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โดยสายการบนิ Vietnam Airlines (VN)  
❖ ชารก์อรส์ เมอืงทีม่คีวามโดดเดน่ทางดา้นสถาปตัยกรรมทางศาสนาและเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ 
❖ ชอ้ปป้ิงตลาดอสิมายโลโว ่เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เชน่ ตุ๊กตาแมล่กูดก เป็นตน้ 
❖ วหิารเซนตบ์าซลิ สถาปตัยกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นโดมรปูหวัหอมหรอืโบสถล์ูกกวาดน ัน่เอง 
❖ พระราชวงัเครมลนิ ประกอบดว้ยวหิารตา่งๆ เปรยีบเสมอืนหวัใจทีส่ าคญัของประเทศรสัเซยี 
❖ พระราชวงัซารซินิา่ เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของพระนางแคทเธอรนี 
❖ ชมการแสดงละครสตัว ์การแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ีไ่มค่วรพลาด 

❖ พเิศษ...ลอ่งเรอืแมน่ า้มอสควา 

 

 
วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย 

16.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประต ู6 เคาทเ์ตอร ์L สายการ

บนิ Vietnam Airlines  (VN) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและน าท่าน

โหลดสมัภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ

สายการบนิ)  

19.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 

Vietnam Airlines  (VN) เทีย่วบนิที ่VN618   

21.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม (แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว - เมอืงชาร ์

กอรส์ - สแปรโ์รวฮ์ลิสห์รอืเลนนิฮลิส ์- ลอ่งเรอืแมน่ า้มอสโคว - ทีพ่กั 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน 

Vietnam Airlines  (VN) เทีย่วบนิที ่VN63   

06.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว ประเทศรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่า

ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ย

แลว้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชารก์อรส์ (ZAGORSK) ซึง่ชือ่เดมิคอืเซอรก์าเยฟโปสาด (Sergiev Posad) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที่) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางดา้น

สถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึง่มมีาตัง้แต่สมัย ศตวรรษที ่15-18 เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด ยังมชีือ่เสยีงใน

เรื่องของอารามออรโ์ธดอกซ ์(Orthodox) เป็นทีตั่ง้ของศาสนสถานทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเกา่แกท่ีสุ่ด โดยตัว

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกั 2 - 3 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก 
พกัเดีย่ว 

3 - 8 เมษายน 2563 33,888 33,888 6,000 

1 - 6 พฤษภาคม 2563 36,888 36,888 6,000 

8 - 13 พฤษภาคม 2563 34,888 34,888 6,000 

15 - 20 พฤษภาคม 2563 34,888 34,888 6,000 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

(รวมทา่นละ 60 USD) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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เมืองนัน้ตัง้อยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทศิตะวันออกประมาณ 70 กโิลเมตร เมื่อปี ค.ศ.1919 ได ้

เปลีย่นชือ่เป็น "ซากอรส์" เพือ่ใหเ้กยีรตแิกเ่ลขาธกิารคณะกรรมการพรรคคอมมวินสิตท์ีช่ ือ่ ว่า "ชาร์

กอร์สกี้" และยังเป็นที่ตัง้ของ"ศาสนาสถานทรนิิตี้ของเซนตเ์ซอร์เจียส" (Trinity Monastery of 

St.Sergius) ทีใ่หญ่ทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุ มอีาคารสถาปัตยกรรมโบราณสวยงาม อาท ิโบสถโ์ฮล ีทรี

นติ ี ้(HOLY TRINITY MONASTERY) สขีาว หลงัคาเป็นยอดโดมสทีอง โบสถย์อดโดมหัวหอม

สนี ้าเงนิและสทีองอัสสมัชญั (Assumption Cathedral) และบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิธ์รรมชาต ิ(CHAPEL 

OVER THE WELL) มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แลว้คน้พบบ่อน ้าโดยบังเอิญ 

หลังจากน าน ้ามาลา้งหนา้ ความศักดิส์ทิธิก์็ท าใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสูม่อสโคว ์ชมจุดชมววิสแปรโ์รวฮ์ลิสห์รอืเลนนิฮลิส ์(SPARROW HILLS) 

หรอืเนนิเขานกกระจอก เป็นบรเิวณทีม่องเห็นทศันียภาพ สามารถมองเห็นววิของกรุงมอสโกไดก้วา้ง

มากของนครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างไดโ้ดยทัง้หมด จงึท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมวินสิตใ์นอดตี 

เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้ เป็นที่ตั ้งบา้นพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั ้งของ

มหาวทิยาลยัมอสโคว ์และเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโควท์ีคู่ร่ักนยิมมาถา่ยภาพแตง่งาน รวมถงึ

เป็นจุดทีนั่กทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว์ 

พเิศษ!!! น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้มอสควา ชมความสวยงามของสองฝ่ังแม่น ้าแม่น ้ามอสควา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)   

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่าม      ตลาดอสิมายโลโว ่- สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์- จตัุรสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หอ

นาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กมุ - ทีพ่กั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าทา่นสู ่ตลาดอสิมายโลโว ่(IZMAILOVO MARKET) ตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ทีน่ี่สรา้ง

ข ึน้ในปี ค.ศ.2003 โดยมีจุดประสงคใ์หเ้ป็นศนูยว์ัฒนธรรม - พพิธิภัณฑ ์การบันเทงิ และแหล่งการ

เรียนรู ้ตลอดจนเป็นสถานทีส่ าหรับจัดกจิกรรมต่างๆ  ดา้นหนา้ทางเขา้ของ Izmailovo Kremlin จะ

มองเห็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึง่เป็นศลิปะเก่าแก่ดัง้เดมิของรัสเซีย เป็นจุดถ่ายภาพที่

สวยงาม  และอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตา แม่

ลกูดก, ผา้คลมุไหล ่และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

 จากนั้นน าท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(MOSCOW METRO) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1931 โดยไดร้ับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทีส่วยที่สดุในโลก ซึง่ในแต่ละ

สถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน สถานีรถไฟใตด้นิไดก้ลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมี
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โครงสรา้งทีแ่ข็งแรง รวมทัง้การก่อสรา้งทีขุ่ดลงลกึไปถงึใตด้นิหลาย 10 เมตร และ บางสถานียัง

เป็นที ่บัญชาการระหว่างสงครามอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ตั ้งอยู่ใจกลางของกรุงมอสโก เป็นสถานที่

ศักด ิส์ทิธิแ์ละศูนย์รวมทางจติใจของชาวรัสเซียและยังเป็นที่เก็บศพของเลนิน ซึง่ถูกสรา้งดว้ย

หนิแกรนติและหนิอ่อนนับเป็นลา้นชิน้ทีต่อกลงไปบนพืน้ จนกลายเป็นลานกวา้งใจกลางเมอืง จัตรุัส

แห่งนี้เป็นสถานทีท่ีใ่ชจ้ัดงาน หรือ กจิกรรมทีส่ าคัญต่างๆ ของรัสเซยีมาหลายชัว่อายุคน จงึนับว่า

เป็นจุดท่องเทีย่วรัสเซยีทีไ่ม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะสวยงามแลว้ ยังเป็นสถานทีท่ีร่ายลอ้มไป

ดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อย่างเช่น พระราชวังเครมลนิ มหาวหิารเซนตบ์าซลิ, พพิธิภัณฑท์ี่

ส าคัญ, แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังของกรุงมอสโกน่ันก็คือหา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum) หา้งสรรพสนิคา้

เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโก ซึง่ปัจจุบันเป็นหา้งที่หรูหราและอลังการมาก และอนุสรณ์

สถานเลนนิซึง่เป็นบุคคลส าคญัของประเทศรัสเซยี น าทา่นถา่ยภาพกบั วหิารเซนตบ์าซลิ (SAINT 

BASIL'S CATHEDRAL) ซึง่ถอืว่าเป็นสถาปัตยกรรมและสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงมอสโคว ์เป็น
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วหิารทีส่วยงามทีม่ีโบสถ ์9 โบสถ ์มีรูปทรงทีไ่ม่เหมือนโบสถอ์ื่น คอืมีโดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที ่9 

ที่อยู่ตรงกลาง และท าใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ดว้ยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณ ยอดที่มีสีสันสวยงาม สดใส ตัง้ชื่อเล่นใหว้ ิหารนี้ว่า “โบสถ์

ลกูกวาด”ทีม่ลีกัษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณซึง่เชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่

ไม่ไดล้อกเลยีนแบบของศลิปะยุคใดมากอ่น  ในปี พ.ศ. 2095 วหิารแห่งนี้ถกูสรา้งโดยสถาปนกิชาว

รัสเซยี ชือ่ โพสทน์คิ ยาคอฟเลฟ (Postnik  Yakovlev) หลังจากไดส้รา้งเสร็จก็ถูกควักดวงตาทัง้

สองขา้งโดยกษัตรยิอ์ีวานที่ 4 นับเป็นความโหดรา้ยทีน่่าเศรา้ยิง่นัก เพราะว่าไม่ตอ้งการใหไ้ปสรา้ง

ส ิง่สวยงามเช่นนี้ ในที่แห่งใดอีก (แวะถ่ายรูปด้านนอก)  ผ่านชม หอนาฬิกาซาวเิออร ์ 

(SAVIOUR CLOCK TOWER) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 

แฉก ทีท่ ามาจากทบัทมิน ้าหนัก 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดบัไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995  และ

น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM DEPARTMENT STORE) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่

ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุ่นลา่สดุ (New Collection) 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)   

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่    พระราชวงัเครมลนิ - การแสดงละครสตัว ์- ถนนอารบตั - ทีพ่กั 

 เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าทา่นชม พระราชวงัเครมลนิ (KREMLIN PALACE) ตัง้อยู่ทีก่รุงมอสโค ประเทศรัสเซยี สรา้ง

อยู่บนเนนิเขารมิฝ่ังแม่น ้ามอสควา ภายในมีพระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ เป็นศูนยก์ลางที่

ส าคัญของเมืองหลวง ทัง้ยังไดม้ีการรวบรวมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามไวร้วมกันอยู่มากมาย จัดเป็น

สว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของมอสโก  ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกมุารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชาย

ยูร ิโดลโกรูกีมีรับสั่งใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาที่เป็น

เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชือ่ของชาวรัสเซียเครมลนิคคือที่สถติยใของพระเจา้ 

ปัจจุบันพระราชวังเครมลนิเป็นพพิธิภณัฑแ์ละทีต่ัง้สถานทีส่ าคญัหลายแห่ง เชน่ สภาคองเกรส วหิาร

ต่างๆหอระฆังของอีวานมหาราชและสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ อีกมากมาย และยังเป็นทีต่ัง้ของ มหาวหิาร

อสัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวหิารแห่งนี้ เป็นสถานที่ประกอบพธิีบรมราช

ภเิษก สวมมงกฏุชรอ้งคใ์หม่ เร ิม่ตัง้แตซ่รอ์วิานที ่4 เป็นตน้มา อกีทัง้ยังรวมถงึการเขา้สาบานตนของ

เจา้ผูค้รองแควน้ตา่งๆ ว่าจะสวามภิกัด ิต์อ่ซารแ์ห่งรัสเชยีอกีดว้ย ภายในประกอบดยภาพวาดไอคอน

ต่างๆ และภาพตามพระคัมภรี์ใบเบลิช่วงตอนที่ส าคัญครบถว้น รวมถงึวันพพิากษาดว้ย พระแท่น

ประทับของพระเจา้อวิานที่ 4 ส าหรับฟังเทศน์ พระแท่นทีป่ระของพระมเหสขีองซาร ์และพระแทน่

ส าหรับพระสังฆราชผูแ้สดงเทศนา (หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) ผา่นชม มหาวหิารอารค์าเกล มคิาเอล (CATHEDRAL OF ST. 

MICHAEL THE ARCHANGEL) ทีส่รา้งอุทศิใหก้บันักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นที่

เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม หอระฆงัพระเจา้อวีาน (IVAN 

THE GREAT BELL TOWER) สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1505-1508 หอคอยมคีวามสงู 80 เมตร มจี านวน

ขัน้บันได 137 ขัน้ อาคารตรงกลางมรีะฆงัขนาดใหญ่หนัก 64 ตนัแขวนอยู่ ตามประเพณีแลว้ระฆังนี้

จะถูกตี 3 ครัง้เมื่อมีการสวรรคตของพระเจา้ซาร์เท่านัน้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร  ์(TSAR 

CANNON) ปืนใหญ่พระเจา้ซาร์มีความยาวมากถงึเกือบ 6 เมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1586 โดย

จุดประสงคใ์นการสรา้งขึน้ก็เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจเพยีงเทา่นัน้ ไม่เคยน ามาใชจ้รงิในสมรภูมิ

สงคราม  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

บา่ย น าท่านชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) ทีโ่ด่งดังไปทั่วโลก เพราะการฝึกสตัวท์ัง้เล็กและใหญ่

ใหแ้สดงในท่วงท่าต่างๆ เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ีไ่ม่ควรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้

มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชพี แบ่งการแสดงออกเป็น 2 

ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนี้ยังมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ 

และมขีองทีร่ะลกึดว้ย 
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**กรณีละครสตัวง์ดการแสดงหรอืบางคร ัง้งดการแสดงโดยไม่มกีารแจง้ล่วงหนา้ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยทางบรษิทัจะเปลีย่นจากชมละครสตัวเ์ป็น น าทา่นเขา้

ชม พพิธิภณัฑอ์วกาศมอสโก (Museum Of Cosmonautics) แทน (หากมถี่ายรูปหรอืวดีโีอ  
จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)** 

น าท่านชอปป้ิง ถนนอารบตั (ARABAT ROAD) ถือเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เคยถูก

ท าลายไปในชว่งศตวรรษที ่18 แตม่กีารซอ่มแซมขึน้มาใหม่ ปัจจุบันถนนเสน้นี้กลายเป็นถนนคนเดนิ

ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วรัสเซยีชือ่ดงั จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ 

ศนูยว์ัฒนธรรม โรงละคร แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูป

เหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ระยะทางประมาณ 1 ก.ม. ใหท้า่นไดเ้ดนิ

เลน่ตามอัธยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)   

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
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วนัทีห่า้   Zaryadye Park - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว - ท่า

อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย 

เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านชมสวนแห่งใหม่ Zaryadye Park กลางกรุงมอสโก ซึง่ไดป้รับปรุงรีโนเวทใหม่ ทีใ่กลก้ับ

ศนูยก์ลางทอ่งเทีย่วของมหานครมอสโกคอืจัตรุัสแดง และราชวังเคลมลนิ นับเป็นสวนทีม่ดีไีซนส์วย

แบบธรรมชาต ิสวนป่า ที่มีฉากหลังเป็นแลนดม์าร์กของรัสเซีย ส าหรับสวนสาธารณะนี้นับเป็น

สญัลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมหนึง่ทีจ่ะไดฉ้ลองมหานครมอสโกครบรอบ 870 ปี ซึง่ภายในสวนจะมี

พืชพรรณทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของรัสเซยี โดยท าเลทีต่ัง้ของสวนแห่งนี้อยู่ไม่ห่างจากเคลมลนิมากนัก 

จะอยู่ตดิกบัแม่น ้ามอสโก นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยังมโีรงละครทรงครึง่วงกลมขนาดใหญ่ คอนเสริต์

ฮอลล ์และที่พลาดไม่ไดก้็คือ “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่

สรา้งยื่นข ึน้ไปเหนือแม่น ้า สรา้งขึน้จากคอนกรตีและไมแ้ต่สามารถรองรับน ้าหนักไดม้ากถงึ 3,000-

4,000 คน ไดเ้ป็นจุดชมววิสวยๆ รมิแม่น ้าอกีแห่งหนึง่เลย 

จากนัน้น าท่านชมดา้นนอก มหาวหิารโดมทองหรอืมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ (ST. SAVIOUR 

CATHEDRAL) เป็นวหิารที่ใหญ่ที่สุด
ในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั ้งอยู่
ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า Moskva เมอืงมอสโก 

ประเทศรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยของพระ
เจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็น
อ นุ ส ร ณ์ แ ห่ ง ชั ย ช น ะ แ ล ะ แ ส ด ง

กตัญญุตาแด่พระเป็นเจา้ที่ทรงช่วย
ปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามน

โปเลียน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซา
เวยีรใ์ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45  และใน
ทา้ยที่สุดปี 1990 มีการระดมทุนสรา้ง

มหาวหิารขึน้มาใหม่จากเงนิบรจิาคของ
ประชาชน ดงันัน้ทีน่ี่จงึเป็นทีร่ักและศนูย์

รวมจิตใจของประชาชน ถูกใชเ้ป็น
สถานที่หลักในการประกอบพธิีกรรมทางศาสนา ส่วนการตกแต่งภายในโบสถนั์้น สวยงามและดู
ศักดิส์ทิธิม์าก คนทีเ่ดนิเขา้ไปตอ้งค่อนขา้งส ารวม และไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน ทุกท่านตอ้งมา

ชมดว้ยตาของตวัเอง ซึง่ควรคา่แกก่ารเขา้ชมเป็นอย่างยิง่  
(แวะถา่ยรปูดา้นนอก)  

11.00 น. จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว  

14.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 

Vietnam Airlines (VN) เทีย่วบนิที ่VN62    

 

วนัทีห่ก   ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

03.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม (แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

08.50 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ Vietnam Airlines (VN) 

เทีย่วบนิที ่VN611 

10.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ

ประทบัใจ 

 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 9,999 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
ส าคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่่านช าระเรยีบรอ้ย

แลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Vietnam Airlines (VN) อนุญาต

ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 23 กก. (1 ช ิน้) และ ถอืข ึน้เครื่องบนิได ้

น ้าหนักไม่เกนิ 7 กก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั

กีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

โรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ คา่บรกิารนี้รับเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 

✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

✓ คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

✓ คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมทา่นละ 60 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) ทา่น/

ทรปิ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ*่*   

✓ ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

✓ คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

✓ คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
 
เดนิทางขึน้ต ่า 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
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บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 
 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100 % 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

❖ เนือ่งจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) , หอ้งพกัคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple 

Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่ม ี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง 

(Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิข ึน้จาก

นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

❖ โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่  

❖ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข ึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่

มขีนาดกะทดัรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจ

มลีกัษณะแตกตา่งกนั 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

1. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

5. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

6. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

8. ทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ 

ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋ 

9. กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ ส ิง่ส าคัญ 

ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความ

เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ใดๆ  ทัง้ส ิน้  (กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่

ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

10. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

11. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

12. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

13. อัตราทวัรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรือ กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

14. ทางบรษัิทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

15. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

16. ส าหรับลูกคา้ที่เดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 

ข ึน้อยู่กับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆ พักว่ามีหอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายุต า่กว่า 12 ปี ณ วันเดนิทางกลบั 

17. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร ิม่มืดแลว้ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่

ทอ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

18. กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

19. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไป
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ได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี

ช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไป

อา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หาก

ท่านไดส้่งเอกสารมาที่บร ิษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

20. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

21. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่ง

กัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

22. เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี้แลว้ ** 

23. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลบั 

24. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


