
 

รัสเซีย : มอสโคว-ซากอรซ 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบนิ OMAN AIR (WY) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการเดินทาง 

วันแรก        กรุงเทพ – มอสโคว                         
วันที่สอง    พระราชวังเครมลิน - พิพธิภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร - โบสถอัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต

บาซิล - หางกมุ         
วันที่สาม     ซารกอส (Zagorsk) – METRO - ถนนอารบัต        

วันที่ส่ี        ยอดเขาสแปรโรวฮิล - วิหารเซ็นต เดอซารเวียร - IZMAILOVSKY SOUVENIR      

วันที่หา       กรุงเทพ ฯ 
 
 



 

 

 05.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน4 สาย
การบิน OMAN AIR เคานเตอร T ประตู 8 ซ่ึงมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางแกทาน 

09.10 น. เหิรฟาสู MCT มัสกัต โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใชเวลาในการเดินทาง 6 ช่ัวโมง) 
           เวลาทีม่ัสกัต ชากวาไทย -3 ช่ัวโมง  (แวะเปล่ียนเคร่ือง 2 ช่ัวโมง 50 นาที สูอัมมาน ) 

14.45 น. เหิรฟาสู  มอสโคว โดยสายการบิน OMAN AIR เทีย่วบินที่ WY 181  
19.40 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซยี 

หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ  
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พกัหองละ 2-3 ทาน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 
ราคาเด็กไมเสริมเตียง 

(พกักบัผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียวเพิม่ 

25-29 ม.ค.63 
08-12 ก.พ.63 

26 ก.พ.-01 มี.ค.63 
11-15 มี.ค.63 
25-29 มี.ค.63 

29,999 29,999 29,999 5,500 

วันท่ีสอง  พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร – โบสถอัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง– 

                  มหาวิหารเซนตบาซิล – กุม               

 

                                                                                                                       

วันแรก  กรุงเทพ - มอสโคว     



 

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน 
(Kremlin) สรางข้ึนในป  ค.ศ.1147 
โด ยมกุ ฎ ราช กุ ม ารแห งนค รเคี ยฟ 
เจาชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งใหสราง
เพ่ือใชปองกันศตัรู ในอดีตเปนเพียงปอม
ปราการไมธรรมดา ที่เปนเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาว
รัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา 
ป จ จุ บั น พ ร ะ ร า ช วั ง เค รม ลิ น เป น
พิพิธภัณฑ และที่ตั้งสถานที่สําคัญหลาย
แหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งกอสรางอื่นๆอีกมากมาย  
 
นําทานถายรูปดานหนาคูกับ พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชม
เบอร (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่ อยู ใน
บริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานที่ เก็บ
สมบัติล้ําคากวา 4,000 ชิ้น เชน ศาสตราวุธตางๆ เคร่ือง
ปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน 
ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพระเจาซารและซารี
นาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง 
 
จากน้ันชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหาร
หลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอนแลว ใชในการ
ประกอบพิธีราชาภิเษก ชมปอมปนใหญ, หอระฆังพระเจาอีวานและ ชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก  
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นําทานเดินทาง สู  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเปนสถานที่สําคัญตั้งอยูกลางใจเมืองของมอสโควเปน
จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เปนสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรางดวยหินแกรนิต และ
หินออน นับลานชิ้นตอกลงบนพ้ืนจน
กลายเปนลานหินโมเสกเปนพ้ืนที่ลาน
กวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน เปน
ที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย 
สั ง เ ก ตุ ไ ด จ า ก ที่ พ้ื น ถ น น จ ะ มี
สัญลักษณ เปนวงกลม และภายใน
วงกลมน้ีเองก็จะมีนักทองเที่ยวเขาไป
ยืนกลางวงกลม น้ันและโยน เศษ
เหรียญขามไหลตัวเองไปดานหลัง
เพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาที่มอสโค
วอีกคร้ัง ลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมี
พ้ืนที่กวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร 
ทําหนาที่เปนสถานที่จัดงานสําคัญๆ 
ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลาย
สมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไป
ดวยสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีก
มากมายเชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย   

 
 
 
 
 
 



 

วันท่ีสาม   ซารกอส (Zagorsk) - MATRESHAKA FACTORY – METRO – ถนนอารบัต     

นําทานถายรูปดานหนาคูกับ มหาวิหารเซนตบาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL (ผานชมดานหนา)  
หน่ึงสถาปตยกรรมที่กลายเปนสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม 
สีสันสดใส ตั้ง ตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงเครมลิน สรางข้ึนโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the 
Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการ
รบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่
เ มื อ ง ค าซ า น  ใน ป  พ .ศ . 2 0 9 5 
หลังจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลาย
รอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก 
ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ
ดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึง
ทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอี
วานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงาม
ของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมีคําสั่งให
ปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวย
การควักดวงตาทั้ งสอง เพ่ือไม ให
สถาป นิก ผู น้ั นส ามารถสรางสิ่ งที่
สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในคร้ัง
น้ันของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มา
ของสมญานามอีวานมหาโหด 
 
จากน้ันนําทาน ชอปปงตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดใน
กรุงมอสโก แตมีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีใหเลือกซ้ือกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรือ
อีกสถนที่หน่ึงที่มีสถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางข้ึนในปค.ศ. 1895 มีความ
สวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตวัอาคารเปนอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปงถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาที่ น่ีอาจจะมีทั้งรูปลักษณ ภายในและ
ภายนอกที่ดูหรูหราโออา และที่สําคัญตั้งอยูบริเวณลานกวางในยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูมมีการจําหนาย
สินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เสื้อผา ของใชในครัวเรือน สินคาที่ มีชื่อมีย่ีหอ เคร่ืองสําอางค 
นํ้าหอม และสินคาที่เปนประเภทของที่ระลึก ซ่ึงมีใหเลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 
 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว 
 นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

 
 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

นําทานเดินทางมุงหนาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว สูเมืองซากอรส ซึ่งหางจากตัวมอสโคว
ไปประมาณ 70 กิโลเมตร  ใชเวลา  1.30 ช่ัวโมง    ซ่ึงเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแก
ที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะการรองเพลงทาง
ศาสนา การวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจํานวนนับรอยคน 
"เซอรกาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรือ "ซาร
กอส" (Zagorsk) อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
แหงหน่ึงของแควนมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของ
ประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูหางจากกรุงมอสโคว
ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร เปนเมือง
ทองเที่ยวที่มีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมทาง
ศาสนา ซ่ึงมีมาตั้งแตสมัย ศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอรกา
เยฟโปสาด ยังมีชื่อเสียงในเร่ืองของอารามออรโธดอกซ 
(Orthodox) ซ่ึงเปนกลุมสถาปตยกรรมของทรินิตี เซอรกิ
อุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ที่ไดรับการยกยอง
จากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกใน 1993 อีกดวย  



 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

จากน้ัน นําทานกลับสู กรุงมอสโคว 
นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอส
โคว (METRO) ทั้ งน้ี ข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมในการรับชมสถานี METRO 
ของการเดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใต
ดิน สรางข้ึนในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการ
ยกยองจากทั่วโลกวาเปนสถานีรถไฟฟาใต
ดินที่สวยที่สุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมี
ก า รต ก แ ต ง ที่ แ ต ก ต า ง กั น  ใ น ส มั ย
สงครามโลกคร้ังที่ 2 สถานีรถไฟใตดินได
กลายเปนหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมี
โครงสรางที่แข็งแรงรวมทั้งการกอสรางที่
ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และ
บางสถานียังเปนที่ บัญ ชาการระหวาง
สงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินที่
กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดวยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  
 
จากน้ันใหทานไดเต็มอิ่มกับการเดิน ชม ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต
ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูของชนชั้น ขุนนางและศิลปนที่มีผูอุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนน
อารบัตเปนยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัตกลายเปนถนนคนเดินที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เปนแหลงของศิลปนจิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ 
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว  
 นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก  HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานข้ึนสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เปน
บริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด  จึงทําใหเลนินผูนําพรรค
คอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแหงน้ีเปนที่ตั้งบานพักของตน ปจจุบันพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว ชม
ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง
อ าค ารห ลั ก ข อ งก รุง
มอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ 
ในฮิลสแปรโรว เปนมหา
วิทยาลัยที่เกาแกที่สุดและ
ใหญที่สุดในรัสเซีย ไดรับ
การกอตั้ ง ข้ึนในป  1755 
โ ด ย มิ ค า อิ ล ซ อ ฟ 
นั ก วิ ช า ก า ร รัส เ ซี ย ใน
ชวงเวลาน้ัน มหาวิทยาลัย
ที่ไดรับการตั้งชื่อตามเขา
ในป 1940 และเปนจุดชม
วิวที่สวย ที่สุดในมอสโคว 
ที่ คู รัก นิยมมาถ ายภาพ
แตงงาน รวมถึงเปนจุดที่
นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

วันท่ีส่ี   ยอดเขาสแปรโรวฮิล– วิหารเซ็นต เดอซารเวียร –ถนนอารบัต        



 

จากน้ัน นําทานกลับสู กรุงมอสโคว นําทานชม วิหารเซ็นต เดอซารเวียร (THE CATHEDRAL OF 
CHRIST OUR SAVIOUR) สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่  1 เพ่ือเปน
อนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาที่ทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโป
เลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป แต
ต อมาในป  ค .ศ .1990 สตาลิ น ผู นํ าพ ร รค
คอมมิวนิสตในขณะน้ันไดสั่งใหทุบโบสถทิ้ง
เพ่ือดัดแปลงเปนสระวายนํ้าที่ใหญที่สุดในโลก
จนเม่ือปค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยล
ซิน ไดอนุมัติใหมีการกอสรางวิหารข้ึนมาใหม
ดวยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจําลอง
ของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต วิหารน้ีจึง
กลับมายืนหยัดที่ เดิมอีกคร้ังโดยสรางเสร็จ
สมบูรณและทําพิธีเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.
2000  ป จ จุบั น วิห า รน้ี ใช ในก ารป ระกอบ
พิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย   
 
นํ าท า น เดิ น ท า ง สู   IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้ งอ ยู ใก ล กั บ  Izmailovo Royal 
Estate จึงเปนที่มาของชื่อ Izmailovsky ที่เปนชื่อของตลาดนัดแหงน้ีน่ันเอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่นา
ซ้ือหาก็มี ตุกตาแมลูกดก เปนตุกตาไมเขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเปนชั้นๆจากตัวใหญไปจนเล็ก ใน
การซ้ือสินคาจากรัสเซียควรระวังการซ้ือภาพวาดสีนํ้ามันเกาๆและงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่เกี่ยวของ
กับศาสนาไวใหมากๆ เน่ืองจากวามีกฏหมายหามนําของเกาเหลาน้ีออกนอกประเทศรัสเซีย  
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว 

ไดเวลาอําลากรุงมอสโคว   

00.20 น. เหิรฟาสู MCT มัสกัต โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่  WY182 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

07.00 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใชเวลาในการเดินทาง 6 ช่ัวโมง) 

           เวลาทีม่ัสกัต ชากวาไทย -3 ช่ัวโมง  (แวะเปล่ียนเคร่ือง 2 ช่ัวโมง 50 นาที สูอัมมาน ) 

09.00 น.       ออกเดินทาง สู กรุงเทพฯ โดยสายการ OMAN AIR เที่ยวบินที่  WY815 

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

*********************************** 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน ถาหากผูเดินทางไมครบจํานวน

ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคาไดตามความเหมาะสม 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ 
ที่เกีย่วของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ 

กอนการชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทกุกรณ ี
 

** ในกรณทีี่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมกีารเปล่ียน 
แปลงขนาดของพาหนะทีใ่ชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

** ในกรณทีี่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเกบ็คาทัวรเพิม่เต็ม ตามความเหมาะสม 

วันท่ีหา     กรุงเทพ ฯ    



 

เง่ือนไขในการจองทัวร  
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 20, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 1 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 
 ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน  
 หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  
 
 
 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน
คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ืองย่ืนเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไม
สามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการ
บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเปนสําคัญ  
 
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปด
หองพัก เปน 1TWN +1SGL  จะสะดวกกับทานมากกวา 
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางได 
กระเปาเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบิน ใหทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเปาถือข้ึนเคร่ือง 
(Hand carry) นํ้าหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
อัตราน้ีรวม               
คาตัว๋เคร่ืองระหวางประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พรอมกรุฟ//รวมภาษีสนามบิน และธรรม
เนียมเชื้อเพลิง  
คาภาษีสนามบินทกุแหง คานํ้ามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน 
คาอาหารและคาบตัรผานประตูเขาชมสถานทีต่างๆตามที่ระบุไวในรายการ 
แจกนํ้าดื่มวันละ 1 ขวด      
คามัคคุเทศกอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทาน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 คาประกันอุบิตเิหตุสาํหรับเดก็ที่มีอายุต่ํากวา 6 เดอืน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป ทางบริษัทประกันฯ  
จะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
 
อัตราน้ีไมรวม     
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% กรณีตองการใบเสร็จ     
คาใชจายสวนตวัอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาพนักงานขนกระเปา ณ โรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
คาทิปไกดทองถิ่น 3  เหรีญ USD /ทาน X 4 วัน =12 USD 
คาทิปคนขับรถทองถิ่น 2 เหรียญ USD/ทาน X 4 วัน= 8 USD 
คาทิปหัวหนาทัวรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X 5 วัน =15 USD 
รวมทปิ  35 USD /ทาน/ทริป / สวนของหัวหนาทวัรข้ึนอยูกับความประทบัใจของทาน  
 
 
 
 
 



 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 
ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ตามที่เกิดข้ึนจริง ณ สายการบินน้ันๆ 
หากตั๋วเคร่ืองบินมีการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย 
น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามทีส่ายการบินกําหนด เชน ตอง
เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชนสามารถเปดประตูฉุกเฉินได 
นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสขุภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 
หมายเหตุ 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 25 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจงให
เจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนใน
กรณีที่ทัวรมีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบินโรงแรมที่พักในตางประเทศ หรือ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ ข้ึนอยู ณ หนางาน 
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขา
ประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมือง
พิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเคร่ืองและทรัพยสินของตนเอง 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ ไมวา
กรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 
ภาพที่ใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเที่ยว ภาพใชเพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาทีเ่หลือไวประทบัตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เติม ** 
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