
 

BHT9190288 Russia Super Moscow>>> รัสเซยี  

มอสโคว ์6D3N  

 

Moscow 

ทวัรร์สัเซยี มอสโคว ์6วนั 3คนื 
«ชมกรงุมอสโคว ์มหานครแหง่สถาปตัยกรรมที8วจิติรตระการตา 
«ลดัเลาะรอบร ั?วพระราชวงัเครมลนิ, ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี8พพิธิภณัฑท์ี8เกา่แกท่ ี8สดุใน
รสัเซยี 
«ชอ้ปปิ? งที8ถนนอารบตั ยา่นการคา้ชื8อดงัของมอสโคว ์
«ฝากรอยเทา้ที8จตรุสัแดง เก็บภาพเป็นที8ระลกึกบัโบสถล์กูกวาดหลากสสีนัวหิารเซนตบ์าซลิ 
«ชมสถานรีถไฟใตด้นิ ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากที8สดุในโลก 
«ถา่ยรปูกบัสแปรโ์รวฮ์ลิ และมหาวทิยาลยัที8หลายๆคนใฝ่ฝนั ‘Moscow University’ 

วนัที8 รายละเอยีดทอ่งเที8ยว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชติอิาบดูาบ ี

2  
ทา่อากาศยานนานาชติอิาบดูาบ ี-ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ - จตัรุสัแดง – วหิาร
เซนตบ์าซลิ – อนสุรณส์ถานเลนนิ – หา้งสรรพสนิคา้กมุ –สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์- ถนน
อารบตั 

3  เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด - โบสถอ์สัสมัชญั โฮลทีรนิติ ี? - IZMAILOVO MARKET 

4  พระราชวงัเครมลนิ  - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี8  - เนนิเขาสแปรโ์รว ์– มหาวทิยาลยัมอสโคว ์– อสิระช้
อปปิ? งที8 OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

5  ทา่อากาศยาน โดโมเดเดโว กรงุมอสโคว ์- สนามบนินานาชาตอิาบดูาบ ี

6  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี8ยว 

15 - 20 May 2019  37,888  37,888 37,888 18,944 12,500 

12 - 17 Jun 2019  38,888  38,888 38,888 19,444 12,500 

26 Jun - 01 Jul 2019  36,888  36,888 36,888 18,444 12,500 

10 - 15 Jul 2019  38,888  38,888 38,888 19,444 12,500 

24 - 29 Jul 2019  38,888  38,888 38,888 19,444 12,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที8 1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชติอิาบดูาบ ี

17.00 น.  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ั?น4 ประต ู8 
เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดัโดยมเีจา้หนา้ที-บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสารและแท็กกระเป๋า 

20.10 น.  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชติอิาบดูาบ ีเที8ยวบนิที8 EY401  

วนัที8 2 
ทา่อากาศยานนานาชติอิาบดูาบ ี-ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ - จตัรุสัแดง – 
วหิารเซนตบ์าซลิ – อนสุรณส์ถานเลนนิ – หา้งสรรพสนิคา้กมุ –สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอส
โคว ์- ถนนอารบตั 

00.05+1  ถงึทา่อากาศยานอาบดูาบี? เพื8อเปลี8ยนเครื8อง 

02.40  ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เที8ยวบนิที8 EY 005 

07.20  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาชา้กวา่
ประเทศไทยประมาณ 4 ชั-วโมง) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางรอรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ยจากนัJน นําทา่นเดนิทางสูใ่จกลาง กรงุมอสโคว ์(Moscow) นําทา่นชมจตัรุสั
แดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืง สรา้งดว้ยหนิแกรนติและหนิออ่น ตอกลงบนพืJนจน
กลายเป็นลานหนิโมเสกที-มคีวามสวยงาม เป็นเวทศีนูยก์ลางของเหตกุารณสํ์าคญัในประวตัศิาสตร์
ของรัสเซยีเชน่งานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืงตา่งๆ สรา้งในสมัย
ครสิตศ์ตวรรษที- 17 ปัจจบุนัสถานที-แหง่นีJใชเ้ป็นสถานที-จัดงานในชว่งเทศกาลสําคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่
วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัที-ระลกึสงครามโลกครัJงที- 2 บรเิวณใกล ้ๆ จัตรัุสแดงเป็นที-ตั Jงของกลุม่
สถาปัตยกรรมที-สวยงามอกีดว้ยอยา่ง วหิารเซนตบ์าซลิ (St.Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอด
โดม 9 ยอดที-มสีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik 
Yakovlev ถอืเป็นหนึ-งในสญัลกัษณ์ของ กรงุมอสโคว ์ประเทศ รัสเซยี สรา้งโดยกษัตรยิอ์วีานจอม
โหด (Ivan the Terrible) เพื-อฉลองชยัเหนอืพวกมองโกลที-กรทีพัมาจนเมอืงคาซาน (Kazan) เมื-อปี 
1552 ผลจากชยัชนะครั Jง นีJทําให ้ประเทศรัสเซยีสามารถรวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผน่ ชมหอนาฬกิา
ซาวเิออร ์ตั Jงอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที-ทํามาจากทบัทมิ 
นํJาหนัก 20 ตนั ซึ-งพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดบัไวเ้มื-อปีค.ศ.1995 จากนัJนนําทา่นเดนิทางสู ่
อนสุรณส์ถานเลนนิ (Lenin Mausoleum) ตั Jงอยูบ่รเิวณจัตรัุสแดง ภายในอาคารมโีลงแกว้
ครสิตลั ที-บรรจศุพอดตีประธานาธบิดเีลนนิ อาคารภายนอกสรา้งจากหนิแกรนติสแีดง ออกแบบโดย 
เอ. ชเูซฟ (A.Shcusev) สรา้งเมื-อปี 1930 หลงัจากที-เลนนิเสยีชวีติในปี 1924 ในชว่งแรกรา่งของเลนิ
นถกูเก็บรักษาไวอ้ยุใ่นสสุานไม ้ซึ-งเป็นสถานที-บรรจศุพของเหลา่วรีบรุษุของโซเวยีต และเหลา่



 

สมาชกิที-สําคญัของรัฐบาล มาถงึชว่ง 1930 เอ.ชเูซฟ ไดเ้สนอใหส้รา้งสสุานเลนนิขึJนใหมบ่รเิวณ
ดา้นหนา้กําแพงเครมลนิ ปัจจบุนัชาวรัสเซยีที-ยงัรักแลเคารพเลนนิไดม้าเขา้ควิเคารพศพกนัอยา่งไม่
ขาดสาย นําทา่นไปยงั หา้งสรรพสนิคา้กมุ (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที-เกา่แก่
ของเมอืงเป็นหา้งที-ใหญโ่ตและสวยงาม สรา้งในปี ค.ศ.1895 จําหน่ายสนิคา้อปุโภค เสืJอผา้ แบรนด์
เนม เครื-องสําอาง นํJาหอม และสนิคา้ที-ระลกึ มรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น 

เที-ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัที8ภตัตาคารอาหารพื?นเมอืง (มื?อที81) 

นําทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์(Metro Tour) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากที-สดุใน
โลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถาน ีความสวยงามของสถานรีถไฟฟ้า
ใตด้นิมจีดุเริ-มตน้มาจากชว่งแรกสดุที-สตาลนิขึJนมาเป็นผูนํ้า สหภาพโซเวยีต ลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมที- นํามาตกแตง่ภายในสถานนัีJนเป็นลักษณะของ Monumental art คอืลกัษณะของ
งานศลิปะที-สรา้งขึJนเพื-อระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุษุ ซึ-งจะสื-อออกมาในรปูของงานปัJน รปูหลอ่ 
ภาพสลกันูนตํ-า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก จากนัJนนําทา่นสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) 
เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั Jงยา่นการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของที-ระลกึ รา้นนั-งเลน่ 
รา้นอาหารตา่งๆมากมาย และยงัมศีลิปินมานั-งวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิด
หมวกอกีดว้ย อสิระเลอืกชม ชอ้ปปิJงตามอธัยาศยั 

คํ-า  รบัประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มื?อที82) 

หลงัทานอาหารคํ-านําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี-พักแรม พักผอ่นตามอธัยาศยั 

ที8พกั : Art Moscow Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื-อโรงแรมที-ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที8 3 เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด - โบสถอ์สัสมัชญั โฮลทีรนิติ ี? - IZMAILOVO MARKET 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื?อที83) 

นําทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด (Sergiev Posad) อกีหนึ-งเมอืงทอ่งเที-ยวที-มี
ชื-อเสยีงแหง่หนึ-งของแควน้มอสโก (Moscow) เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี โดยตวัเมอืงนัJนตั Jงอยู่
หา่งจากกรงุมอสโควไ์ปทางทศิตะวนัออกประมาณ 70 กโิลเมตร เป็นเมอืงทอ่งเที-ยวที-มคีวามโดดเดน่
ทางดา้นสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ-งมมีาตั Jงแตส่มัย ศตวรรษที- 15-18 เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด ยงั
มชีื-อเสยีงในเรื-องของอารามออรโ์ธดอกซ ์(Orthodox) ซึ-งเป็นกลุม่สถาปัตยกรรมของทรนิติ ีเซอรก์ ิ
อสุ ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ที-ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน 
1993 อกีดว้ย ใหท้า่นเขา้ชมโบสถอ์สัสมัชญัโฮลทีรนิติ ี? (Holy Trinity Monastery) สรา้งใน
สมัยพระเจา้อวีาน เลยีนแบบมหาวหิารอสัสมัชญัที-จัตรัุสวหิารแหง่เครมลนิ ตกแตง่ภายในดว้ยภาพเฟ
รสโกและภาพไอคอน  สรา้งในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถแ์รกของเมอืงนีJ สถาปัตยกรรมแบบยอด
โดมหัวหอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใชเ้สยีงภายในเป็นโบสถท์ี-ทําพธิ ี
ทา่นสามารถรว่มสกัการะโลงศพของนักบญุเซอรเ์จยีสพรอ้มกบัประชาชนชาวรัสเซยีได ้จากนัJนมเีวลา
เล็กนอ้ยใหถ้า่ยรปูกบัหอระฆงั หรอืจะรองนํJาจาก บอ่นํJาศกัดิpสทิธิp กลบัไปเป็นศริมิงคล นํJาในบอ่เป็น
นํJาธรรมชาต ิ“มเีรื-องเลา่วา่ ชายตาบอดเดนิทางมาที-โบสถแ์ลว้คน้พบบอ่นํJาโดยบงัเอญิ หลงัจากนํานํJา
มาลา้งหนา้ ความศกัดิpสทิธิpก็ทําใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได ้

เที-ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัที8ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ8น (มื?อที84)  

บา่ย  นําทา่นเลอืกซืJอสนิคา้ที- IZMAILOVO MARKET ตลาดที-ใหญท่ี-สดุของประเทศ อสิระใหท้า่นได ้



 

เลอืกซืJอสนิคา้พืJนเมอืงนานาชนดิ ในราคาที-ถกูที-สดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตา แมล่กูดก, ผา้
คลมุไหล,่ อําพัน ,ของที-ระลกึตา่งๆ และอื-นๆอกีมากมาย 

คํ-า  รบัประทานอาหารคํ8าที8ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ8น (มื?อที85) 

หลงัทานอาหารเย็นนําทา่น ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี-ไม่
ควรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทั Jงมายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมอือาชพี แบง่การแสดง ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 45 
นาท ีจากนีJยงัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองที-ระลกึดว้ย 

หมายเหต ุ : กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและบางครั Jงการงดการแสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิpในการคนืเงนิ 

ที8พกั: Art Moscow Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื-อโรงแรมที-ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที8 4 พระราชวงัเครมลนิ  - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี8  - เนนิเขาสแปรโ์รว ์– มหาวทิยาลยัมอสโคว ์– 
อสิระชอ้ปปิ? งที8 OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื?อที86) 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) สรา้งขึJนมาพรอ้มกรงุมอสโคว ์
เป็นสถานที-เกา่แกท่ี-สดุของเมอืงเคยเป็นที-ประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั-งพระเจา้ซารปี์
เตอรม์หาราชทรงยา้ยไป  นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัเป็นที-ประชมุของรัฐบาลและที-รับรองแขก
ระดบัประมขุของประเทศ จากนัJน นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี8 (The Armory) เป็นที-เก็บ
สะสมของเจา้ชายมัสโควี- เป็นพพิธิภณัฑท์ี-เกา่แกท่ี-สดุของรัสเซยี ปัจจบุนัเป็นสถานที-เก็บสะสมของมี
คา่ที-ดทีี-สดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที- 14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที- 20 และเป็นหนึ-งในสาม
พพิธิภณัฑท์ี-เก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัขิองรัสเซยีดว้ย นําเดนิทางสู ่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow 
Hills) จดุชมววิที-สามารถมองเห็นทศันยีภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ั Jงเมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงู
เจ็ดตกึที-สรา้งในสมัยสตาลนิ 1ใน7ตกึ นอกจากนีJยงัมแีผงลอยขายของที-ระลกึในราคาถกูตั Jงอยูเ่ป็น
จํานวนมากที-ทา่นสามารถเลอืกซืJอและตอ่รองราคาไดด้ว้ย ใหท้า่นถา่ยรปูกบัมหาวทิยาลยัมอสโคว ์
(Moscow University) มหาวทิยาลยัที-เกา่แกข่องรัสเซยีมชีื-อเสยีงดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์สรา้งในสมัยสตาลนิ สรา้งเสร็จใน พ.ศ. 2496 สงูถงึ 36 ชั Jน บรรดาผูนํ้ารัสเซยี 
(Russia) และผูม้ชี ื-อเสยีง ลว้นแลว้แตเ่ป็นศษิยเ์ของมหาวทิยาลยัแหง่นีJ 

เที-ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัที8ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ8น (มื?อที87)  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิJงสนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย  อาท ิเชน่ BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

คํ-า  รบัประทานอาหารคํ8าที8ภตัตาคาร อาหารจนี (มื?อที88) 

ที8พกั: Art Moscow Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื-อโรงแรมที-ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 

 

วนัที8 5 ทา่อากาศยาน โดโมเดเดโว กรงุมอสโคว ์- สนามบนินานาชาตอิาบดูาบ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื?อที89) 

หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดโมเดเดโว 
กรงุมอสโคว ์เพื-อเชค็อนิเดนิทางกลบัประเทศไทย 

12.30  ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตอิาบดูาบ ีเที8ยวบนิที8 EY068  

18.55  เดนิทางถงึทา่อากาศยานอาบดูาบี? รอทาํการเปลี8ยนเครื8อง 

21.40  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิเอทฮิดั เที8ยวบนิที8 EY402 

วนัที8 6 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

06.45+1  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี8ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื8องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลี8ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื8อใหท้า่นทอ่งเที8ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

 

เง ื8อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ั?งนี?จะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึ?นไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิทที-มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื-อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 



 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ-ม (ในกรณีที-ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที8ลกูคา้ตอ้งออกต ั|วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที8ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั?ง 
มฉิะน ั?นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั?งส ิ?น 

3.กรณีที8ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื?อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท 

สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรณุาสง่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นที-เหลอืชาํระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

**สาํคญั** สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทาง
ไป-กลบั*) กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัJนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจ
ปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีที-
ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชื-อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที-ใหท้ราบ**กรณีเปลี-ยนชื-อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมี

การแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัJนถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที-ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ 
จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ-มเตมิในสว่นนีJ 

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์เนื-องจากเป็นราคาตั}วเครื-องบนิโปรโมชั-น เมื-อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่
สามารถยกเลกิ เลื-อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีที-กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Jงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ

ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที-ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี8จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณี
ใดๆท ั?งส ิ?น รวมถงึเมื-อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ-ง หรอืไมเ่ดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิp ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั JงสิJน 

 

 

 

6.อตัราคา่บรกิารนี?รวม 

1. คา่ตั}วโดยสารเครื-องบนิไป-กลบั ชั Jนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตั}วกรุป๊ไมส่ามารถUpgradeที-นั-งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตั}วกรุป๊เทา่นัJนไมส่ามารถ
เลื-อนวนัได)้ 

2. คา่ที-พักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง หาก
โรงแรมไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยหอ้งพักเดี-ยวเพิ-ม) 

หมายเหตเุพิ-มเตมิเรื-องโรงแรม 

- เนื8องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี8ยว (Single), 
หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั?นกนั และโรงแรมในรสัเซยีไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ8งถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 



 

- โรงแรมในรสัเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื8องปรบัอากาศเนื8องจากอยูใ่นแถบที8มอีณุหภมูติํ8า 

- กรณีที8มงีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ?นจากราคาขายและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิ�ในการปรบัเปลี8ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื8อใหเ้กดิความเหมาะสม ซึ8งหอ้งที8เป็นหอ้งเดี8ยวอาจเป็นหอ้งที8มขีนาด

กะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบนํ?า ซึ8งข ึ?นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ั?นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที-ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที-บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. . คา่นํ ?าหนกักระเป๋า สมัภาระที8สายการ Etihad Airways 30 กโิลกรมั ถอืขึ?นเครื8องได ้7กโิลกรมั และคา่
ประกนัวนิาศภยัเครื8องบนิตามเงื8อนไขของแตล่ะสายการบนิที8มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํ ?าสมัภาระเกนิทา่น

ตอ้งเสยีคา่ปรบัตามที8สายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื8อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั

สขุภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั 
กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

 

 

 

7.อตัราคา่บรกิารนี?ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอื-นๆ ที-นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื-องดื-ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํJามันที-สายการบนิเรยีกเก็บเพิ-มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั}วเครื-องบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไป
แลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที-จา่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที-โรงแรม 

7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ8น และพนกังานขบัรถ  45 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 

8.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทาํวซีา่รสัเซยี 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั Jงหมดกอ่นทําการจอง เพื-อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมื-อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั Jงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับเงื-อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Jงหมด 



 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpที-จะเลื-อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึJนในกรณีที-มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิpการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ-มหากสายการบนิมกีารปรับขึJนกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpในการเปลี-ยนเที-ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื-องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั JงสิJน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ-งของผดิกฎหมาย ซึ-งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั JงสิJน หากเกดิสิ-งของสญูหาย อนัเนื-องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที-ยวเอง 

6. เมื-อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั Jงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื-อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Jงหมด 

7. รายการนีJเป็นเพยีงขอ้เสนอที-ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั Jงหนึ-ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที-พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ-งอาจจะปรับเปลี-ยนตามที-ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื-องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที-เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี- / 
ปลอดบหุรี-ได ้โดยอาจจะขอเปลี-ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี-พัก ทั JงนีJข ึJนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัJน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั JงสิJนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัJน 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื-องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที-ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเที-ยว อนัเนื-องมาจากการกระทําที-สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื-น ๆ 

12. บรกิารนํJาดื-มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ที-บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที-ยว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที-ยว เทา่นัJน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงื-อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื-อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซืJอประกนัสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั-วไป และควรศกึษาเงื-อนไขความคุม้ครอง

ใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั JงสิJนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัJน 

15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื-องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที-ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเที-ยว อนัเนื-องมาจากการกระทําที-สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื-น ๆ 



 

16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีJาเงนิ)เดนิทางเพื-อการทอ่งเที-ยวกบัคณะทวัร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทั JงสิJน 

 

 

 


