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รสัเซยี มอสโคว ์ซารก์อรส์ 

5 วนั 3 คนื  
ซุปตาร.์..มอสโคว ์GO ON! 

ก าหนดเดนิทาง มกราคม - เมษายน 2563 
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โดยสายการบนิ  THAI AIRWAYS (TG)  

❖ ชารก์อรส์ เมอืงทีม่คีวามโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเกา่แกท่ีสุ่ดแหง่หนึง่ 

❖ พระราชวงัเครมลนิ ประกอบดว้ยวหิารตา่งๆ เปรยีบเสมอืนหวัใจทีส่ าคญัของประเทศรสัเซยี 

❖ วหิารเซนตบ์าซลิ สถาปัตยกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอมหรอืโบสถล์ูกกวาดน ัน่เอง 

❖ ชอ้ปป้ิงตลาดอสิมายโลโว ่เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เช่น ตุก๊ตาแมลู่กดก เป็นตน้ 

❖ พระราชวงัซารซินิ่า เป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของพระนางแคทเธอรนี 

❖ พเิศษ...ชมการแสดงละครสตัว ์การแสดงของสตัวแ์สนรูท้ีไ่มค่วรพลาด 

 

 
 

วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว - ทีพ่กั 

 

11.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 3 เคาทเ์ตอร ์D สาย

การบนิ THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและน าท่าน

โหลดสัมภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ

สายการบนิ)  

14.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบนิที ่TG974  (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลา

บนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

 

20.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว ต ัง้อยูท่ ีก่รุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี ต ัง้อยู่

ทีก่รุงมอสโก ประเทศรสัเซยี  

(เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(MOSCOW) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามัสกวา ซึง่ใน

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกั 2 - 3 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก 
พกัเดีย่ว 

15 – 19 มกราคม 2563 33,999.- 33,999.- 5,000.- 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆะบูชา) 37,999.- 37,999.- 5,000.- 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 35,999.- 35,999.- 5,000.- 

04 – 08 มนีาคม 2563 34,999.- 34,999.- 5,000.- 

18 – 22 มนีาคม 2563 36,999.- 36,999.- 5,000.- 

22 – 26 เมษายน 2563 36,999.- 36,999.- 5,000.- 

หมายเหตุ :รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

( รวมทา่นละ 50 USD ) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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ตัวเมอืงมปีระชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดใน

ยุโรป และเมือ่สมัยครัง้ทีส่หภาพโซเวยีตยังไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพ

โซเวยีตอกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่อง      โบสถน์วิเยรูซาเล็ม - จตัุรสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งกุม – พระราชวงัเครมลนิ  

 จุดชมววิสแปรโ์รวฮ์ลิส ์- การแสดงละครสตัว ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 น าท่านเดนิทางสู ่โบสถน์วิเยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) สรา้งขึน้ในปี คศ. 1656 

โดย นักบุญนกิคอน เพือ่เป็นสถานทีท่างศาสนาออกห่างไปจากมอสโกโดยใชช้ือ่ว่าเมอืงเยรูซาเล็ม

ใหม่โดยสถานที่น้ีน าความเชื่อมาจากแผ่นดินศักดิ์ส ิทธิ โดยใชแ้ม่น ้าอิสตรา เป็นตัวแทนของ

จอร์แดน รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยร่ววมใหม่เป็นลักษณะหลังคาทรงกรวยสทีอง มีภาพนูนต ่าของ

กนิยาร็อคกระเบือ้งเซรามกิ และใชตั้วอาคารเป็นเสมอืนสถานทีศั่กดิส์ทิธิข์องเยรูซาเล็ม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ตั ้งอยู่ใจกลางของกรุงมอสโก เป็นสถานที่

ศักดิ์สทิธิ์และศูนย์รวมทางจติใจของชาวรัสเซียและยังเป็นที่เก็บศพของเลนิน  ซึง่ถูกสรา้งดว้ย

หนิแกรนติและหนิอ่อนนับเป็นลา้นชิน้ทีต่อกลงไปบนพืน้ จนกลายเป็นลานกวา้งใจกลางเมอืง  จัตุรัส

แห่งน้ีเป็นสถานที่ที่ใชจ้ัดงาน หรือ กจิกรรมที่ส าคัญต่างๆ ของรัสเซยีมาหลายชั่วอายุคน จงึนับว่า

เป็นจุดท่องเทีย่วรัสเซยีที่ไม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะสวยงามแลว้ ยังเป็นสถานที่ทีร่ายลอ้มไป

ดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อย่างเช่น พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์บาซลิ,พพิิธภัณฑท์ี่

ส าคัญ, แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดังของกรุงมอสโกน่ันก็คือหา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum) หา้งสรรพสนิคา้

เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโก  ซึง่ปัจจุบันเป็นหา้งที่หรูหราและอลังการมาก  และอนุสรณ์

สถานเลนนิซึง่เป็นบุคคลส าคัญของประเทศรัสเซยี 

 น าท่านถ่ายภาพกับ วิหารเซนต์บาซิล (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) ซึ่งถือ ว่าเ ป็น

สถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ที่ส าคัญของกรุงมอสโคว์ เป็นวหิารที่สวยงามที่มีโบสถ์ 9 โบสถ์ มี

รูปทรงที่ไม่เหมอืนโบสถอ์ื่น คือมีโดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง  และท าใหอ้าคารมี

รูปทรงแปดเหลีย่ม ดว้ยสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีโบราณ  ยอดที่

มีสสีันสวยงาม สดใส ตัง้ชือ่เล่นใหว้หิารน้ีว่า “โบสถ์ลูกกวาด”ที่มลัีกษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สรา้ง

ดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณซึง่เชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ไดล้อกเลียนแบบของศลิปะยุคใดมากอ่น  

ในปี พ.ศ. 2095 วหิารแห่งน้ีถูกสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี ชือ่ โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik  

Yakovlev) หลังจากไดส้รา้งเสร็จก็ถูกควักดวงตาทัง้สองขา้งโดยกษัตรยิ์อีวานที่ 4 นับเป็นความ
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โหดรา้ยทีน่่าเศรา้ยิง่นัก เพราะว่าไม่ตอ้งการใหไ้ปสรา้งสิง่สวยงามเชน่น้ีในทีแ่ห่งใดอกี (แวะถา่ยรูป

ดา้นนอก)   

 ผ่านชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(SAVIOUR CLOCK TOWER) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็น

ศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ทีท่ ามาจากทับทมิน ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามา

ประดับไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995  และน าท่านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM DEPARTMENT 

STORE) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้

ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดดั์งทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุ่นล่าสุด 

(New Collection) 

 น าท่านชม พระราชวงัเครมลนิ (KREMLIN PALACE) ตัง้อยู่ทีก่รุงมอสโค ประเทศรัสเซยี สรา้ง

อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแม่น ้ามอสควา ภายในมีพระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ  เป็นศูนย์กลางที่

ส าคัญของเมอืงหลวง  ทัง้ยังไดม้กีารรวบรวมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามไวร้วมกันอยู่มากมาย จัดเป็น

สว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของมอสโก  ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกมุารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชาย

ยูริ โดลโกรูกีมีรับสั่งใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาที่เป็น

เหมอืนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชือ่ของชาวรัสเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติยใของพระเจา้ ปัจจุบัน

พระราชวังเครมลนิเป็นพพิธิภัณฑแ์ละทีตั่ง้สถานทีส่ าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิารต่างๆ

หอระฆังของอีวานมหาราชและสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ อีกมากมาย  และยังเป็นที่ตัง้ของ มหาวหิาร

อสัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวิหารแห่งน้ี เป็นสถานที่ประกอบพธิีบรมราช

ภเิษก สวมมงกฏุชรอ้งคใ์หม่ เริม่ตัง้แต่ซรอ์วิานที ่4 เป็นตน้มา อกีทัง้ยังรวมถงึการเขา้สาบานตนของ

เจา้ผูค้รองแควน้ต่างๆ ว่าจะสวามภิักดิต่์อซารแ์ห่งรัสเชยีอกีดว้ย ภายในประกอบดยภาพวาดไอคอน

ต่างๆ และภาพตามพระคัมภีร์ใบเบลิช่วงตอนที่ส าคัญครบถว้น รวมถงึวันพพิากษาดว้ย พระแท่น

ประทับของพระเจา้อวิานที่ 4 ส าหรับฟังเทศน์ พระแท่นที่ประของพระมเหสขีองซร์ และพระแท่น

ส าหรับพระสังฆราชผูแ้สดงเทศนา (หากมพีธิีกรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน)  

 ผ่านชม  มหาวิห ารอาร์ค า เกล  มิค า เอล  (CATHEDRAL OF ST. MICHAEL THE 

ARCHANGEL) ที่สรา้งอุทศิใหกั้บนักบุญอาร์คแอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของ

พระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช  ผา่นชม หอระฆงัพระเจา้อวีาน (IVAN THE GREAT 
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BELL TOWER) สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1505-

1508 หอคอยมีความสูง 80 เมตร มี

จ านวนขั้นบันได 137 ขั ้น อาคารตรง

กลางมีระฆังขนาดใหญ่หนัก 64 ตัน

แขวนอยู่ ตามประเพณีแลว้ระฆังน้ีจะถูก

ตี 3 ครั ้งเมื่อมีการสวรรคตของพระเจา้

ซาร์เท่านั้น ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้

ซาร ์(TSAR CANNON) ปืนใหญ่พระ

เจา้ซาร์มีความยาวมากถงึเกอืบ 6 เมตร 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1586 โดยจุดประสงค์

ในการสรา้งขึน้ก็เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของอ านาจเพยีงเท่านัน้ ไม่เคยน ามาใชจ้รงิในสมรภูมสิงคราม  

น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสแปรโ์รวฮ์ลิสห์รอืเลนนิฮลิส ์(SPARROW HILLS) หรือเนินเขา

นกกระจอก เป็นบรเิวณที่มองเห็นทัศนียภาพ สามารถมองเห็นววิของกรุงมอสโกไดก้วา้งมากของ

นครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างไดโ้ดยทัง้หมด  จงึท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดีต เลือกเนิน

เขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นทีตั่ง้บา้นพักของตน  ปัจจุบันพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นทีตั่ง้ของมหาวทิยาลัยมอส

โคว์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่

นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว์ 

 

น าท่านชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) ที่โด่งดังไปทั่วโลก เพราะการฝึกสัตว์ทัง้เล็กและใหญ่
ใหแ้สดงในท่วงท่าต่างๆ เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ีไ่ม่ควรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้
มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบ่งการแสดงออกเป็น 2 

ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมบีรกิารถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ 
และมขีองทีร่ะลกึดว้ย 
**กรณีละครสตัวง์ดการแสดงหรอืบางคร ัง้งดการแสดงโดยไม่การแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยทางบรษิทัจะเปลีย่นจากชมละครสตัวเ์ป็น น าท่านเขา้ชม 
พพิธิภณัฑอ์วกาศมอสโก (Museum Of Cosmonautics) แทน (หากมถี่ายรูปหรอืวดีโีอ  
จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
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วนัทีส่าม      ตลาดอสิมายโลโว ่(IZMAILOVO MARKET) - เมอืงชารก์อรส์ - โบสถโ์ฮล ีทรนีติ ี ้– บอ่น า้

ศกัดิส์ทิธิธ์รรมชาต-ิสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์ยา่นถนนอาบตั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

  

 น าท่านสู ่ตลาดอสิมายโลโว ่(IZMAILOVO MARKET) ตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ทีน่ี่สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.2003 โดยมจีุดประสงคใ์หเ้ป็นศูนย์วัฒนธรรม – พพิธิภัณฑ ์การบันเทงิ และแหล่งการ

เรียนรู ้ตลอดจนเป็นสถานทีส่ าหรับจัดกจิกรรมต่างๆ  ดา้นหนา้ทางเขา้ของ Izmailovo Kremlin จะ

มองเห็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึง่เป็นศลิปะเก่าเเก่ดัง้เดมิของรัสเซยี เป็นจุดถ่ายภาพที่

สวยงาม  และอสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้พืน้เมืองนานาชนดิ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตา แม่

ลูกดก, ผา้คลุมไหล่ และอืน่ๆอกีมากมาย 

 เดนิทางสู่ เมอืงชารก์อรส์ (Zagorsk) ซึง่ชือ่เดมิคือเซอร์กาเยฟโปสาด (Sergiev Posad) (ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที่)  เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางดา้น

สถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึง่มีมาตัง้แต่สมัย ศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด ยังมี

ชื่อเสียงในเรื่องของอารามออร์โธดอกซ์ (Orthodox) เป็นที่ตัง้ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและ

เก่าแก่ที่สุด โดยตัวเมืองนั้นตัง้อยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทศิตะวันออกประมาณ 70 กโิลเมตร 

เมื่อปีค.ศ.1919 ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น "ซากอร์ส" เพื่อใหเ้กียรติแก่เลขาธิการคณะกรรมการพรรค

คอมมวินิสตท์ี่ชือ่ ว่า "ชารก์อร์สกี"้ และยังเป็นที่ตัง้ของ"ศาสนาสถานทรนิิตี้ของเซนตเ์ซอร์เจยีส" 

(Trinity Monastery of St.Sergius) ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด มีอาคารสถาปัตยกรรมโบราณ

สวยงาม อาท ิโบสถโ์ฮล ีทรนีติ ี ้(Holy Trinity Monastery) สขีาว หลังคาเป็นยอดโดมสทีอง 

โบสถย์อดโดมหัวหอมสนี ้าเงนิและสทีองอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) และบอ่น า้ศกัดิส์ทิธิ์

ธรรมชาต ิ(Chapel Over the Well) “มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดนิทางมาที่โบสถ์แลว้คน้พบ

บ่อน ้าโดยบังเอญิ หลังจากน าน ้ามาลา้งหนา้ ความศักดิส์ทิธิก็์ท าใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
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บา่ย  จากนั้นน าท่านชม สถานีรถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว์ (MOSCOW METRO) สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.

1931 โดยไดร้ับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิที่สวยที่สุดในโลก ซึง่ในแต่ละ

สถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน  สถานีรถไฟใตด้นิไดก้ลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมี

โครงสรา้งทีแ่ข็งแรง รวมทัง้การกอ่สรา้งทีข่ดุลงลกึไปถงึใตด้นิหลาย 10 เมตร และ บางสถานียังเป็น

ที ่บัญชาการระหว่างสงครามอกีดว้ย 

น าท่านชอปป้ิง ถนนอารบตั (ARABAT ROAD) ถือเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เคยถูก

ท าลายไปในชว่งศตวรรษที ่18 แต่มกีารซอ่มแซมขึน้มาใหม่ ปัจจุบันถนนเสน้น้ีกลายเป็นถนนคนเดนิ

ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ และกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วรัสเซยีชือ่ดัง จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ 

ศูนยวั์ฒนธรรม โรงละคร แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูป

เหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอีกดว้ย ระยะทางประมาณ 1 ก.ม ใหท้่านไดเ้ดนิ

เล่นตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Hard Rock Café (6)   

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
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วนัทีส่ ี ่    มหาวหิารโดมทอง- Zaryadye Park - พระราชวงัซารซินิา่ - AVIA PARK Shopping Mall 

 ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 

 เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 

จากนั้นน าท่านชมดา้นนอก มหาวหิารโดมทองหรอืมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(ST. SAVIOUR 
CATHEDRAL) เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยีและสงูทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า Moskva 

เมืองมอสโก ประเทศรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์
แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโป
เลียน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวียรใ์ชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45  และในทา้ยที่สดุปี 1990 มีการ

ระดมทุนสรา้งมหาวหิารขึน้มาใหม่จากเงนิบรจิาคของประชาชน ดังนั้นที่น่ีจงึเป็นที่รักและศูนย์รวม
จิตใจของประชาชน ถูกใชเ้ป็นสถานที่หลักในการประกอบพธิีกรรมทางศาสนา ส่วนการตกแต่ง
ภายในโบสถนั์น้ สวยงามและดูศักดิส์ทิธิม์าก คนทีเ่ดนิเขา้ไปตอ้งค่อนขา้งส ารวม และไม่อนุญาตให ้

ถ่ายรูปดา้นใน ทุกท่านตอ้งมาชมดว้ยตาของตัวเอง ซึง่ควรค่าแกก่ารเขา้ชมเป็นอย่างยิง่  
(แวะถา่ยรูปดา้นนอก) 

น าท่านชมสวนแห่งใหม่ Zaryadye Park กลางกรุงมอสโก ซึง่ไดป้รับปรุงรีโนเวทใหม่ ที่ใกลกั้บ

ศูนยก์ลางท่องเทีย่วของมหานครมอสโกคอืจัตุรัสแดง และราชวังเคลมลนิ นับเป็นสวนทีม่ดีไีซน์สวย

แบบธรรมชาติ สวนป่า ที่มีฉากหลังเป็นแลนด์มาร์กของรัสเซีย  ส าหรับสวนสาธารณะน้ีนับเป็น

สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมหนึง่ทีจ่ะไดฉ้ลองมหานครมอสโกครบรอบ 870 ปี  ซึง่ภายในสวนจะมี

พชืพรรณทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของรัสเซยี  โดยท าเลทีตั่ง้ของสวนแห่งน้ีอยู่ไม่ห่างจากเคลมลนิมากนัก 

จะอยู่ตดิกับแม่น ้ามอสโก  นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยังมโีรงละครทรงครึง่วงกลมขนาดใหญ่ คอนเสริต์

ฮอลล์ และที่พลาดไม่ไดก็้คือ “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่

สรา้งยื่นขึน้ไปเหนือแม่น ้า สรา้งขึน้จากคอนกรีตและไมแ้ต่สามารถรองรับน ้าหนักไดม้ากถงึ 3,000-

4,000 คน ไดเ้ป็นจุดชมววิสวยๆ รมิแม่น ้าอกีแห่งหนึง่เลย 
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เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

น าท่านชม พระราชวงัซารซินิ่า (Tsaritsyno Palace) เป็นพระราชวังที่ถูกลืม สรา้งไวใ้นสมัย

ของพระนางแคทเทอรนีมหาราช แห่งนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ตัง้อยู่ในเมอืงมอสโก เป็นพระราชวัง

ฤดูรอ้นของพระนางแคทเธอรนี และเป็นพระราชวังเพยีงแห่งเดยีวในกรุงมอสโก สรา้งตัง้แต่ปี 1775 

แต่ไม่เสร็จ   จนกระทั่งหลายรอ้ยปีถัดมา รัฐบาลไดด้ าเนินการสรา้งต่อจนเสร็จในปี  2007 

สถาปัตยกรรมภายนอก มคีวามงามและใหญ่โต มสีวนสาธารณะดา้นหนา้ทีก่วา้งขวางและสวยงามร่ม

รืน่ 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง AVIA PARK Shopping Mall ศูนย์การคา้ที่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงพักผ่อนและ
เป็นที่ใหค้วามสะดวกสบายส าหรับผูท้ี่เดินทางมาชอ้ปป้ิง มีทัง้แบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

มากมายเช่น Zara,Bazaar,Geox, The Body Shop, Marks & Spencer, TOPSHOP, H&M,Kiehl’s 
เป็นตน้  อกีทัง้ยังมรีา้นขายอาหารต่างๆเปิดใหบ้รกิารอกีมากมาย 

18.00 น. จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสูส่นามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 

22.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)  

(TG) เทีย่วบนิที ่TG975   (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใช้

เวลาบนิประมาณ 8 ช ัว่โมง 50 นาท)ี 

 

วนัทีห่า้   ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

 

10.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความ

ประทับใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
**ราคาส าหรบัลูกคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 17,999 บาท** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 9,999 บาท **  

(ไมม่ทีีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

ส าคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่าน ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางต่างประเทศ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 

3,200 บาท) 

* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหน้า

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่ใช้จ่าย

ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึ้นเครื่องบนิได ้

น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้น้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขัน

กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน

โรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถงึ

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่ามัคคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ค่าบรกิารน้ีรับเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

✓ ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

✓ ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมท่านละ 50 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) ท่าน/

ทรปิ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ*่*   

✓ ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
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✓ ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสาย

การบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

✓ ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 
 
เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีที่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหนา้  

 
เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100 % 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋วเครือ่งบิน

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน
ออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

❖ เนือ่งจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) , หอ้งพกัคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple 

Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง 

(Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จาก

นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

❖ โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  

❖ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่

มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจ

มลัีกษณะแตกต่างกัน 
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บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

1. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

5. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

6. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

8. ทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ 

ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั ้งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน่ ต๋ัวเครือ่งบนิ , ต๋ัวรถทัวร ์, ต๋ัว 

9. กรณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบนิ , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ที่กอ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีที่สายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิง่ส าคัญ 

ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความ

เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  (กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่

ทานเน้ือสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

10. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

11. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

12. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

13. อัตราทัวรน้ี์ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

14. ทางบรษัิทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหกั้บลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

15. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรือ วันเสาร์อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถใน

การบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั ้งที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

16. ส าหรับลูกคา้ที่เดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 

ขึน้อยู่กับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

17. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่
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ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

18. กรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

19. หากวันเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได ้

ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี

ช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไป

อา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีสุ่ด เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หาก

ท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มค่ีาใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ต๋ัวเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

20. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลกั้นใหม้ากทีส่ดุ  

21. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่าง

กัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกันเสมอไป) 

22. เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวรใ์หกั้บทางบรษัิทฯแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้ ** 

23. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลับ 

24. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทัวร.์......................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

(..............................................................) 
 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


