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วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ • สนามบนิโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล 

                    (-/-/เยน็) 
 

07.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3เคาน์เตอร์D Thai 

Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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10.50 น. ออกเดินทาง (บนิตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี TG974   

  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 2 รอบ **ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 

 

 

 

 

 

 

17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป เป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็น เมืองท่ีน่าเท่ียวมากเมืองหน่ึง ประกอบด้วย

สถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถซ่ึ์งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากกว่า 200 แห่ง 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพแสงสี
ของกรุงมอสโควใ์นยามค ่าสุดโรแมนติก ท่ีสามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทั้งหมด จึงท าให้เลนิน ผูน้  าพรรค

คอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขาแห่งน้ีเป็นท่ีตั้ งบ้านพักของตน ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้ งของ

มหาวิทยาลยัมอสโคว ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 

วนัที่สอง ตลาดอสิไมโลโว่ • ตกึ OSTANKINO • หมู่บ้านโคโลเมนสโคว • แต่งกายชุดประจ าชาติในวังไม้  

                            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดสินคา้หัตถกรรมและของเก่าอนัลือช่ือ ของ

ประเทศรัสเซียหรือจตุจกัรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของท่ีระลึก และของเก่า 

ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตั้งอยูท่ี่สถานีรถไฟ Partisanskayaอยูท่างตะวนัออกของกรุงมอสโคว ์

เรียกไดว้่า ราคาถูกท่ีสุด และยงัมีใหเ้ลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมใหอิ้สระแก่ท่านไดเ้ดินเท่ียวชม

และเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankinoใหคุ้ณไดเ้ห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง  
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ในขณะเดียวกนัก็ท าหนา้ท่ีออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จ  านวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย เดินทางไปท่ี

จุดชมวิวของหอส่งสญัญาณน้ีเพ่ือรับชมความบนัเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่งสญัญาณน้ี 

โดดเด่นอยูบ่นเสน้ขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารท่ียนือยูด่ว้ยตวัเองท่ีสูงท่ีสุดใน 

โลก หอน้ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้  าโซเวียต Nikita Khruschevไดท้ า

การปรับเปล่ียนไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ีท าใหส้ถาปนิกผูน้ี้วางหมวกไวใ้ตหิ้นท่ีฐานหอ

เพื่อเป็นสัญลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้  า ยืนท่ีฐานเพื่อช่ืนชมขนาดอนัน่าประทบัใจของโครงการท่ีมี

ตน้ทุนสูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

เที่ยง น าท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานม้ืออาหารสุดหรูที่สูงที่สุดในยุโรป ท่านจะได้

สัมผสักบับรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 
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**หมายเหตุ**  เน่ืองจากตกึ OSTANKINO TOWER ไม่อนุญาตให้  เดก็ที่มอีายุต า่กว่า 7 ปี ขึน้ไปด้านบนตกึได้ 

ดังนั้น  โปรแกรมนีจ้งึขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ ลูกค้าที่มอีายุตั้งแต่ 7 ปี ขึน้ไป  /  ในกรณทีี่มเีดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เดินทาง 

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงร้านอาหารทีม่รีะดับเทียบเท่าให้แทน** 
 

เดินทางสู่ หมู่บ้านโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) หมู่บา้นแห่งน้ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของเช้ือพระวงศข์อง

รัสเซียมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 เช้ือพระวงศรั์สเซียท่ีเคยมาอาศยัอยูท่ี่หมู่บา้นน้ี เช่น พระเจา้ปีเตอร์มหาราช 

(Peter the Great) ไดท้รงล้ีภยัมาอยูท่ี่น่ีเม่ือช่วงเกิดการกบฏ Streltsy (Streltsy Insurrection) ในปีค.ศ.1682 

(พ.ศ.2225) หรือจกัรพรรดินีเอลิซาเบธ (Elizabeth of Russia) ก็ประสูติท่ีหมู่บา้นน้ีเช่นกนัอีกสถานท่ีส าคญัท่ี

ตั้งอยูใ่นสวนน่ีกคื็อ The Ascension Church of Kolomenskoye ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดย้กยอ่งให้

เป็น UNESCO World Heritage Monument  
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พเิศษให้ท่านได้สวมใส่แต่งกายชุดประจ าชาตรัิสเซีย ผูห้ญิงจะสวม Коко́шник (กาโกชนิก) มีลกัษณะ

เป็นหมวก หรือท่ีคาดผม ซ่ึงตกเเต่งดว้ยมกุ อญัมณี หรือลูกปัด ใหเ้ขา้กบั Сарафа́н (ซาราฟัน) คือชุด

กระโปรงยาวยกอก แบบมีผา้กนัเป้ือนดา้นหนา้สีสนัสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 

วนัที่สาม สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวงัเคมลนิ • พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์  • โบสถ์อสัสัมชัญ • ชมระฆงัพระ

เจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ •  มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • จัสตุรัสแดง • มหาวหิาร

เซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ละครสัตว์  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
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เดินทางสู่  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) ต่ืนตากบัการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยกีบั

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อนเป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลินสญัลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดก าเนิดของประวติัศาสตร์
รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ์อีก
ทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทบั ณ 
พระราชวงัเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือว่าท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตของพระเจา้ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีส าหรับ
การจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศน าท่าน ชมพพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ตั้งอยูอ่ยู่
ในเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ มงกุฎทองค าของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนส
แตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎน้ีใหก้บัเจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 
700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท าจากทองค าประดับด้วยขนเสือเซเบิล (Sable) และอญัมณีล ้ าค่าต่างๆ 
มากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวง
เก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมี 
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มาก่อน แลว้ใชเ้พื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้า
ซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอย่างผลงานศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนั
ใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดใหผู้ค้นมาเยีย่มชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาด
อนัมหึมาของท่ีนี 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  

จากนั้น ชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวหิารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็น

วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า Moskva เมืองมอสโก ประเทศ

รัสเซีย สร้างข้ึนในสมยัของพระเจา้ซาร์อเลก็ซานเดอร์ ท่ี 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตา

แด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนตเ์ดอะซาเวียร์ใช้
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เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ในสมยัของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบท าลายมหาวิหารแห่งน้ี จนกระทั่งในสมยั

ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงไดมี้การบูรณะข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธาของ

ผูค้น ดงันั้นท่ีน่ีจึงเป็นท่ีรักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิในการประกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ชม จตุัรัสแดง (Red Square) สถานท่ีส าคญัใจกลางเมืองมอสโคว ์สร้างในสมยัคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็น

ศูนยร์วมเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและ

ยงัถือไดว้่าเป็นจตุัรัสท่ีมคีวามสวยงามมากท่ีสุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีส าคญั

ของประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถ ไดช้ม อนัไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s 

Catherdral) สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับว่าสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว ์ จนไดรั้บการขนานนามว่า “โบสถ์

ลูกกวาด” สร้างข้ึนดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสนัสวยงาม โดยสถาปนิก ปอ

สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบ
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ชนะเหนือกองทพัมองโกลท่ีเมืองคาซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงท าใหเ้ป็นท่ี

พอพระทยัของพระเจา้อีวานท่ี 4 เป็นอยา่งมาก จึงมีค  าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาทั้ง

สองขา้งท้ิงเสีย เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิคผูน้ี้สามารถสร้างส่ิงสวยงามกว่าน้ีไดอี้ก การกระท าของพระองคใ์นคร้ัง

นั้น ส่งผลใหทุ้กคนขนานนามว่า “พระเจา้อีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเขา้ชมและชอปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่

ของเมืองมอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าจ  าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ 

เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด  

จากนั้น น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และต่ืนตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์ 

Circus Showโดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสตัวท่ี์ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดี หลงัจากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสัตวแ์สนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย **กรณลีะครสัตว์งดการแสดง ซ่ึงบาง

กรณงีดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่วนนีใ้ห้  
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 

วนัที่ส่ี  ซากอร์ส • โบสถ์อสัสัมชัญ • โบสถ์โฮลทีรินิตี ้• บ่อน า้ศักดิ์สิทธิ์ • สนามบินมอสโคว  (เช้า/กลางวัน/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

หลงัอาหารเชา้ น าท่าน เดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (ZAGROSK) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที  ถือว่าเป็นเมืองท่ี

ค่อนขา้งศกัด์ิสิทธข์องรัสเซีย ตวัเมืองนั้นอยูห่่างจากมอสโก ประมาณ 70 กิโลเมตร 

จากนั้นเดินทางสู่ โบสถ์อสัสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท่ี์มีความสวยงามมากของเมือง มี

การสร้างในสมยัพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตุรัสวิหารแห่งเคลม

ลิน  ภายในนั้นตกแต่งดว้ยภาพเฟลสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น ท่ีส าคญัคือมีโลงศพไมท่ี้นกับุญเซอร์เจียสท า

ข้ึนเอง ซ่ึงตั้งอยูท่ี่มุมขวาสุดของตวัโบสถ ์ เปิดเฉพาะฤดูร้อน ถดัจากนั้นชมโบสถ์โฮลทีรินิตี ้ (Holy 

Trinity Monastery) สร้างในปี ค.ศ. เป็นโบสถแ์รกของเมืองซาร์กอร์ส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม

หวัหอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น ท่ีส าคญัคือมีโลงศพเงินของนกับุญ

เซอร์เจียส ภายในบรรจุกระดูกของท่านท่ีประชาชนศทัธาและจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝา โลงศพ

เงินท่ีตั้งอยูมุ่มดา้นขวาสุดของตวัโบสถ ์ 
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จากนั้นแวะไปชม หอระฆัง (Bell Tewer) สร้างในสมยัพระนางแคเธอรีนมหาราช ท่ีตอ้งการสร้างให้

เหมือนหอระฆงัท่ีจตุรัสวิหารแห่งพระราชวงัเคลมลิน กรุงมอสโก แต่น่ีสูงกว่า คือสูงถึง 98 เมตร ระฆงั

น ้ าหนักแตกต่างกนั 20 - 80 ตนั บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์  (Chapel Over the Well) ซ่ึงเคยมีเร่ืองเล่าว่า ชายตา

บอดเดินทางมาท่ีโบสถ ์แลว้คน้พบบ่อน ้ าโดยบงัเอิญ ดว้ยเหตุใดไม่ทราบหลงัจากน าน ้ ามาลา้งหน้า ความ

ศกัด์ิสิทธ์ิท าใหช้ายตาบอดมองเห็นได ้น ้ าในบ่อเป็นน ้ าท่ีซึมมาเองตามธรรมชาติ ทางโบสถ็ไดท้  าการสร้าง

เช่ือมบ่อน ้ ากบัซุม้น ้ า เพ่ือใหใ้ชส้ าหรับประชาชนท่ีตอ้งการน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ กลบัไปเพ่ือเป็นศิริมงคลหรือน าไป

ฝากญาติพี่นอ้งโดยท าเป็นซุม้มีหลงัคาปิด  

เดินทางกลบัสู่กรุงมอสโคว ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  

15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว 

18.40 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 975 

วนัที่ห้า            สนามบินสุวรรณภูม ิ • กรุงเทพฯ  
07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

......................................................................................................................... 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส 5 วนั 3 คืน  
โดยสายการบินไทย(TG) 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟลท์บิน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

24 เม.ย. 62 28 เม.ย. 62 TG974/TG975 43,900 43,900 42,900 4,000 

22 พ.ค. 62 26 พ.ค. 62 TG974/TG975 43,900 43,900 42,900 4,000 
 

** คณะเดนิทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 
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อัตราค่าบริการรวม 
ตัว๋เคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Class ไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ  

สายการบินไทย Thai Airway(TG) ช้ันประหยดั  
ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มนิิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 USD/ ท่าน 
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เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลกิการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 30 วนัมฉิะนั้น ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วนั) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย : 

 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 กรณทีี่ท่านมเีดินทางบนิภายในประเทศและต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบนิ, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุก
กรณ ี
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โรงแรมที่พกั 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       
ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบั
เสริม  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน  อาจท าให้ ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ 
Twin/Doubleอาจจะไม่ตดิกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมขีนาดกะทัดรัดและไม่มอ่ีางอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณมีีการจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง เพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯ มสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่ เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททัวร์) 
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 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน า้มนัหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับ
ราคาตัว๋ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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