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ตารางการเดินทาง 
วนัแรก  กรุงเทพ - มอสโคว ์- ละครสตัว ์ (-/-/D/) 
วนัท่ีสอง  พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั- จตัุรสัแดง–   
                   มหาวิหารเซนตบ์าซิล– กมุ                          (B/L/D) 
วนัท่ีสาม   ซารก์อส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-METRO-IZMAILOVSKY SOUVENIR 
(B/L/D)  
วนัท่ีส่ี   ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล– ถนนอารบตั  (B/L/-)           
วนัท่ีหา้     กรุงเทพ ฯ 
 

07.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 2 ชัน้ 4  
                     เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย (TG) พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.10 น.  ออกเดินทาง สู่มอสโคว ์โดยสายการบินไทย (TG) เท่ียวบินท่ี TG974   
15.55 น. เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

น าท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของสตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาด
โผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ชว่ง ชว่งละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการ 
ถา่ยรูปกบัสตัวต์า่งๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษทัฯ จะน าทา่นชมบลัเลต่ ์หรือ ชมการแสดงท่ี YAR 
RESTAURANT ) 

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 
เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็นเหมือน
หวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลิน
เป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตัง้สถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เชน่ สภาคองเกรส วิหารตา่งๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและ
ส่ิงกอ่สรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

 

วนัท่ีสอง  พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั - จตัรุสัแดง– 
                  มหาวิหารเซนตบ์าซิล – กุม                                                     (B/L/D) 
 
                                                                                                                     (B/L/D/)  

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

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

จากนั้นเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณ
พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัล า้คา่กวา่ 4,000 ช้ิน เชน่ ศาสตราวุธตา่งๆ เคร่ืองป้องกนั
ตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษติัยพ์ระเจา้ซาร์และซารีน่าซ่ึง
หาดูไดย้ากย่ิงจากนั้นชม โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเกา่แกส่ าคญัและใหญท่ี่สุดในเครม
ลิน โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้กา่ท่ีมีมากอ่นแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั
พระเจา้อีวานและ ชมระฆงัยกัษท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ: จ ากดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวนัละ 
4 รอบเท่านั้นคือ 10.00 , 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง
เคร่งครดั) (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 
จากนัน้ ชม โบสถI์VAN THE GREAT BELL-TOWER 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
           น าท่านเดินทาง สู่  จตุัรสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัตัง้อยูก่ลางใจเมืองของมอสโควเป็น 
          จตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดา 
          ของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหินออ่น  
          นับลา้นช้ินตอกลงบนพ้ืนจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็น 
          พ้ืนท่ีลานกวา้ง ทางดา้นหนา้จตุัรัสแดงนั้น เป็นท่ีตัง้ของ 
           กิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซีย สงัเกตุไดจ้ากท่ีพ้ืนถนนจะมี 
           สญัลกัษณเ์ป็นวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมี 
           นักทอ่งเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญ 
           ขา้มไหลต่วัเองไปดา้นหลงัเพ่ืออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอส 
           โควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรัสแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหนา้ท่ีเป็นสถานท่ีจดังานส าคญัๆ  
           ตา่งๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรัสแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีก 
           มากมายเชน่ พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์รัสเซีย  น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้คูก่บั มหาวิหารเซนต ์
           บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL (ผ่านชมดา้นหนา้)  
           หน่ึงสถาปตัยกรรมท่ีกลายเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของกรุงมอส 
           โคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตัง้  
           ตระหงา่นสงา่งาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งขึ้นโดย 
           พระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถานใน 
           การรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ.  
           2095 หลงัจากถูกปกครองกดขี่ มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบ 
           โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ 
           ดว้ยความงดงามของสถาปตัยกรรมจึงท าใหมี้เร่ืองเลา่สืบตอ่กนัวา่ พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงาม 
             ของมหาวิหารแหง่น้ีมากจึงมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแกส่ถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพ่ือไมใ่ห  ้
            สถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท าในครั้งนั้นของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของ 
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วนัท่ีสาม   ซารก์อส (Zagorsk) - MATRESHAKA FACTORY – METRO - IZMAILOVSKY SOUVENIR   
                   (B/L/D) 

           สมญานามอีวานมหาโหดจากนั้นน าทา่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม)  
           หา้งสรรพสินคา้ท่ีเกา่แกท่ี่สุดในกรุงมอสโก แตมี่ช่ือเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อยา่งหลากหลาย 
           ชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปตัยกรรมท่ีเกา่แกข่องเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม กอ่สรา้งขึ้น 
           ในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเดน่มากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชัน้ มีรา้นคา้เปิดให ้ 
           บริการมากมายส าหรับใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แตสิ่นคา้ท่ีน่ีอาจจะมีท ัง้ 
           รูปลกัษณ ์ภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโออ่า่ และท่ีส าคญัตัง้อยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรัสแดง 
           หา้งสรรพสินคา้กูมมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเชน่ เส้ือผา้ ของใชใ้นครัวเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมี 
           ย่ีหอ้ เคร่ืองส าอางค ์น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

ค า่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
           น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางมุ่งหนา้ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว ์สู่เมืองซากอรส์ ซ่ึงห่างจากตวัมอสโควไ์ป
ประมาณ 70 กิโลเมตร  ใชเ้วลา  1.30 ชัว่โมง    ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญท่ี่สุดและเกา่แกท่ี่สุดใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาด
ภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์มีบาทหลวงและนักศึกษาจ านวนนับรอ้ยคน"เซอรก์าเยฟโปสาด" (Sergiev 
Posad) หรือ "ซารก์อส" (Zagorsk) อีกหน่ึงเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแหง่หน่ึงของแควน้มอสโก (Moscow) 
เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตวัเมืองนั้นตัง้อยูห่า่งจากกรุงมอสโควไ์ปทางทิศตะวนัออกประมาณ 70 
กิโลเมตร เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีความโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซ่ึงมีมาตัง้แตส่มยั ศตวรรษท่ี 15-
18 เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด ยงัมีช่ือเสียงในเร่ืองของอารามออร์โธดอกซ ์ (Orthodox) ซ่ึงเป็นกลุม่สถาปตัยกรรม
ของทรินิตี เซอร์กิอุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ท่ีไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน 
1993 อีกดว้ย  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านกลบัสู่ กรุงมอสโคว ์
น าทา่นชม สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว (METRO) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมในการรบัชมสถานี 
METRO ของการเดินทางวนันั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สร้างขึ้นในปี 
ค.ศ.1931 โดยไดร้ับการยกยอ่งจากท ัว่โลกวา่เป็นสถานีรถไฟฟา้ใตดิ้นท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตล่ะสถานีจะมีการตกแตง่ท่ีแตกตา่งกนั ในสมยั
สงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุด
เพราะมีโครงสร้างท่ีแข็งแรงรวมท ัง้การกอ่สรา้งท่ี ขุดลงลึกไปถึงใตดิ้น
หลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหวา่งสงครามอีก
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ดว้ย ในปจัจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ย 
น าท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตัง้อยูใ่กลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็น
ท่ีมาของช่ือ Izmailovsky ท่ีเป็นช่ือของตลาดนัดแหง่น้ีนั่นเอง ของท่ีระลึกจากรัสเซียท่ีน่าซ้ือหาก็มี ตุก๊ตาแมลู่ก
ดก เป็นตุก๊ตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นช ัน้ๆจากตวัใหญไ่ปจนเล็ก ในการซ้ือสินคา้จากรัสเซียควร
ระวงัการซ้ือภาพวาดสีน ้ามนัเกา่ๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาไวใ้หม้ากๆ 
เน่ืองจากวา่มีกฏหมายหา้มน าของเกา่เหลา่น้ีออกนอกประเทศรัสเซีย  

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็น
บริเวณท่ีมองเห็นทศันียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเ่บ้ืองลา่งไดโ้ดยท ัง้หมด จึงท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์น
อดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตัง้บา้นพกัของตน ปจัจุบนัพ้ืนท่ีดงักลา่วเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัมอส
โคว และเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคูร่ักนิยมมาถา่ยภาพแตง่งาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักทอ่งเท่ียวใหค้วาม
สนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว ์  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นใหท้า่นไดเ้ต็มอ่ิมกบัการเดิน ชมถนนอารบตั (ARABAT STREET) ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตัง้แตศ่ตวรรษ ท่ี 
15 ในอดีตเป็นท่ีอยูข่องชนชัน้ ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภต์อ่มาในสมยัสหภาพโซเวียตถนนอารบตัเป็นยา่นท่ี
พกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสตป์ัจจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
รัสเซีย เป็นแหลง่ของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟ 
ไดเ้วลาอ าลากรุงมอสโคว ์  จากนัน้น าท่าน สนามบินดามาเดียดาวา   

18.25 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975  
  (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

วนัท่ีส่ี   ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล– ถนนอารบตั          (B/L/-)        

วนัท่ีหา้     กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 
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บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ท่าน ถา้หากผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม 

 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านได้
ท าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิด

ขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 
** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 
 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์ 
งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง 
 ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 

งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

 หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั  
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่นค่าตัว๋
เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ืองย่ืนเอกสารไปยงัสายการบิน 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกคร้ัง ทัง้น้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืน

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพ่ิม 

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 
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เงินไดท้ัง้หมดหรือบางส่วน หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็น
ส าคญั  
 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 
ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกั 
เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบิน ใหท้า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 23 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 
(Hand carry) น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม               
คา่ตัว๋เคร่ืองระหวา่งประเทศช ัน้ประหยดั ECONOMY CLASS ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ฟ//รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียม
เช้ือเพลิง  

คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ คา่น ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

คา่โรงแรมหอ้งพกั 2 ทา่น /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

คา่อาหารและคา่บตัรผา่นประตูเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด      

คา่มคัคุเทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเทา่น้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่ประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุต ่ากวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญอ่ายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษทัประกนัฯ  
จะชดใชค้า่สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
อตัราน้ีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 

คา่พนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 
คา่ทิปไกดทอ้งถ่ิน 3  เหรีญ USD /ทา่น X 4 วนั =12 USD 

คา่ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 เหรียญ USD/ทา่น X 4 วนั= 8 USD 

คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย 3 เหรีญ USD/ทา่น X 5 วนั =15 USD 
รวมทิป  35 USD /ท่าน/ทริป / ส่วนของหวัหนา้ทวัรข้ึ์นอยู่กบัความประทบัใจของท่าน  
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะดว้ย 
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สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีเกิดขึ้นจริง ณ สายการบินนั้นๆ 

หากตัว๋เคร่ืองบินมีการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 
คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 
ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เชน่สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 
และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 
หมายเหตุ 

บริษทขัอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 25 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร์ ,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯทราบทุกครั้งกอ่นท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีทวัร์มีการ
ยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ หรือ
เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตา่งๆ ขึ้นอยู ่ณ หนา้งาน 

บริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 
ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนท ัง้หมดหรือบางสว่น 

บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติหรือ คนตา่งดา้ว
ท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรัพยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไมวา่
กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีทอ่งเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเทา่นั้น 
 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 
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