
 
 

รสัเซยี มอสโคว ์ซารก์อรส์ 6 วนั 3 คนื  
ซุปตาร.์..แมลู่กดก  

 

 

 

 

ก าหนดเดนิทาง เมษายน – พฤษภาคม  
โดยสายการบนิ Vietnam Airlines (VN)  

 ชารก์อรส์ เมอืงทีม่คีวามโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเกา่แกท่ีสุ่ดแหง่หนึง่ 
 ชอ้ปป้ิงตลาดอิสมายโลโว ่เลือกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เชน่ ตุ๊กตาแมลู่กดก เป็นตน้ 
 วหิารเซนตบ์าซิล สถาปัตยกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นโดมรปูหวัหอมหรอืโบสถลู์กกวาดน ัน่เอง 
 พระราชวงัเครมลิน ประกอบดว้ยวหิารตา่งๆ เปรยีบเสมอืนหวัใจทีส่ าคญัของประเทศรสัเซยี 
 พระราชวงัซารซิินา่ เป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของพระนางแคทเธอรนี 
 ชมการแสดงละครสตัว ์การแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ีไ่มค่วรพลาด 

 พเิศษ...ลอ่งเรอืแมน่ ้ามอสควา 



 
 

 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย 

16.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประตู 6 เคาท์เตอร์ L สาย

การบนิ Vietnam Airlines  (VN) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าท่าน
โหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ

สายการบนิ)  

19.05 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 
Vietnam Airlines  (VN) เทีย่วบนิที ่VN618   

21.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม (แวะเปลี่ยนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว - เมอืงชาร์

กอรส์ - สแปรโ์รวฮ์ิลส์หรอืเลนนิฮิลส ์- ล่องเรอืแมน่ า้มอสโคว - ทีพ่กั 

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว  ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน 

Vietnam Airlines  (VN) เทีย่วบนิที ่VN63   

06.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว ประเทศรสัเซีย (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่า
ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย

แลว้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชารก์อรส์ (ZAGORSK) ซึง่ชือ่เดมิคอืเซอรก์าเยฟโปสาด (Sergiev Posad) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที่) เ ป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางดา้น

สถาปัตยกรรมทางศาสนา ซ ึง่มมีาตัง้แต่สมัย ศตวรรษที ่15-18 เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด ยังมชี ือ่เสยีงใน

เร ือ่งของอารามออรโ์ธดอกซ ์(Orthodox) เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ด โดยตัว

เมอืงนั้นตัง้อยู่ห่างจากกรุงมอสโควไ์ปทางทศิตะวันออกประมาณ 70 กโิลเมตร เมื่อปี ค.ศ.1919 ได ้

เปลีย่นชือ่เป็น "ซากอรส์" เพื่อใหเ้กยีรตแิก่เลขาธกิารคณะกรรมการพรรคคอมมวินสิตท์ ีช่ือ่ ว่า "ชาร์

กอรส์กี"้ และยังเป็นทีตั่ง้ของ"ศาสนาสถานทรินิตี้ของเซนต์เซอร์เจียส" (Trinity Monastery of 
St.Sergius) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ท ีสุ่ด มอีาคารสถาปัตยกรรมโบราณสวยงาม อาทิ โบสถ์โฮลี 

ทรนีติี ้(HOLY TRINITY MONASTERY) สขีาว หลังคาเป็นยอดโดมสทีอง โบสถย์อดโดมหัว

หอมสนี ้าเงินและสีทองอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) และบ่อน ้าศกัดิ์สิทธิ์ธรรมชาต ิ
(CHAPEL OVER THE WELL) มเีร ือ่งเล่าว่า ชายตาบอดเดนิทางมาทีโ่บสถแ์ลว้คน้พบบ่อน ้ าโดย

บังเอญิ หลังจากน าน ้ามาลา้งหนา้ ความศักด ิส์ทิธิ์ก็ท าใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได  ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู่มอสโคว ์ชมจุดชมววิสแปรโ์รวฮ์ิลส์หรอืเลนนิฮลิส์ (SPARROW HILLS) 

หรอืเนนิเขานกกระจอก เป็นบรเิวณทีม่องเห็นทัศนยีภาพ สามารถมองเห็นววิของกรุงมอสโกไดก้วา้ง

มากของนครมอสโควท์ ีอ่ยู่เบือ้งล่างไดโ้ดยทัง้หมด จงึท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต 
เลอืกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั ้งบา้นพักของตน ปัจจุบันพื้นท ี่ดังกล่าวเป็นที่ตั ้งของ

มหาวทิยาลัยมอสโคว ์และเป็นจุดชมววิท ีส่วยทีสุ่ดในมอสโควท์ ีคู่่รักนยิมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถงึ

เป็นจุดทีนั่กท่องเท ีย่วใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว ์

วนัเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ ่

พกั 2 - 3 ท่าน 
ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก 
พกัเดีย่ว 

3 - 8 เมษายน 2563 33,888 33,888 6,000 

1 - 6 พฤษภาคม 2563 36,888 36,888 6,000 

8 - 13 พฤษภาคม 2563 34,888 34,888 6,000 

15 - 20 พฤษภาคม 2563 34,888 34,888 6,000 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

(รวมทา่นละ 60 USD) **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ*่* 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 
 

พเิศษ!!! น าทา่นล่องเรอืแมน่ า้มอสควา ชมความสวยงามของสองฝ่ังแม่น ้าแม่น ้ามอสควา  
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2)   

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่าม      ตลาดอิสมายโลโว ่- สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์- จตุัรสัแดง - วหิารเซนต์บาซิล - หอ

นาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสินคา้กุม - ทีพ่กั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 น าท่านสู่ ตลาดอิสมายโลโว ่(IZMAILOVO MARKET) ตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ ทีน่ ีส่รา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.2003 โดยมจุีดประสงคใ์หเ้ป็นศูนย์วัฒนธรรม - พิพิธภัณฑ ์การบันเทงิ และแหล่งการ

เรยีนรู ้ตลอดจนเป็นสถานทีส่ าหรับจัดกจิกรรมต่างๆ  ดา้นหนา้ทางเขา้ของ Izmailovo Kremlin จะ
มองเห็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึง่เป็นศลิปะเก่าแก่ดั ้งเดิมของรัสเซีย เป็นจุดถ่ายภาพที่

สวยงาม  และอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงนานาชนดิ อาทเิช่น นาฬิการัสเซยี, ตุ๊กตา แม่

ลูกดก, ผา้คลุมไหล่ และอืน่ๆอกีมากมาย 
 

 จากนัน้น าท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(MOSCOW METRO) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1931 โดยไดรั้บการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิท ีส่วยทีสุ่ดในโลก ซึง่ในแต่ละสถานจีะมกีารตกแต่งทีแ่ตกต่างกัน สถานรีถไฟใตด้นิไดก้ลายเป็นหลุมหลบภัยทีด่ที ีสุ่ดเพราะมโีครงสรา้งทีแ่ข็งแรง รวมทัง้การก่อสรา้งทีขุ่ดลงลกึไปถงึใตด้นิ

หลาย 10 เมตร และ บางสถานยัีงเป็นที ่บัญชาการระหว่างสงครามอกีดว้ย 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 



 
 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัแดง (RED SQUARE) ตั ้งอยู่ใจกลางของกรุงมอสโก เป็นสถานที่
ศักดิส์ทิธิแ์ละศูนย์รวมทางจติใจของชาวรัสเซยีและยังเป็นที่เก็บศพของเลนิน ซึ่งถูกสรา้งดว้ย

หนิแกรนติและหนิอ่อนนับเป็นลา้นชิน้ท ีต่อกลงไปบนพื้น จนกลายเป็นลานกวา้งใจกลางเมอืง จัตุรัส

แห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ ีใ่ชจั้ดงาน หรอื กจิกรรมทีส่ าคัญต่างๆ ของรัสเซยีมาหลายช่ัวอายุคน จึงนับว่า
เป็นจุดท่องเท ีย่วรัสเซยีทีไ่ม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะสวยงามแลว้ ยังเป็นสถานทีท่ ีร่ายลอ้มไป

ดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อย่างเช่น พระราชวังเครมลนิ มหาวิหารเซนต์บาซิล, พิพิธภัณฑ์ท ี่

ส าคัญ, แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังของกรุงมอสโกน่ันก็คือหา้งสรรพสินคา้กุม (Gum) หา้งสรรพสินคา้
เก่าแก่และใหญ่ทีสุ่ดในกรุงมอสโก ซึง่ปัจจุบันเป็นหา้งที่หรูหราและอลังการมาก และอนุสรณ์

สถานเลนนิซึง่เป็นบุคคลส าคัญของประเทศรัสเซยี น าท่านถ่ายภาพกับ วหิารเซนตบ์าซิล (SAINT 

BASIL'S CATHEDRAL) ซึง่ถอืว่าเป็นสถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ท ีส่ าคัญของกรุงมอสโคว ์เป็น
วหิารทีส่วยงามทีม่โีบสถ ์9 โบสถ ์มรูีปทรงทีไ่ม่เหมอืนโบสถอ์ ืน่ คอืมโีดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที่ 9 

ท ีอ่ยู่ตรงกลาง และท าใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ดว้ยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีโบราณ ยอดที่ม ีสีสันสวยงาม สดใส ตั้งชื่อเล่นใหว้ิหารนี้ว่า “โบสถ์
ลูกกวาด”ทีม่ลัีกษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณซึง่เชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่

ไม่ไดล้อกเลยีนแบบของศลิปะยุคใดมากอ่น  ในปี พ.ศ. 2095 วหิารแห่งนีถู้กสรา้งโดยสถาปนกิชาว

รัสเซยี ชือ่ โพสทน์คิ ยาคอฟเลฟ (Postnik  Yakovlev) หลังจากไดส้รา้งเสร็จก็ถูกควักดวงตาทั ้ง
สองขา้งโดยกษัตรยิ์อวีานที ่4 นับเป็นความโหดรา้ยทีน่่าเศรา้ยิ่งนัก เพราะว่าไม่ตอ้งการใหไ้ปสรา้ง

สิง่สวยงามเช่นนี้ในที่แห่งใดอีก (แวะถ่ายรูปด้านนอก)  ผ่านชม หอนาฬิกาซาวิเออร ์

(SAVIOUR CLOCK TOWER) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 
แฉก ทีท่ ามาจากทับทมิน ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995  และ

น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้กุม (GUM DEPARTMENT STORE) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่

ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม 
เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดดั์งทีม่ชีือ่เสยีงทีเ่ป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5)   
ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่ี่     พระราชวงัเครมลิน - การแสดงละครสตัว ์- ถนนอารบตั - ทีพ่กั 

 เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 น าท่านชม พระราชวงัเครมลิน (KREMLIN PALACE) ตัง้อยู่ท ีก่รุงมอสโค ประเทศรัสเซยี สรา้ง

อยู่บนเนนิเขารมิฝ่ังแม่น ้ามอสควา ภายในมพีระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ เป็นศูนย์กลางที่

ส าคัญของเมอืงหลวง ทัง้ยังไดม้กีารรวบรวมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามไวร้วมกันอยู่มากมาย  จัดเป็น
ส่วนทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดของมอสโก  ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชาย

ยูร ิโดลโกรูกมีรัีบส่ังใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาที่เป็น



 
 

เหมอืนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชือ่ของชาวรัสเซียเครมลินคคือที่สถ ิตยใของพระเจา้ 
ปัจจุบันพระราชวังเครมลนิเป็นพิพิธภัณฑแ์ละทีตั่ง้สถานทีส่ าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิาร

ต่างๆหอระฆังของอวีานมหาราชและสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ อกีมากมาย และยังเป็นที่ตั ้งของ มหาวิหาร

อสัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวหิารแห่งนี ้เป็นสถานทีป่ระกอบพิธีบรมราช
ภเิษก สวมมงกุฏชรอ้งคใ์หม่ เริม่ตัง้แต่ซรอ์วิานที ่4 เป็นตน้มา อกีทัง้ยังรวมถงึการเขา้สาบานตนของ

เจา้ผูค้รองแควน้ต่างๆ ว่าจะสวามภัิกดิต่์อซารแ์ห่งรัสเชยีอกีดว้ย ภายในประกอบดยภาพวาดไอคอน

ต่างๆ และภาพตามพระคัมภรีใ์บเบลิช่วงตอนทีส่ าคัญครบถว้น รวมถึงวันพิพากษาดว้ย พระแท่น
ประทับของพระเจา้อวิานที ่4 ส าหรับฟังเทศน ์พระแท่นทีป่ระของพระมเหสขีองซาร ์และพระแท่น

ส าหรับพระสังฆราชผูแ้สดงเทศนา (หากมพีธิ ีกรรมทางศาสนามหาวิหารอ ัสส ัมชญั จะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) ผา่นชม มหาวหิารอารค์าเกล มคิาเอล (CATHEDRAL OF ST. 
MICHAEL THE ARCHANGEL) ทีส่รา้งอุทศิใหก้ับนักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นที่

เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม หอระฆงัพระเจา้อวีาน (IVAN 

THE GREAT BELL TOWER) สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1505-1508 หอคอยมคีวามสูง 80 เมตร มจี านวน
ขัน้บันได 137 ขัน้ อาคารตรงกลางมรีะฆังขนาดใหญ่หนัก 64 ตันแขวนอยู่ ตามประเพณีแลว้ระฆังนี้

จะถูกต ี3 ครัง้เมือ่มกีารสวรรคตของพระเจา้ซารเ์ท่านัน้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (TSAR 

CANNON) ปืนใหญ่พระเจา้ซารม์คีวามยาวมากถงึเกอืบ 6 เมตร สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1586 โดย
จุดประสงคใ์นการสรา้งขึน้ก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอ านาจเพียงเท่านัน้ ไม่เคยน ามาใชจ้รงิในสมรภูมิ

สงคราม  

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

บา่ย น าท่านชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) ทีโ่ด่งดังไปทั่วโลก เพราะการฝึกสัตวท์ัง้เล็กและใหญ่
ใหแ้สดงในท่วงท่าต่างๆ เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ ีไ่ม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลงิ นก ฯลฯ รวมทั ้ง

มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบ่งการแสดงออกเป็น 2 

ช่วง ช่วงแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและช่วงหลังอกี 45 นาท ีจากนียั้งมบีรกิารถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ 
และมขีองทีร่ะลกึดว้ย 



 
 

**กรณีละครสตัวง์ดการแสดงหรอืบางคร ัง้งดการแสดงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทาง
บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิ โดยทางบรษิทัจะเปลี่ยนจากชมละครสตัวเ์ป็น น าทา่นเขา้
ชม พพิธิภณัฑอ์วกาศมอสโก (Museum Of Cosmonautics) แทน (หากมถี่ายรูปหร ือว ีด ีโอ  
จะมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ)** 

 
น าท่านชอปป้ิง ถนนอารบตั (ARABAT ROAD) ถอืเป็นถนนที่เก่าแก่ท ี่สุดของรัสเซีย เคยถูก

ท าลายไปในช่วงศตวรรษที ่18 แต่มกีารซ่อมแซมขึน้มาใหม่ ปัจจุบันถนนเสน้นีก้ลายเป็นถนนคนเดนิ

ทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ด และกลายเป็นแหล่งท่องเท ีย่วรัสเซยีชือ่ดัง จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ 

ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูป

เหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ระยะทางประมาณ 1 ก.ม. ใหท้่านไดเ้ดนิ

เล่นตามอัธยาศัย 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (8)   

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้   Zaryadye Park - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตียโว  - ท่า

อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย 

เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านชมสวนแห่งใหม่ Zaryadye Park กลางกรุงมอสโก ซึง่ไดป้รับปรุงรโีนเวทใหม่ ท ี่ใกลก้ับ

ศูนย์กลางท่องเท ีย่วของมหานครมอสโกคอืจัตุรัสแดง และราชวังเคลมลนิ นับเป็นสวนทีม่ดีไีซนส์วย

แบบธรรมชาต ิสวนป่า ท ีม่ฉีากหลังเป็นแลนด์มาร์กของรัสเซีย ส าหรับสวนสาธารณะนี้นับเป็น

สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมหนึง่ท ีจ่ะไดฉ้ลองมหานครมอสโกครบรอบ 870 ปี ซึง่ภายในสวนจะมี

พืชพรรณทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของรัสเซยี โดยท าเลทีตั่ง้ของสวนแห่งนีอ้ยู่ไม่ห่างจากเคลมลินมากนัก 

จะอยู่ตดิกับแม่น ้ามอสโก นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยังมโีรงละครทรงครึง่วงกลมขนาดใหญ่ คอนเสริต์

ฮอลล ์และทีพ่ลาดไม่ไดก้็คอื “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่

สรา้งยื่นขึน้ไปเหนอืแม่น ้า สรา้งขึน้จากคอนกรตีและไมแ้ต่สามารถรองรับน ้าหนักไดม้ากถงึ 3,000-

4,000 คน ไดเ้ป็นจุดชมววิสวยๆ รมิแม่น ้าอกีแห่งหนึง่เลย 

จากนัน้น าท่านชมดา้นนอก มหาวหิารโดมทองหรอืมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ (ST. SAVIOUR 
CATHEDRAL) เป็นวหิารทีใ่หญ่ที่สุด
ในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่
ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า Moskva เมอืงมอสโก 
ประเทศรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยของพระ
เจา้ซารอ์เล็กซานเดอร์ ท ี่ 1 เพื่อเป็น
อ นุ ส รณ์ แ ห่ ง ชั ยชน ะ แ ล ะ แ ส ด ง
กตัญญุตาแด่พระเป็นเจ า้ท ี่ทรงช่วย
ปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามน
โปเลยีน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซา
เวยีรใ์ชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45  และใน
ทา้ยทีสุ่ดปี 1990 มกีารระดมทุนสรา้ง
มหาวหิารขึน้มาใหม่จากเงนิบรจิาคของ
ประชาชน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นที่รักและ
ศูนย์รวมจติใจของประชาชน ถูกใชเ้ป็น



 
 

สถานทีห่ลักในการประกอบพิธกีรรมทางศาสนา ส่วนการตกแต่งภายในโบสถ์นั ้น สวยงามและดู
ศักดิส์ทิธิม์าก คนทีเ่ดนิเขา้ไปตอ้งค่อนขา้งส ารวม และไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน ทุกท่านตอ้งมา
ชมดว้ยตาของตัวเอง ซึง่ควรค่าแก่การเขา้ชมเป็นอย่างยิ่ง  
(แวะถา่ยรูปดา้นนอก)  

11.00 น. จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่สนามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว  

14.40 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 

Vietnam Airlines (VN) เทีย่วบนิที ่VN62    

 

วนัทีห่ก   ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ

03.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม (แวะเปลี่ยนเครือ่ง) 

08.50 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสายการบนิ Vietnam Airlines (VN) 

เทีย่วบนิที ่VN611 

10.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความ
ประทับใจ 

 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ทา่นใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์*  

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 9,999 บาท **  

(ไม่มทีีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ) 
บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผู ้บร ิหาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
ส าคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเที่ยวที่ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่าน ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเง ิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีผู้เดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทั้งจากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมืองก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม ่

รบัผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่จะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี่ท่านช าระเรยีบร้อย

แลว้ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ 
 

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

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า

เท ีย่วใด เท ีย่วหนึง่ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ  
 ค่าธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบิน  Vietnam Airlines (VN) อนุญาต

ใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 23 กก. (1 ชิน้) และ ถ ือขึ้นเครื่องบินได ้

น ้าหนักไม่เกนิ 7 กก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขัน
กฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ท ีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

โรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถ ึง

ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    



 
 

 ค่ามัคคุเทศกท์ ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเท ีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ค่าบรกิารนีรั้บเฉพาะนักท่องเท ีย่วชาวไทยเท่านัน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามินิ
บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมทา่นละ 60 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) ท่าน/

ทรปิ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ*่*   
 ค่าธรรมเนยีมในกรณีท ีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบินนั้นๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  

 ค่าธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสาย
การบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ท ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท ี่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหนา้  
 

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100 % 

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ท ีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ์ 

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสียหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ใช้ในการจองต ั๋วเครื่องบิน
ท ัง้สิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ
อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลิกการจอง : 
เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงิน 
ไดทุ้กกรณี และกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อท่าน
ออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
 เนือ่งจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) , หอ้งพกัคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) และ ห ้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพบัเสริม 

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

(Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จาก
นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์



 
 

 โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
 กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่
มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจ

มลัีกษณะแตกต่างกัน 

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
1. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เก ิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  

5. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถ ือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
6. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการ

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

8. ทางไปในพีเรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ 
ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงไดก้รณีท ีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครือ่งบนิ , ต๋ัวรถทัวร ์, ต๋ัว 

9. กรณีท ีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครือ่งบนิ , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีท ีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั ้น สิ่งส าคัญ 
ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครือ่งบิน อย่างนอ้ย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความ

เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆ  ทัง้สิน้  (กรณีท ีท่่านเป็นอสิลาม ไม่

ทานเนือ้สัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ) 
10. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

11. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

12. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ี่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  

13. อัตราทัวรน์ ี ้เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 
หรอื กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 

14. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ท ีไ่ม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีท ีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

15. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะติด อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท ี่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท ี่ยวตาม

โปรแกรม 

16. ส าหรับลูกคา้ท ีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมไดใ้นบางกรณี 
ขึน้อยู่กับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆ พักว่ามหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่าน

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

17. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ สถานที่
ท่องเท ีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่

ท่องเท ีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ท ี่



 
 

สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคือง
ตา 

18. กรณีท ีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเก ิดขึ้นตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทัวรท์ ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ 
19. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ท ีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไป

ได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี

ช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไป
อา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วท ีสุ่ด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หาก

ท่านไดส่้งเอกสารมาทีบ่รษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท ี่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มค่ีาใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

20. เก ีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีสุ่ด  

21. ขอ้มูลเพิ่มเตมิเก ีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่าง
กัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกันเสมอไป) 

22. เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวรใ์หก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

23. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลับ 

24. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


