
 

 

รหัสทัวร TTN2000254 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส ซปุตาร..มอสโคว 5 วัน 3 คืน (TG) 
ชารกอรส เมืองที่มคีวามโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมทางศาสนาและเกาแกที่สุดแหงหน่ึง 
พระราชวังเครมลิน ประกอบดวยวิหารตางๆ เปรียบเสมือนหัวใจที่สําคัญของประเทศรัสเซยี 
วิหารเซนตบาซิล สถาปตยกรรมท่ีมีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอมหรือโบสถลูกกวาดน่ันเอง 
ชอปปم�งตลาดอิสมายโลโว เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด เชน ตุกตาแมลูกดก เปนตน 
พระราชวังซาริซินา เปนพระราชวังฤดรูอนของพระนางแคทเธอรีน 
พิเศษ...ชมการแสดงละครสัตว การแสดงของสัตวแสนรูที่ไมควรพลาด 
 

 



 

 

 

 
วันแรก      ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว  

- ที่พัก 
11.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาท

เตอร D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจาหนาที ่คอยจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบน
เคร่ือง เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน)  

14.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG974  (สําหรับเที่ยวบินนี้ มีบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง 20 นาที) 

 
20.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว ตั้งอยูที่กรุงมอสโคว ประเทศ

รัสเซีย ตั้งอยูที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย  

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

พัก 2 - 3 ทาน 
ตอหอง 

ราคาเด็ก พักเด่ียว 

15 – 19 มกราคม 2563 33,999.- 33,999.- 5,000.- 
05 – 09 กุมภาพันธ 2563 

 (วันมาฆะบูชา) 37,999.- 37,999.- 5,000.- 

19 – 23 กุมภาพันธ 2563 35,999.- 35,999.- 5,000.- 
04 – 08 มีนาคม 2563 34,999.- 34,999.- 5,000.- 
18 – 22 มีนาคม 2563 36,999.- 36,999.- 5,000.- 
22 – 26 เมษายน 2563 36,999.- 36,999.- 5,000.- 

หมายเหตุ :รายการน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 
( รวมทานละ 50 USD ) **เด็กเก็บเทาผูใหญ** 

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 



 

 

(เวลาทองถิ่น ชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (MOSCOW) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดย
ตั้งอยูใกลแมนํ ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู อาศัยกวา 1 ใน 10 ของ
ประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่
สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวยีต
อีกดวย 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 

ที่พัก  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สอง     โบสถนิวเยรูซาเล็ม - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หางกุม  

– พระราชวังเครมลิน - จุดชมวิวสแปรโรวฮิลส - การแสดงละครสัตว 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
 นําทานเดินทางสู โบสถนิวเยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) สราง

ขึ้นในป คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพ่ือเปนสถานที่ทางศาสนาออกหางไปจาก
มอสโกโดยใชชื่อวาเมืองเยรูซาเล็มใหมโดยสถานที่นี้นําความเชื่อมาจากแผนดิน
ศักดิ์สิทธ ิโดยใชแมน้ําอิสตรา เปนตัวแทนของจอรแดน รูปแบบสถาปตยกรรมสมัย
รววมใหมเปนลักษณะหลังคาทรงกรวยสีทอง มีภาพนูนตํ่าของกินยาร็อคกระเบื้อง
เซรามิก และใชตัวอาคารเปนเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเยรูซาเล็ม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ตั้งอยูใจกลางของกรุงมอสโก 
เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนยรวมทางจิตใจของชาวรัสเซียและยังเปนที่เก็บศพ
ของเลนิน  ซึ่งถูกสรางดวยหินแกรนิตและหินออนนับเปนลานชิ้นที่ตอกลงไปบนพื้น 
จนกลายเปนลานกวางใจกลางเมือง  จัตุรัสแหงนี้เปนสถานที่ที ่ใชจัดงาน หรือ 
กิจกรรมที่สําคัญตางๆ ของรัสเซียมาหลายชั่วอายุคน จึงนับวาเปนจุดทองเที่ยว

รัสเซียที่ไมควรพลาด เพราะนอกจากจะสวยงามแลว ยังเปนสถานที่ที่รายลอมไป
ดวยสถาปตยกรรมที่สวยงาม อยางเชน พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนตบาซิล,
พิพิธภัณฑที่สําคัญ, แหลงชอปปم�งชื่อดังของกรุงมอสโกนั่นก็คือหางสรรพสินคากุม 
(Gum) หางสรรพสินคาเกาแกและใหญที่สุดในกรุงมอสโก  ซึ่งปจจุบันเปนหางที่
หรูหราและอลังการมาก  และอนุสรณสถานเลนินซึ่งเปนบุคคลสําคัญของประเทศ
รัสเซีย 

  
 นําทานถายภาพกับ วิหารเซนตบาซิล (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) ซึ่ง

ถือวาเปนสถาปตยกรรมและสัญลักษณที ่สําคัญของกรุงมอสโคว เปนวิหารที่
สวยงามที่มีโบสถ 9 โบสถ มีรูปทรงที่ไมเหมือนโบสถอ่ืน คือมีโดม 8 โดมลอมรอบ
โดมที่ 9 ที่อยูตรงกลาง  และทําใหอาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ดวยสถาปตยกรรม



 

 

ที่ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมแบบรัสเซียโบราณ  ยอดที่มีสีสันสวยงาม สดใส 
ตั้งชื่อเลนใหวิหารนี้วา “โบสถลูกกวาด”ที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สรางดวย
ศิลปะรัสเซียโบราณซึ่งเช่ือวาเปนสถาปตยกรรมท่ีไมไดลอกเลียนแบบของศิลปะยุค
ใดมากอน  ในป พ.ศ. 2095 วิหารแหงนี้ถูกสรางโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ชื่อ 
โพสทนิค ยาคอฟเลฟ (Postnik  Yakovlev) หลังจากไดสรางเสร็จก็ถูกควัก
ดวงตาทั้งสองขางโดยกษัตริยอีวานที่ 4 นับเปนความโหดรายที ่นาเศรายิ ่งนัก 
เพราะวาไมตองการใหไปสรางสิ่งสวยงามเชนนี้ในที่แหงใดอีก (แวะถายรูปดาน
นอก)   

 ผานชม หอนาฬิกาซาวิเออร (SAVIOUR CLOCK TOWER) ตั้งอยูบนป�อมส
ปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทํามาจากทับทิมนํ้าหนัก 
20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อป ค.ศ. 1995  และนําทานชอป

ปم�ง หางสรรพสินคากุม (GUM DEPARTMENT STORE) สถาปตยกรรมที่
เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาชั้นนํา 
จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้าหอม แบรนดดังที่มีชื่อเสียงที่
เปนรุนลาสุด (New Collection) 



 

 

 นําทานชม พระราชวังเครมลิน (KREMLIN PALACE) ตั ้งอยู ที ่กรุงมอสโค 
ประเทศรัสเซีย สรางอยู บนเนินเขาริมฝ งแมนํ�م ้ามอสควา ภายในมีพระราชวัง 
หอคอย และป�อมปราการ  เปนศูนยกลางที่สําคัญของเมืองหลวง  ทั้งยังไดมีการ
รวบรวมสถาปตยกรรมที่สวยงามไวรวมกันอยูมากมาย จัดเปนสวนที่เกาแกที่สุด
ของมอสโก  ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ เจาชายยู
ริ โดลโกรูกีมีรับสั่งใหสรางเพื่อใชป�องกันศัตรู ในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดาที่เปนเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลิ
นคือที ่สถิตยใของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลินเปนพิพิธภัณฑและที่ตั้ง
สถานที่สําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆหอระฆังของอีวานมหาราช
และสิ่งกอสรางอื ่นๆ อีกมากมาย  และยังเปนที ่ตั ้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ 
(ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวิหารแหงน้ี เปนสถานที่ประกอบพิธีบรม
ราชภิเษก สวมมงกุฏชรองคใหม เร่ิมต้ังแตซรอิวานท่ี 4 เปนตนมา อีกทั้งยังรวมถึง
การเขาสาบานตนของเจาผูครองแควนตางๆ วาจะสวามิภักดิ์ตอซารแหงรัสเชียอีก
ดวย ภายในประกอบดยภาพวาดไอคอนตางๆ และภาพตามพระคัมภีรใบเบิลชวง
ตอนท่ีสําคัญครบถวน รวมถึงวันพิพากษาดวย พระแทนประทับของพระเจาอิวานที่ 
4 สําหรับฟงเทศน พระแทนที่ประของพระมเหสีของซร และพระแทนสําหรับ
พระสังฆราชผูแสดงเทศนา (หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะ
ไมอนุญาตใหเขาชมดานใน)  

 ผานชม มหาวิหารอารคาเกล มิคาเอล (CATHEDRAL OF ST. MICHAEL 
THE ARCHANGEL) ที่สรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบัน
เปนที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช  ผานชม หอ
ระฆังพระเจาอีวาน (IVAN THE GREAT BELL TOWER) สรางเมื่อป ค.ศ.
1505-1508 หอคอยมีความสูง 80 เมตร มีจํานวนขั้นบันได 137 ขั้น อาคารตรง
กลางมีระฆังขนาดใหญหนัก 64 ตันแขวนอยู ตามประเพณีแลวระฆังนี้จะถูกตี 3 
ครั ้งเมื ่อมีการสวรรคตของพระเจาซารเทานั้น ผานชม ปนใหญพระเจาซาร 
(TSAR CANNON) ปนใหญพระเจาซารมีความยาวมากถึงเกือบ 6 เมตร สราง
ขึ้นในป ค.ศ. 1586 โดยจุดประสงคในการสรางขึ้นก็เพื่อเปนสัญลักษณของอํานาจ
เพียงเทาน้ัน ไมเคยนํามาใชจริงในสมรภูมิสงคราม  



 

 

นําทานเดินทางสู จุดชมวิวสแปรโรวฮิลสหรือเลนินฮิลส (SPARROW HILLS) 
หรือเนินเขานกกระจอก เปนบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ สามารถมองเห็นวิวของ
กรุงมอสโกไดกวางมากของนครมอสโควที่อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด  จึงทําใหเล

นินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแหงนี้เปนที่ตั้งบานพัก
ของตน  ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเปนจุดชมวิว
ที่สวยที่สุดในมอสโควที่คูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุดที่นักทองเที่ยว
ใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

 
นําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus) ที่โดงดังไปทั่วโลก เพราะการฝกสัตว
ทั้งเล็กและใหญใหแสดงในทวงทาตางๆ เปนการแสดงของสัตวแสนรูที ่ไมควร
พลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมท้ังมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาด
โผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 
15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมี
ของท่ีระลึกดวย 
**กรณีละครสัตวงดการแสดงหรือบางครั ้งงดการแสดงโดยไมการแจง
ลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนจาก
ชมละครสัตวเปน นําทานเขาชม พิพิธภัณฑอวกาศมอสโก (Museum Of 
Cosmonautics) แทน (หากมีถายรูปหรือวีดีโอ  จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม)** 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) 
ที่พัก  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 



 

 

วันที่สาม     ตลาดอิสมายโลโว (IZMAILOVO MARKET) - เมืองชารกอรส  
- โบสถโฮล ีทรีนิตี ้– บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ 
- สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ยานถนนอาบัต 

 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

 นําทานสู ตลาดอิสมายโลโว (IZMAILOVO MARKET) ตลาดที่ใหญที่สุดของ
ประเทศ ที่นี่สรางขึ้นในป ค.ศ.2003 โดยมีจุดประสงคใหเปนศูนยวัฒนธรรม – 



 

 

พิพิธภัณฑ การบันเทิง และแหลงการเรียนรู ตลอดจนเปนสถานที ่สําหรับจัด
กิจกรรมต างๆ  ด านหน าทางเข  าของ Izmailovo Kremlin จะมองเห็น
สถาปตยกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งเปนศิลปะเกาเเกดั ้งเดิมของรัสเซีย เปนจุด
ถายภาพที่สวยงาม  และอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด อาทิเชน 
นาฬิการัสเซีย, ตุกตา แมลูกดก, ผาคลุมไหล และอ่ืนๆอีกมากมาย 
 เดินทางสู  เม ืองชารกอรส (Zagorsk) ซ ึ ่งช ื ่อเดิมค ือเซอร กาเยฟโปสาด 
(Sergiev Posad) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที่)  เปนเมือง
ทองเที่ยวที่มีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแตสมัย 
ศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอรกาเยฟโปสาด ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออรโธ
ดอกซ (Orthodox) เปนที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด โดยตัว
เมืองนั้นตั้งอยูหางจากกรุงมอสโควไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร 
เมื ่อปค.ศ.1919 ไดเปลี ่ยนชื ่อเปน "ซากอรส" เพื ่อใหเกียรติแกเลขาธิการ
คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตที่ช่ือ วา "ชารกอรสกี้" และยังเปนที่ต้ังของ"ศาสนา
สถานทรินิตี้ของเซนตเซอรเจียส" (Trinity Monastery of St.Sergius) ที่ใหญ
ที่สุดและเกาแกที่สุด มีอาคารสถาปตยกรรมโบราณสวยงาม อาทิ โบสถโฮลี ทรี
นิตี้ (Holy Trinity Monastery) สีขาว หลังคาเปนยอดโดมสีทอง โบสถยอด
โดมหัวหอมสีนํ้าเงินและสีทองอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) และบอนํ้า
ศักดิ ์สิทธิ์ธรรมชาติ (Chapel Over the Well) “มีเรื ่องเลาวา ชายตาบอด
เดินทางมาที่โบสถแลวคนพบบอนํ้าโดยบังเอิญ หลังจากนํานํ้ามาลางหนา ความ
ศักดิ์สิทธิ์ก็ทําใหชายตาบอดสามารถมองเห็นได 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

 



 

 

บาย  จากนั้นนําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (MOSCOW METRO) สราง
ขึ้นในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเปนสถานีรถไฟฟ�าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตางกัน  สถานีรถไฟใตดิน
ไดกลายเปนหลุมหลบภัยท่ีดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง รวมท้ังการกอสรางที่
ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และ บางสถานียังเปนที่ บัญชาการระหวาง
สงครามอีกดวย 
นําทานชอปปم�ง ถนนอารบัต (ARABAT ROAD) ถือเปนถนนที่เกาแกที่สุดของ
รัสเซีย เคยถูกทําลายไปในชวงศตวรรษที ่18 แตมีการซอมแซมขึ้นมาใหม ปจจุบัน
ถนนเสนนี้กลายเปนถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุด และกลายเปนแหลงทองเที่ยว
รัสเซียชื่อดัง จิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ศูนยวัฒนธรรม โรงละคร 
แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน 
รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ระยะทางประมาณ 1 ก.ม ให
ทานไดเดินเลนตามอัธยาศัย 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Hard Rock Café (6)   
ที่พัก  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่     มหาวิหารโดมทอง- Zaryadye Park - พระราชวังซาริซินา  
- AVIA PARK Shopping Mall - ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว 

 เชา                บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

 
จากน้ันนําทานชมดานนอก มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนตซาเวียร (ST. 
SAVIOUR CATHEDRAL) เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก 
ตั้งอยูต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํา Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของ
พระเจาซารอเล็กซานเดอร ที ่1 เพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแด
พระเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหา
วิหารเซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอสรางนานถึง 45  และในทายที่สุดป 1990 มี
การระดมทุนสรางมหาวิหารขึ้นมาใหมจากเงินบริจาคของประชาชน ดังนั้นที่นี่จึง
เปนที่รักและศูนยรวมจิตใจของประชาชน ถูกใชเปนสถานที่หลักในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา สวนการตกแตงภายในโบสถนั้น สวยงามและดูศักดิ์สิทธิ์มาก 
คนที่เดินเขาไปตองคอนขางสํารวม และไมอนุญาตใหถายรูปดานใน ทุกทานตอง
มาชมดวยตาของตัวเอง ซึ่งควรคาแกการเขาชมเปนอยางยิ่ง  
(แวะถายรูปดานนอก) 
นําทานชมสวนแหงใหม Zaryadye Park กลางกรุงมอสโก ซึ่งไดปรับปรุงรีโน
เวทใหม ที่ใกลกับศูนยกลางทองเที่ยวของมหานครมอสโกคือจัตุรัสแดง และราช
วังเคลมลิน นับเปนสวนที่มีดีไซนสวยแบบธรรมชาติ สวนป�า ที่มีฉากหลังเปนแลนด
มารกของรัสเซีย  สําหรับสวนสาธารณะน้ีนับเปนสัญลักษณทางสถาปตยกรรมหน่ึง
ที่จะไดฉลองมหานครมอสโกครบรอบ 870 ป  ซึ่งภายในสวนจะมีพืชพรรณที่เปน



 

 

เอกลักษณของรัสเซีย  โดยทําเลที่ตั้งของสวนแหงนี้อยูไมหางจากเคลมลินมากนัก 
จะอยูติดกับแมนํ้ามอสโก  นอกจากสวนสวยๆ แลวยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลม
ขนาดใหญ คอนเสิรตฮอลล และที่พลาดไมไดก็คือ “สะพานลอยฟ�า” (Floating 
Bridge) สะพานขนาดใหญรูปตัว V ที่สรางยื่นขึ้นไปเหนือแมนํ ้า สรางขึ้นจาก
คอนกรีตและไมแตสามารถรองรับน้ําหนักไดมากถึง 3,000-4,000 คน ไดเปนจุด
ชมวิวสวยๆ ริมแมน้ําอีกแหงหน่ึงเลย 

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
 นําทานชม พระราชวังซาริซินา (Tsaritsyno Palace) เปนพระราชวังที่ถูกลืม 
สรางไวในสมัยของพระนางแคทเทอรีนมหาราช แหงนครเซนตปเตอรสเบิรก ตั้งอยู
ในเมืองมอสโก เปนพระราชวังฤดูรอนของพระนางแคทเธอรีน และเปนพระราชวัง
เพียงแหงเดียวในกรุงมอสโก สรางตั้งแตป 1775 แตไมเสร็จ  จนกระทั่งหลายรอย
ปถัดมา รัฐบาลไดดําเนินการสรางตอจนเสร็จในป 2007 สถาปตยกรรมภายนอก 
มีความงามและใหญโต มีสวนสาธารณะดานหนาท่ีกวางขวางและสวยงามรมร่ืน 
นําทานอิสระชอปปم�ง AVIA PARK Shopping Mall ศูนยการคาที่เปนแหลงช
อปปم�งพักผอนและเปนที่ใหความสะดวกสบายสําหรับผูที่เดินทางมาชอปปم�ง มีทั้ง
แบรนดตางประเทศที่มีชื่อเสียงมากมายเชน Zara,Bazaar,Geox, The Body 



 

 

Shop, Marks & Spencer, TOPSHOP, H&M,Kiehl’s เปนตน  อีกทั้งยังมี
รานขายอาหารตางๆเปดใหบริการอีกมากมาย 

18.00 น. จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว 
22.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS (TG)  (TG) เที่ยวบินที่ TG975   (สําหรับเที่ยวบินนี ้ มีบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 8 ช่ัวโมง 50 นาที) 

 
วันที่หา   ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
10.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

พรอมความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเครื่องบิน 17,999 บาท** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 9,999 บาท **  

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
 
 
 
 



 

 

สําคัญ !! :   
* อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทาง

ตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
100 USD. (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้ง
จากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY 

CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลี ่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที ่ยวใด เที ่ยวหนึ ่ง กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ  

 คาธรรมเน ียมการโหลดกระเป �าสัมภาระลงใต ท องเคร ื ่องบิน สายการบิน THAI 
AIRWAYS (TG) อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไม
เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แต
ทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 คาบรกิารน้ีรบัเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม

บริษัท 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 50 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา 

(USD) ทาน/ทริป หัวหนาทัวรจากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ **เด็ก
ชําระคาทิปเทาผูใหญ**   

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

 คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 
 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา

การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน 100 % 

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 

 เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 
3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยู
คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 
ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตอง
แยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไม
วากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้น
จากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

 โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
 กรณีที ่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปน
หองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถงึ 20ทาน  
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

5. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

6. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบรษิัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดิน 

8. ทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการ
เดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้ง
หากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดกรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋ว
ภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋ว 

9. กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับฤดูกาล 
สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น  (กรณีที่
ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ) 

10. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

11. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

12. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

13. อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

14. ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบ ุ

15. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

16. สําหรับลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ไดในบางกรณี ขึ้นอยู กับโรงแรมที ่คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ 
(TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเดี่ยว) ตาม
จริง ยกเวนเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

17. ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา 

18. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

19. หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใด



 

 

หนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ ่งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด 
เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

20. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

21. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจทําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (SINGLE) และหองคู  
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

22. เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 

23. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ 

24. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.......................................................................... วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ......................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด..................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..........หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 
 

รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสอืเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

(..............................................................) 
 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


