  

นาํทา่นชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของสตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง

ผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหว่างพกัจะ

มีบริการ ถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ (ในกรณี CIRCUS งด                                       หรือ ชม

การแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็น

เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตย์ของพระเจา้ ปัจจุบัน

พระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีสาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอ

ระฆงัของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอื่นๆอีกมากมาย  

 

จากน้ันเขา้ชม พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณ

พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์น้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติลํ้าค่ากว่า 4 ,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ 

เคร่ืองป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติย์

พระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง 

  

วนัท่ีสอง  พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั - จตัรุสัแดง– 

                  มหาวิหารเซนตบ์าซิล – กุม                                                     (B/L/D) 

 

                                                                                                                     (B/L/D/)  

วนัแรก  กรุงเทพ - มอสโคว ์- ละครสตัว ์      (-/-/D/)  
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รหัสโปรแกรมทัวร์  MOSZA5DTG RUSSAI SUPER 5D MAR19-WY-W08 

จากน้ันชม โบสถอ์ัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่สาํคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลิน โดย

สรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที่มีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆัง

พระเจา้อีวานและ ชมระฆังยกัษท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จาํกัดรอบเวลาในการเขา้ชมเพียง

วนัละ 4 รอบเทา่นั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดงันั้นกรุณาตรงตอ่เวลานัดหมายอย่าง

เครง่ครดั) (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 

จากนั้น ชม โบสถI์VAN THE GREAT BELL-TOWER 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

นาํทา่นเดินทาง สู่  จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีสาํคญัตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรัสท่ี

สวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของ

ประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้น

ชิ้ นตอกลงบนพื้ นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้ นท่ีลาน

กวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรัสแดงน้ัน เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนย์

ของรัสเซีย สังเกตุไดจ้ากท่ีพื้ นถนนจะมีสญัลักษณ์เป็นวงกลม 

และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลาง

วงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลังเพื่อ

อธิษฐานใหไ้ดก้ลับมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจัตุรัส

แดงน้ีมีพื้ นท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาํหน้าท่ีเป็น

สถานท่ีจัดงานสําคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดว้ยสถานท่ี

ท่องเท่ียวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

 

นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL (ผ่านชมดา้นหนา้)  

หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ีกลายเป็นสัญลักษณ์สําคัญของกรุงมอสโคว 

ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตั้ง ตระหง่าน

สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานท่ี 

4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือ

กองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก

ปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก 

ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจึงทําใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกันว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 

ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีคาํสัง่ใหป้นูบาํเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกั
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รหัสโปรแกรมทัวร์  MOSZA5DTG RUSSAI SUPER 5D MAR19-WY-W08 

วนัท่ีสาม   ซารก์อส (Zagorsk) - MATRESHAKA FACTORY – METRO - IZMAILOVSKY SOUVENIR   

                                                                                                                      (B/L/D) 

ดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกว่าน้ีไดอ้ีก การกระทาํในครั้งน้ันของพระเจา้อี

วานที่ 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุง

มอสโก แต่มีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถน

ท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและ

โดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรือ

ผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ที่น่ีอาจจะมีทั้งรูปลกัษณ ์ภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า 

และที่สาํคญัตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดงหา้งสรรพสินคา้กูมมีการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและ

บริโภคเช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีชื่อมียี่หอ้ เคร่ืองสาํอางค ์น้ําหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ี

ระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอย่างหลากหลายทีเดียว 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางมุ่งหนา้ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว ์ สู่เมืองซากอรส์ ซ่ึงห่างจากตวัมอส

โควไ์ปประมาณ 70 กิโลเมตร  ใชเ้วลา  1.30 ชัว่โมง    ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและ

เก่าแก่ที่สุดในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะการรอ้ง

เพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์มีบาทหลวงและนักศึกษาจาํนวนนับรอ้ยคน 

"เซอรก์าเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรอื "ซารก์อส" (Zagorsk) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง

แห่งหน่ึงของแควน้มอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรสัเซีย โดยตวัเมืองน้ันตั้งอยู่ห่างจากกรุง

มอสโควไ์ปทางทิศตะวนัออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นทางดา้น

สถาปัตยกรรมทางศาสนา ซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยั ศตวรรษท่ี 15-18 เมืองเซอรก์าเยฟโปสาด ยงัมีชื่อเสียงใน

เร่ืองของอารามออรโ์ธดอกซ ์(Orthodox) ซ่ึงเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี เซอรก์ิอุส ลาวรา (Trinity 

Sergius Lavra) ท่ีไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน 1993 อีกดว้ย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น นาํทา่นกลบัสู่ กรุงมอสโคว ์
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นําท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชม

สถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น 

สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้ับการยกย่องจากทัว่โลกว่าเป็น

สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการ

ตกแต่งท่ีแตกต่างกนั ในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใต้

ดินไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรง

รวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบาง

สถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟ

ใต้ดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาว

ทั้งหมด 260 ก.ม.  

นาํทา่นเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็น

ท่ีมาของชื่อ Izmailovsky ท่ีเป็นชื่อของตลาดนัดแห่งน้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรสัเซียท่ีน่าซ้ือหาก็มี ตุก๊ตา

แม่ลูกดก เป็นตุก๊ตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั้นๆจากตวัใหญ่ไปจนเล็ก ในการซ้ือสินคา้

จากรสัเซียควรระวงัการซ้ือภาพวาดสีน้ํามนัเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่เกี่ยวขอ้งกบั

ศาสนาไวใ้หม้ากๆ เน่ืองจากว่ามีกฏหมายหา้มนําของเก่าเหล่าน้ีออกนอกประเทศรสัเซีย  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล หรือเลนินฮิลส ์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็น

บริเวณท่ีมองเห็นทศันียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยู่เบื้ องล่างไดโ้ดยทั้งหมด จึงทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรค

คอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบันพื้ นท่ีดังกล่าวเป็น

ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน 

รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันใหท่้านไดเ้ต็มอิ่มกบัการเดิน ชมถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่

ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภต่์อมาในสมยัสหภาพโซเวียต

วนัท่ีสี่   ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล– ถนนอารบตั          (B/L/-)        
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ถนนอารบตัเป็นย่านท่ีพกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนน

คนเดินท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟ 

ไดเ้วลาอาํลากรุงมอสโคว ์  จากนั้นนาํทา่น สนามบินดามาเดียดาวา   

18.25 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG975  

  (มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีผู่เ้ดินทางต ํา่กว่า 20 ทา่น ถา้หากผูเ้ดินทางไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรอื เปลี่ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ี

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

พกัเดียวเพิ่ม 

06-10 ก.พ.62 

20-24 ก.พ.62 
38,888 38,888 37,888 6,000 

20-24 มี.ค.62 39,888 39,888 37,888 6,000 

วนัท่ีหา้     กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 
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** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการนาํเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรือต ํา่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลกิการเดินทาง หรือ เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์ 

งวดที ่1 : สาํรองทีน่ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 

 ทีน่ัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านั้น 

งวดที ่2 :ชาํระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

 หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั  

 

 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่นค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่สามารถ

แจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรม

และในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสาํคญั  

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้าน

เปิดหอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
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กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบิน ใหท่้านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ น

เคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม               

ค่าตัว๋เคร่ืองระหว่างประเทศชั้นประหยดั ECONOMY CLASS ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ฟ//รวมภาษีสนามบิน 

และธรรมเนียมเชื้ อเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

แจกน้ําดื่มวนัละ 1 ขวด      

ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯ  

จะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็     

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตัวท่านเอง 

ค่าทิปไกดทอ้งถ่ิน 3  เหรีญ USD /ท่าน X 4 วนั =12 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 เหรียญ USD/ท่าน X 4 วนั= 8 USD 

ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 5 วนั =15 USD 

รวมทิป  35 USD /ทา่น/ทริป / ส่วนของหวัหนา้ทวัรข้ึ์นอยูก่บัความประทบัใจของทา่น  

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบินและทีน่ัง่บนเครือ่งบิน 

ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ สายการบินน้ันๆ 

หากตัว๋เคร่ืองบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 
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กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอาํนาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

หมายเหต ุ

บริษทขัอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดย

หกัเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ี

เกิดขึ้ นในกรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างาน 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ 

คนต่างดา้วที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย 

ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศ ไมว่ากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 


