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รัสเซีย : มอสโคว์-ซากอร์ซ 5วนั3คืน บิน OMAN AIR (WY) 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพ – มอสโคว์                                         (-/-/-/) 

วนัทีส่อง  พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ – โบสถ์อสัสัมชัญ- จัตุรัสแดง–   

                  มหาวหิารเซนต์บาซิล– กุม                          (B/L/D) 

วนัทีส่าม  ซาร์กอส (Zagorsk)-METRO-IZMAILOVSKY SOUVENIR –ชมละครสัตว์ (B/L/D)  

วนัทีส่ี่  ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– วหิารเซ็นต์ เดอซาร์เวยีร์ –ถนนอารบัต   (B/L/D)           

วนัทีห้่า         กรุงเทพ ฯ 
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 05.30 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน4 สายการบิน 

OMAN AIR เคาน์เตอร์ T ประตู 8 ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางแก่ท่าน 

             

09.10 น. เหิรฟ้าสู่ MCT มสักตั โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.00 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ช่ัวโมง) 

           เวลาที่มสักตั ช้ากว่าไทย -3 ช่ัวโมง  (แวะเปลีย่นเคร่ือง 2 ช่ัวโมง 50 นาที สู่อมัมาน ) 

14.45 น. เหิรฟ้าสู่  มอสโคว์ โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY 181  

19.40 น. เดนิทางถึง เดนิทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิม่ 

21-25 ก.ย.62 

10-14 ส.ค.62 
34,999 33,999 32,999 6,500 

วนัแรก  กรุงเทพ - มอสโคว์                                                              (-/-/-/)  
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin) สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชาย
ยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็นเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเค
รม ลิ น คื อ ท่ี ส ถิ ต ย์ ข อ งพ ระ เจ้ า  ปั จ จุ บั น
พระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์  และท่ีตั้ ง
สถานท่ีส าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส 

วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและ
ส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆอีกมากมาย  
จากนั้นเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยูใ่นบริเวณพระราชวงัเค
รมลิน พิพิธภณัฑ์น้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบติัล ้าค่า
กว่า 4,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ือง
ป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใช้รบในสมรภูมิ 

เค ร่ือง เงิน  ทอง เพชรพลอยเค ร่ืองทรงขอ
งกษติัยพ์ระเจา้ซาร์และซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิง่ 
จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) 

วิหารหลวงท่ีเก่าแก่ส าคญัและใหญ่ท่ีสุดในเค
รมลิน โดยสร้างทบัลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอ
ระฆงัพระเจ้าอวีานและ ชมระฆงัยกัษ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  

(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทาง สู่  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) 

ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัตั้งอยูก่ลางใจเมืองของมอส
โควเป็นจตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ี
เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้าง
ดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน นบัลา้นช้ินตอกลง
บนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นท่ีลาน
กวา้ง ทางด้านหน้าจตุัรัสแดงนั้น เป็นท่ีตั้ งของ
กิโลเมตรท่ีศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากท่ีพื้น

วนัทีส่อง  พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ – โบสถ์อสัสัมชัญ - จัตุรัสแดง– 

                  มหาวหิารเซนต์บาซิล – กมุ                                                     (B/L/D) 

 

                                                                                                                     (B/L/D/)  
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ถนนจะมีสัญลกัษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษ
เหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพื่ออธิษฐานให้ไดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกคร้ัง ลานกวา้งของจตุัรัสแดงน้ีมีพื้นท่ี
กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมยั 
บริเวณจตุัรัสแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑ์
ประวติัศาสตร์รัสเซีย   
น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้คู่กบั มหาวหิารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL (ผ่านชมด้านหน้า)  
หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ีกลายเป็นสัญลักษณ์
ส าคัญของกรุงมอสโคว  ด้วยรูปทรงท่ี มี
ลกัษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง 
ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครม
ลิน สร้างข้ึนโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the 

Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบ
ชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน 

ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดข่ีมา
นานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอ
สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าให้มีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า 
พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีค าสั่งให้ปูนบ าเหน็จแก่สถาปนิก
ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผูน้ั้นสามารถสร้างส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท า
ในคร้ังนั้นของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุง
มอสโก แต่มีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีให้เลือกซ้ือกนั อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินคา้กุม หรืออีก
สถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี ห้างสรรพสินคา้กุม ก่อสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงาม
และโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านคา้เปิดให้ บริการมากมายส าหรับให้ผูท่ี้เดินทาง
หรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 ร้านคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลกัษณ์ ภายในและภายนอกท่ีดูหรูหรา
โอ่อ่า และท่ีส าคญัตั้งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรัสแดงห้างสรรพสินคา้กูมมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภค
และบริโภคเช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครัวเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมียี่ห้อ เคร่ืองส าอางค์ น ้ าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภท
ของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม   ซาร์กอส (Zagorsk) - MATRESHAKA FACTORY – METRO - IZMAILOVSKY SOUVENIR 

                   ชมละครสัตว์                                                                           (B/L/D) 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ สู่เมืองซากอร์ส ซ่ึงห่างจากตัวมอสโคว์ไปประมาณ 

70 กโิลเมตร  ใช้เวลา  1.30 ช่ัวโมง    ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดในคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน 

เป็นวทิยาลยัสงฆท่ี์มีบาทหลวงและนกัศึกษาจ านวนนบัร้อยคน 

"เซอร์กาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรือ "ซาร์กอส" (Zagorsk) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง
ของแควน้มอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูห่่างจากกรุงมอสโควไ์ปทาง
ทิศตะวนัออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซ่ึงมี
มาตั้งแต่สมยั ศตวรรษท่ี 15-18 เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด ยงัมีช่ือเสียงในเร่ืองของอารามออร์โธดอกซ์ 
(Orthodox) ซ่ึงเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี เซอร์กิอุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ท่ีไดรั้บการยกยอ่ง
จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน 1993 อีกดว้ย  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านกลบัสู่ กรุงมอสโคว์ 
น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO 

ของการเดินทางวนัน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สร้างข้ึน
ในปี ค.ศ.1931 โดยไดรั้บการยกยอ่งจากทัว่โลกว่า
เป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่
ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกัน  ในสมัย
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็น
หลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง
รวมทั้งการก่อสร้างท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 

เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบัญชาการระหว่าง
สงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

น าท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยูใ่กลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นท่ีมาของ
ช่ือ Izmailovsky ท่ีเป็นช่ือของตลาดนดัแห่งน้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรัสเซียท่ีน่าซ้ือหาก็มี ตุก๊ตาแม่ลูกดก เป็น
ตุก๊ตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั้นๆจากตวัใหญ่ไปจนเล็ก ในการซ้ือสินคา้จากรัสเซียควรระวงั
การซ้ือภาพวาดสีน ้ามนัเก่าๆและงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาไวใ้หม้ากๆ เน่ืองจากวา่มี
กฏหมายหา้มน าของเก่าเหล่าน้ีออกนอกประเทศรัสเซีย  
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น าท่านชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัต
วแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด
โผนจากนกัแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วง
ละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมี
บริการ ถ่ายรูปกบัสัตวต่์างๆ (ในกรณี CIRCUS งด
การแสดง ทางบริษทัฯ จะน าท่านชมบลัเล่ต ์หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านข้ึนสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ี
มองเห็นทศันียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเ่บ้ืองล่างไดโ้ดยทั้งหมด จึงท าให้เลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีต 

เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้นท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมอสโคว 
และเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวให้ความ
สนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว ์ 
จากน้ัน น าท่านกลบัสู่ กรุงมอสโคว์ น าท่านชม วหิารเซ็นต์ เดอซาร์เวยีร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 

SAVIOUR) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและ
แสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสร้างนาน
ถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพร   รคคอมมิวนิสตใ์น
ขณะนั้นไดส้ั่งใหทุ้บโบสถทิ์้งเพื่อดดัแปลงเป็นสระวา่ยน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกจนเม่ือปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหมี้การ
ก่อสร้างวหิารข้ึนมาใหม่ดว้ยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจ าลอง
ของเดิมไดเ้กือบร้อยเปอร์เซ็นต ์วหิารน้ีจึงกลบัมายนืหยดัท่ีเดิมอีกคร้ัง
โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และท าพิธีเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  

ปัจจุบนัวหิารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรมส าคญัระดบัชาติของรัสเซีย   
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นให้ท่านไดเ้ต็มอ่ิมกบัการเดิน ชมถนนอารบัต (ARABAT STREET) ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ท่ี 

15 ในอดีตเป็นท่ีอยูข่องชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภต่์อมาในสมยัสหภาพโซเวยีตถนนอารบตัเป็นยา่น
ท่ีพกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
รัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านกาแฟ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

วนัทีส่ี่   ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวยีร์ –ถนนอารบัต   (B/L/D)        
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ได้เวลาอ าลากรุงมอสโคว์   
00.20 น. เหิรฟ้าสู่ MCT มสักตั โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่  WY182 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
07.00 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ช่ัวโมง) 

           เวลาที่มสักตั ช้ากว่าไทย -3 ช่ัวโมง  (แวะเปลีย่นเคร่ือง 2 ช่ัวโมง 50 นาที สู่อมัมาน ) 

09.00 น.       ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการ OMAN AIR เที่ยวบินที่  WY815 

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณทีีผู้่เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน ถ้าหากผู้เดินทางไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม 

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

ในกรณทีีผู้่โดยสาร มไีฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วข้องกบัวนัเดินทางทีท่่านได้ท าการ
จองไว้กบัทางบริษทัฯ กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดงักล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

** ในกรณีทีค่ณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมกีารเปลีย่น 

แปลงขนาดของพาหนะทีใ่ช้ในการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
** ในกรณีทีค่ณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผู้จัด 

รายการ ขอพจิารณายกเลกิการเดินทาง หรือ เรียกเกบ็ค่าทวัร์เพิม่เต็ม ตามความเหมาะสม 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร์  
งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
 ทีน่ั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน 

งวดที ่2 :ช าระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั  

 หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัต  

 

 

 

วนัทีห้่า     กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 
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กรณยีกเลกิ 

ยกเลกิหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ณ วนัน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงนิได้ (ตัวอย่างเช่นค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีา
, ค่ามดัจ าห้องพกั เป็นต้น)  

ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเตม็จ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถ
คืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆ
เป็นส าคญั  

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิด
หอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดินทางได้ 

กระเป๋าเดินทางส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบิน ให้ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 
(Hand carry) น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัรานีร้วม               

ค่าตัว๋เคร่ืองระหวา่งประเทศชั้นประหยดั ECONOMY CLASS ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พร้อมกรุ๊ฟ//รวมภาษีสนามบิน และธรรม
เนียมเช้ือเพลิง  
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผา่นประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด      

ค่ามคัคุเทศก์อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น” เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 75 ปี ทางบริษทัประกนัฯ  

จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 
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อตัรานีไ้ม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ     

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
ค่าพนกังานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

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

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

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

รวมทิป  35 USD /ท่าน/ทริป / ส่วนของหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กบัความประทับใจของท่าน  

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ย 
สาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีเกิดข้ึนจริง ณ สายการบินนั้นๆ 

หากตัว๋เคร่ืองบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 
และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

หมายเหตุ 

บริษทขัอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ทา่น และทางบริษทัยนิดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร์ ,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ข้ึนอยู ่ณ หนา้งาน 

บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา
แลว้ ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 
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บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 

บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คนต่าง
ดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรัพยสิ์นของตนเอง 
เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่า ยเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไมวา่

กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น 

 

หนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง 
และมหีน้าทีเ่หลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณ ีถือหนังสือเดนิทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ ** 


