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ตารางการเดินทาง 

วนัแรก       กรุงเทพ - มอสโคว ์   (-/-/-) 

วนัที่สอง    มอสโคว-์ซารก์อส-MATRESHAKA FACTORY-IZMAILOVSKY SOUVENIR-ละครสตัว ์  (-/L/D/)                                                      

วนัที่สาม    มอสโคว ์-ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล – สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว-ถนนอารบตั  (B/L/D/) 

วนัที่สี่      จตุัรสัแดง-กุม-มหาวิหารเซนตบ์าซิล-พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร-์โบสถอ์สัสมัชญั-พระราชวงัเครม  

             ลิน   (B/L/D) 

วนัที่หา้        มอสโคว ์– อาบูดาบี (UAE)      (B/-/-)        
วนัที่หก     กรุงเทพฯ      (-/-/-) 
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17.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผู ้โดยสารขาออก ประตูที่6 เคาน์เตอร ์Q 

Etihad Airways (EY) สายการบินประจ าชาติ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY401  

 (00.10 น. แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน สนามบินนานาชาตอิาบูดาบ้ี  

 

 

 

03.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว ์DME โดยเท่ียวบินท่ี EY65 

07.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  

น าท่านเดินทางมุ่งหนา้ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว ์ สู่เมืองซากอรส์ ซ่ึงห่างจากตวัมอสโควไ์ป

ประมาณ 70 กิโลเมตร  ใชเ้วลา  1.30 ชัว่โมง    ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา การ

วาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์มีบาทหลวงและนักศึกษาจ านวนนับรอ้ยคน 

"เซอรก์าเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรือ "ซารก์อส" (Zagorsk) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง

ของแควน้มอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรสัเซีย โดยตวัเมืองน้ันตั้งอยูห่่างจากกรุงมอสโควไ์ปทางทิศ

ตะวนัออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซ่ึงมี

มาตั้งแต่สมยั ศตวรรษท่ี 15-18 เมืองเซอรก์าเยฟโปสาด ยงัมีช่ือเสียงในเร่ืองของอารามออรโ์ธดอกซ ์

(Orthodox) ซ่ึงเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี เซอรกิ์อุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ท่ีไดร้บัการยกย่อง

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน 1993 อีกดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

อิสระ ชอ้ปป้ิง ณ MATRESHAKA FACTORY ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ของท่ีระลึกราคาถูก โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่

ลกูดก ซ่ึงมีใหเ้ลือกมากมายหลายแบบ 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านกลบัสู่ กรุงมอสโคว ์ น าท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยูใ่กลก้บั 

Izmailovo Royal Estate จึงเป็นท่ีมาขอช่ือ Izmailovsky ท่ีเป็นช่ือของตลาดนัดแห่งน้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรสัเซีย

ท่ีน่าซ้ือหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลกูดก เป็นตุ๊กตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั้นๆจากตวัใหญ่ไปจนเล็ก ใน

การซ้ือสินคา้จากรสัเซียควรระวงัการซ้ือภาพวาดสีน ้ามนัเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ศาสนาไวใ้หม้ากๆ เน่ืองจากวา่มีกฏหมายหา้มน าของเก่าเหล่าน้ีออกนอกประเทศรสัเซีย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

วนัที่สอง  มอสโคว ์-  ซารก์อส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-IZMAILOVSKY  

                   SOUVENIR   - ละครสตัว ์                                                         (-/L/D/)  

วนัแรก  กรุงเทพ - มอสโคว ์          (-/-/-/)  
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น าท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของสตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผน

จากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการ ถ่ายรูป

กบัสตัวต่์างๆ จากน้ัน น าท่านกลบัสู่ท่ีพกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะน าท่านชมบลัเล่ต ์

หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็น

บริเวณท่ีมองเห็นทศันียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยู่เบ้ืองล่างไดโ้ดยทั้งหมด จึงท าใหเ้ลนินผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์

ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั

มอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวให้

ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวนันั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทัว่โลก

วา่เป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกนั ในสมยัสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุด

ลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้น

ท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม. จากน้ันใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินช็อปป้ิง 

ถนนอารบัท ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียง ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุน

นางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนนอารบตัเป็นย่านท่ีพกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรค

คอมมิวนิสต์ปัจจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร 

รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม  มอสโคว ์-ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล – สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว-ถนนอารบตั  (B/L/D/)  
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จากน้ันใหท่้านไดเ้ต็มอ่ิมกบัการเดิน ชมถนนอารบตั (ARABAT STREET) ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ท่ี 

15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภต่์อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนนอารบตัเป็นย่าน

ท่ีพักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบนัถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุดของ

รสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟ 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดินทาง สู่  จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัตั้งอยูก่ลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรสัท่ีสวยงาม

ท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นช้ิน

ตอกลงบนพ้ืนจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพ้ืนท่ีลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรสัแดงน้ัน เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ี

ศูนยข์องรสัเซีย สงัเกตุไดจ้ากท่ีพ้ืนถนนจะมีสญัลกัษณเ์ป็นวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้

ไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพ่ืออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง 

ลานกวา้งของจัตุรสัแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานส าคัญๆ ต่างๆ 

ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมาย

เช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุง

มอสโก แต่มีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถน

ท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและ

โดดเด่นมากลกัษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรบัใหผู้ท่ี้เดินทาง

หรือผู้ท่ีชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกท่ีดู

หรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคญัตั้งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูมมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภท

วนัที่สี ่  จตัรุสัแดง– กุม - มหาวิหารเซนตบ์าซิล – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์–  

                  โบสถอ์สัสมัชญั - พระราชวงัเครมลิน   (B/L/D) 
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อุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมียี่หอ้ เคร่ืองส าอางค ์น ้าหอม  และสินคา้ท่ีเป็น

ประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL (ผ่านชมดา้นหนา้) หน่ึงสถาปัตยกรรม

ท่ีกลายเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตั้ง ตระหง่าน

สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งข้ึนโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถาน

ในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขี่มานานหลาย

รอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรม

จึงท าใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัวา่ พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีค าสัง่

ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบดว้ยการควักดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผู้น้ันสามารถสรา้งส่ิงท่ี

สวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท าในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยูใ่นบริเวณพระราชวงัเค

รมลิน พิพิธภัณฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัล ้าค่ากว่า 4,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกนัตัว หมวก 

เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูได้

ยากยิ่ง 

   

 

 

 

 

 

จากน้ันชม โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่ส าคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลิน โดยสรา้งทบัลง

บนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจา้อีวานและ 

ชมระฆังยกัษท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จ  ากัดรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านั้นคือ 

10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดงันั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครดั) (หากมีพิธีกรรมทาง

ศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 
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จากนั้น ชม โบสถI์VAN THE GREAT BELL-TOWER 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกนัศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็นเหมือน

หวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบันพระราชวงัเครมลิน

เป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและ

ส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอ าลากรุงมอสโคว ์  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน  

12.45 น. ออกเดินทางจากมอสโคว ์สู่เมืองอาบูดาบี (UAE) โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY068 

19.00 น. ถึงสนามบินเมืองอาบูดาบี (UAE) รอเปล่ียนเครื่องเพิ่มเดินทางกลบัประเทศไทย 

21.30 น.  ออกเดินทางจากอาบดูาบี สู่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ EY402 

  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

วนัที่หา้  มอสโคว ์– อาบูดาบี (UAE)             (B/-/-)        

วนัที่หก     กรุงเทพ ฯ           (-/-/-) 
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บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ท่าน ถา้หากผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม 

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

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไว้

กบัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์ 

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง 

 ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

 หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัต  

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่นค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียว

เพ่ิม 

04-09 ต.ค. 36,999 บาท 34,999 บาท 32,999 บาท 6,000 บาท 

19-24 ต.ค. 38,999 บาท 36,999 บาท 34,999 บาท 6,000 บาท 
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ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ  านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถ

แจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรม

และในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

ส าหรบัหอ้งพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้านเปิด

หอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบิน ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง 

(Hand carry) น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม               

ค่าตัว๋เคร่ืองระหวา่งประเทศชั้นประหยดั ECONOMY CLASS ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊//รวมภาษีสนามบิน และธรรม

เนียมเช้ือเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด      

ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯ  

จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

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

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

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

รวมทิป  35 USD /ท่าน/ทริป 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ สายการบินน้ันๆ 

หากตัว๋เคร่ืองบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 
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ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

หมายเหตุ 

บริษทขัอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

กรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หนา้งาน 

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา

แลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คนต่าง

ดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไมวา่

กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 


