
 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล 

                    (-/-/เย็น) 

 

.30 น. พร้อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน  เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู เคาน์เตอร์D Thai 

Airways โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

.  น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเทียวบินที TG974   

  บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง  รอบ **ใช้เวลาเดนิทางประมาณ .  ชัวโมง** 

 



 

 

 

 

 

 

 

.  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว ่เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถนิช้ากว่าประเทศไทยประมาณ  ชัวโมง ** พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที 

นาํท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองทีใหญ่ทีสุดของยุโรป เป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกิจและการเ ดินทางของประเทศ จัดว่าเป็นเมืองทีน่าเทียวมากเมืองหนึง ประกอบด้วย

สถาปัตยกรรมทงัเก่าและใหม ่มีโบสถซึ์งเป็นสถาปัตยกรรมทีสวยงามมากกวา่  แห่ง 

จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพแสงสี

ของกรุงมอสโควใ์นยามคาํสุดโรแมนติก ทีสามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทงัหมด จึงทาํให้เลนิน ผูน้าํพรรค

คอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขาแห่งนีเป็นทีตังบ้านพักของตน ปัจจุบันพืนทีดังกล่าวเป็นทีตังของ

มหาวิทยาลยัมอสโคว ซึงเป็นมหาวิทยาลยัทีเก่าแก่ทีสุดและใหญ่ทีสุดในรัสเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทพีัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเมืองมอสโคว 

วนัทีสอง ตลาดอิสไมโลโว่ • ตกึ OSTANKINO • หมู่บ้านโคโลเมนสโคว • แต่งกายชุดประจาํชาติในวงัไม้  

                            (เช้า/กลางวัน/เยน็) 



เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก  

จากนนั นาํท่านเขา้สู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดสินคา้หัตถกรรมและของเก่าอนัลือชือ ของ

ประเทศรัสเซียหรือจตุจกัรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดนีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของทีระลึก และของเก่า 

ของสะสมขนาดใหญแ่ห่งกรุงมอสโคว ตงัอยู่ทีสถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทางตะวนัออกของกรุงมอสโคว ์

เรียกไดว้า่ ราคาถูกทีสุด และยงัมีใหเ้ลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมใหอิ้สระแก่ท่านไดเ้ดินเทียวชม

และเลือกซือของทีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนั นาํท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankinoใหคุ้ณไดเ้ห็นววิเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ในขณะเดียวกนัก็ทาํหนา้ทีออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จาํนวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย เดินทางไปที

จุดชมวิวของหอส่งสัญญาณนีเพือรับชมความบนัเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่งสัญญาณนี

โดดเด่นอยูบ่นเส้นขอบฟ้าของมอสโกมาตงัแต่ปี 1967 และเป็นหนึงในอาคารทียืนอยูด่ว้ยตวัเองทีสูงทีสุดใน 

โลก หอนีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้าํโซเวียต Nikita Khruschevไดท้าํ

การปรับเปลียนไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์นีทาํใหส้ถาปนิกผูนี้วางหมวกไวใ้ตหิ้นทีฐานหอ

เพือเป็นสัญลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้าํ ยืนทีฐานเพือชืนชมขนาดอนัน่าประทบัใจของโครงการทีมี

ตน้ทุนสูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

เทยีง นําท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมืออาหารสุดหรูทีสูงทีสุดในยุโรป ท่านจะได้

สัมผสักบับรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดบัความสูง  M. ณ Ostankino Tower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ หมู่บ้านโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) หมู่บา้นแห่งนีเคยเป็นทีอยูอ่าศยัของเชือพระวงศข์อง

รัสเซียมาตงัแต่ศตวรรษที 15 เชือพระวงศรั์สเซียทีเคยมาอาศยัอยู่ทีหมู่บา้นนี เช่น พระเจา้ปีเตอร์มหาราช 

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



(พ.ศ.2225) หรือจกัรพรรดินีเอลิซาเบธ (Elizabeth of Russia) ก็ประสูติทีหมูบ่า้นนีเช่นกนัอีกสถานทีสาํคญัที

ตงัอยูใ่นสวนนีก็คือ The Ascension Church of Kolomenskoye ซึงองค์การยูเนสโกไดย้กย่องให้

เป็น UNESCO World Heritage Monument  

พิเศษให้ท่านได้สวมใส่แต่งกายชุดประจาํชาตรัิสเซีย ผูห้ญิงจะสวม Коко́шник (กาโกชนิก) มีลกัษณะ

เป็นหมวก หรือทีคาดผม ซึงตกเเต่งดว้ยมุก อญัมณี หรือลูกปัด ใหเ้ขา้กบั Сарафа́н (ซาราฟัน) คือชุด

กระโปรงยาวยกอก แบบมีผา้กนัเปือนดา้นหนา้สีสนัสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทพีัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเมืองมอสโคว 

วนัทีสาม สถานีรถไฟใต้ดนิ • พระราชวงัเคมลิน • พิพธิภัณฑ์อาร์เมอร์รีแชมเบอร์  • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆงัพระ

เจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ •  มหาวหิารเซนต์เดอะซาเวยีร์ • จสัตุรัสแดง • มหาวหิาร

เซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากมุ • ละครสัตว์  (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก  



เดินทางสู่  สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) ตืนตากบัการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยีกบั

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อนเป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลินสัญลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดกาํเนิดของประวติัศาสตร์

รัสเซียทีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีนีเปรียบเสมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ์อีก

ทงัยงัเป็นทีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทงั พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทบั ณ 

พระราชวงัเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเชือว่าทีนีเป็นทีสถิตของพระเจา้ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑที์สําหรับ

การจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศนาํท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รีแชมเบอร์ตงัอยู่อยู่

ในเขตพระราชวงัเครมลิน สิงทีไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ มงกุฎทองคาํของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนส

แตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎนีให้กบัเจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมือราว 

 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ทาํจากทองคาํประดบัดว้ยขนเสือเซเบิล (Sable) และอญัมณีลาํค่าต่างๆ 

มากมาย และไดใ้ช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ.  ท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวง

เก่าแก่ ทีถือวา่สาํคญัทีสุดในเครมลิน ซึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าทีมี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาก่อน แลว้ใชเ้พือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้า

ซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอย่างผลงานศิลปะชินโตอนัเลืองชือของรัสเซีย ขนาดอนั

ใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดใหผู้ค้นมาเยียมชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาด

อนัมหึมาของทีนี 

 

 

 

 

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  

จากนนั ชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือทีเรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็น

วิหารทีใหญ่ทีสุดในรัสเซียและสูงทีสุดในโลก ตงัอยู่ตงัอยู่ริมฝังแม่นาํ Moskva เมืองมอสโก ประเทศ

รัสเซีย สร้างขึนในสมยัของพระเจา้ซาร์อเลก็ซานเดอร์ ที  เพือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญั ุตา

แด่พระเป็นเจา้ทีทรงช่วยปกป้องรัสเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนตเ์ดอะซาเวียร์ใช้

เวลาก่อสร้างนานถึง  ปี ในสมยัของสตาลิน เคยสังให้ทุบทาํลายมหาวิหารแห่งนี จนกระทงัในสมยั

ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงไดม้ีการบูรณะขึนมาอีกครังหนึงดว้ยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธาของ

ผูค้น ดงันนัทีนีจึงเป็นทีรักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งนีจึงกลายเป็นสถานที

ศกัดิสิทธิในการประกอบพิธีกรรมทีสาํคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

จากนนั ชม จัตุรัสแดง (Red Square) สถานทีสาํคญัใจกลางเมืองมอสโคว ์สร้างในสมยัคริสศตวรรษที  ทีเป็น

ศูนยร์วมเหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้ง ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและ

ยงัถือไดว้า่เป็นจตัุรัสทีมีความสวยงามมากทีสุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานทีสาํคญั

ของประเทศ อีกหลายแห่งทีสามารถ ไดช้ม อนัไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s 

Catherdral) สถานทีทีซึงถูกยอมรับว่าสวยงามทีสุดในเมืองมอสโคว ์ จนไดร้ับการขนานนามว่า “โบสถ์

ลูกกวาด” สร้างขึนดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม  ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอ

สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อีวานที  จอมโหด เพือเป็นอนุสรณ์สถานในการรบ

ชนะเหนือกองทพัมองโกลทีเมืองคาซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทาํใหเ้ป็นที

พอพระทยัของพระเจา้อีวานที  เป็นอย่างมาก จึงมีคาํสงัให้ปูนบาํเหน็จแก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาทงั

สองขา้งทิงเสีย เพือไม่ใหส้ถาปนิคผูนี้สามารถสร้างสิงสวยงามกว่านีไดอี้ก การกระทาํของพระองคใ์นครัง

นนั ส่งผลใหทุ้กคนขนานนามว่า “พระเจา้อีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนั นาํท่านเขา้ชมและชอปปิงที ห้างสรรพสินค้ากมุ (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเก่าแก่

ของเมืองมอสโคว ์ สร้างในปี ค.ศ.  ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชนันาํจาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เสือผา้ 

เครืองสาํอาง นาํหอม แบรนดด์งัทีมีชือเสียงทีเป็นรุ่นล่าสุด  



จากนนั นาํท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตวแ์สนรู้ และตืนตากบัการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์ 

Circus Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสัตวที์ไดรั้บการฝึกฝนมาอย่างดี หลงัจากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสัตวแ์สนรู้เพือเป็นทีระลึกไดอี้กดว้ย **กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซึงบาง

กรณงีดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าบริการส่วนนีให้ 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทพีัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเมืองมอสโคว 

วนัทีสี  ซากอร์ส • โบสถ์อัสสัมชัญ • โบสถ์โฮลทีรินิตี • บ่อนําศักดสิิทธิ • สนามบินมอสโคว  (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก  

หลงัอาหารเชา้ นาํท่าน เดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (ZAGROSK) ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  นาที ถือว่าเป็นเมืองที

ค่อนขา้งศกัดิสิทธ์ของรัสเซีย ตวัเมืองนนัอยูห่่างจากมอสโก ประมาณ 70 กิโลเมตร 

จากนนัเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถที์มีความสวยงามมากของเมือง มี

การสร้างในสมยัพระเจา้อีวานเมือปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอสัสัมชญัทีจตุรัสวิหารแห่งเคลม

ลิน  ภายในนนัตกแต่งดว้ยภาพเฟลสโกและภาพไอคอน 5 ชนั ทีสาํคญัคือมีโลงศพไมท้ีนกับุญเซอร์เจียสทาํ

ขึนเอง ซึงตงัอยูที่มุมขวาสุดของตวัโบสถ ์ เปิดเฉพาะฤดูร้อน ถดัจากนนัชมโบสถ์โฮลทีรินิตี (Holy 

Trinity Monastery) สร้างในปี ค.ศ. เป็นโบสถแ์รกของเมืองซาร์กอร์ส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม

หวัหอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชนั ทีสาํคญัคือมีโลงศพเงินของนกับุญ

เซอร์เจียส ภายในบรรจุกระดูกของท่านทีประชาชนศทัธาและจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝา โลงศพ

เงินทีตงัอยูมุ่มดา้นขวาสุดของตวัโบสถ ์ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนัแวะไปชม หอระฆัง (Bell Tewer) สร้างในสมยัพระนางแคเธอรีนมหาราช ทีตอ้งการสร้างให้

เหมือนหอระฆังทีจตุรัสวิหารแห่งพระราชวงัเคลมลิน กรุงมอสโก แต่นีสูงกว่า คือสูงถึง 98 เมตร ระฆงั

นาํหนกัแตกต่างกนั 20 - 80 ตนั บ่อนําศักดิสิทธิ (Chapel Over the Well) ซึงเคยมีเรืองเล่าว่า ชายตา

บอดเดินทางมาทีโบสถ ์แลว้คน้พบบ่อนาํโดยบงัเอิญ ดว้ยเหตุใดไม่ทราบหลงัจากนาํนาํมาลา้งหน้า ความ

ศกัดิสิทธิทาํใหช้ายตาบอดมองเห็นได ้นาํในบ่อเป็นนาํทีซึมมาเองตามธรรมชาติ ทางโบสถ็ไดท้าํการสร้าง

เชือมบ่อนาํกบัซุม้นาํ เพือใหใ้ชส้าํหรับประชาชนทีตอ้งการนาํศกัดิสิทธิ กลบัไปเพือเป็นศิริมงคลหรือนาํไป

ฝากญาติพีนอ้งโดยทาํเป็นซุม้มีหลงัคาปิด  

เดนิทางกลบัสู่กรุงมอสโคว ใช้เวลาเดนิทาง  ชัวโมง  นาท ี

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  

15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว 

.  น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เทียวบินที TG 975 

วนัทีห้า            สนามบินสุวรรณภูม ิ • กรุงเทพฯ  

.  น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

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

 

 

 

 



อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส  วนั  คืน  

โดยสายการบินไทย(TG) 

เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟลท์บิน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

 มี.ค.   มี.ค.  TG974/TG975 42,900 42,900 41,900 4,000 

 มี.ค.   มี.ค.  TG974/TG975 42,900 42,900 41,900 4,000 

 มี.ค.   มี.ค.  TG974/TG975 42,900 42,900 41,900 4,000 

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

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

 

** คณะเดินทางจํานวน  ท่านต่อกรุ๊ป** 

 

อตัราค่าบริการรวม 

ตวัเครืองบินชันประหยดั Economy Class ไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ  

สายการบินไทย Thai Airway(TG) ชันประหยัด  

ภาษนีาํมนัและภาษตีวัทุกชนิด (สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดนิทาง) 

ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ  กก.ต่อ  ใบกระเป๋าถือขึนเครือง Hand Carry 7 กก.ต่อ  ใบ 

ค่าทีพักโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พักห้องละ  ท่าน) 

ค่าอาหารทุกมือตามรายการระบุ, นาํดืมบริการบนรถวันละ  ขวด/ท่าน 

ค่าเข้าชมสถานทตีามรายการระบุ 

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

ค่ามคัคุเทศก์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวคนไทย 

ประกนัอุบัตเิหตุวงเงนิ , ,  บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 0,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

ภาษหีัก ณ ทจ่ีาย % และภาษีมูลค่าเพมิ % 

ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

ค่านําหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเกนิกว่าสายการบินกําหนด  กโิลกรัมต่อท่าน 



ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มนิิบาร์, ซักรีด ทีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทย และ

ต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถนิ, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทังทริป 0 USD/ ท่าน 

 

เงือนไขการสํารองทนีงัและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิคณะเดนิทาง  ท่านขึนไป กรณีไม่ถึง  ท่าน ทางบริษัทจะขอเลือนการเดนิทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง หรือเปลียนแปลงราคาค่าทัวร์เพิม เพือทําการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วันก่อนการ

เดนิทาง 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย

กว่า  วันมิฉะนัน ถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลิกหรือเลือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง  วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณี

วนัหยดุเทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมดัจําโดยไม่มเีงือนไขใด ๆ ทังสิน 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเต็มจาํนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิทังหมดโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

เงือนไขอนื ๆ : 

 กรณีทีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตวัรถทัวร์, ตวัรถไฟ) กรุณา

สอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตวัหรือชําระค่าทัวร์เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน 

หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการรับผดิชอบทุก

กรณี 

 

 

 



โรงแรมทีพกั 

 สําหรับห้องพักแบบ  เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผู้ ใหญ่  ท่าน บริษัทฯ                       

ขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ  ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนืองจากบางโรงแรมอาจจะมี  เตียงใหญ่กับเตียงพับ

เสริม  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดียว Single ห้องคู่  

Twin/Doubleอาจจะไม่ตดิกันหรืออยู่คนละชัน 

 โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนํา ซึงขึนอยู่

กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมกีารจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิในการปรับเปลยีนหรือย้ายเมือง เพือให้เกดิความเหมาะสม 

 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษทัฯ มสิีทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทียวบิน ราคา และรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดนิทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึงลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณทีีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเทียว (ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีเกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทังสิน 



 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลยีนชือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านํามันหรือค่าเงินแลกเปลยีน ทางบริษัท สงวนสิทธิปรับ

ราคาตวัดงักล่าว 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงนิมดัจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทังสิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้า 

อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 


