
 

ตารางการเดินทาง 
วันแรก   กรุงเทพ - มอสโคว� (-/-/-/) 
วันท่ีสอง   เตหะราน–มอสโคว�- พิพิธภัณฑ�อาร�เมอร�รี่แชมเบอร� – โบสถ�อัสสัมชัญ (-/L/D) 

วันที่สาม   จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต�บาซิล – กุม  (B/L/D) 



วันที่สี่          ซาร�กอส-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต� เดอซาร�เวียร�- ชมเซอร�คัส       (B/L/D)  
วันที่ห<า         มอสโคว� – สนามบิน (B/-/-)           
วันที่หก     กรุงเทพ ฯ 
 

19.30 น. คณะผู�เดินทางพร�อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู<โดยสารขาออกระหวFางประเทศ ช้ัน4 สายการบิน 
Mahan Air เคาน�เตอร� Sประตู 8 ซ่ึงมีเจ�าหน�าท่ีของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางแก&ท&าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
22.35 น. เหิรฟ(าสู& กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5-050 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันท่ีสอง      เตหะราน–มอสโคว�- พิพิธภัณฑ�อาร�เมอร�รี่แชมเบอร� – โบสถ�อัสสัมชัญ                (-/L/D) 
03.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเตหะรานเพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 

08.15 น. �เหิรฟ(าสู&  มอสโคว� โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5-084 

10.45 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว� ประเทศรัสเซีย  
หลังผ&านพิธีการตรวจคนเข�าเมือง นําท&านเข�าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร�างข้ึนในป1 ค.ศ.1147 โดย
มกุฎราชกุมารแห&งนครเคียฟ เจ�าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให�สร�างเพ่ือใช�ป(องกันศัตรู ในอดีตเป9นเพียงป(อม
ปราการไม�ธรรมดา ท่ีเป9นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตย;ของพระ
เจ�า ป<จจุบันพระราชวังเครมลินเป9นพิพิธภัณฑ; และท่ีต้ังสถานท่ีสําคัญหลายแห&ง เช&น สภาคองเกรส วิหารต&างๆ 
หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก&อสร�างอ่ืนๆอีกมากมาย  
จากนั้น เข�าชม พิ พิธภัณฑ�อาร�เมอร�รี่แชมเบอร� (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู& ในบริ เวณ
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ;นี้เป9นสถานท่ีเก็บสมบัติล้ําค&ากว&า 4,000 ชิ้น เช&น ศาสตราวุธต&างๆ เครื่องป(องกัน
ตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใช�รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย;พระเจ�าซาร;และซารีน&า
ซ่ึงหาดูได�ยากยิ่ง 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว ์



วนัที�สาม    จตัรุสัแดง–มหาวิหารเซนตบ์าซิล – กุม                                              (B/L/D)                  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นชม โบสถ�อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก&าแก&สําคัญและใหญ&ท่ีสุดในเครมลิน โดยสร�างทับ
ลงบนโบสถ;ไม�เก&าท่ีมีมาก&อนแล�ว ใช�ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป]อมป̂นใหญF, หอระฆังพระเจ<าอีวานและ 
ชมระฆังยักษ�ท่ีใหญFท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเข<าชมเพียงวันละ 4 รอบเทFานั้นคือ 
10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงตFอเวลานัดหมายอยFางเครFงครัด) (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา

โบสถ;อัสสัมชัญจะไม&อนุญาตให�เข�าชมด�านใน) 

นําท&านชม สถานีรถไฟใต<ดินกรุงมอสโคว (METRO) ท้ังนี้ ข้ึนอยูFกับความเหมาะสมในการรับชมสถานี 
METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใต�ดิน สร�าง
ข้ึนในป1 ค.ศ.1931 โดยได�รับการยกย&องจากท่ัวโลกว&าเป9น
สถานีรถไฟฟ(าใต�ดินท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต&ละสถานีจะมี
การตกแต&งท่ีแตกต&างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานี
รถไฟใต�ดินได�กลายเป9นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสร�าง
ท่ีแข็งแรงรวมท้ังการก&อสร�างท่ีขุดลงลึกไปถึงใต�ดินหลาย 10 
เมตร และบางสถานียังเป9นท่ีบัญชาการระหว&างสงครามอีก
ด�วย ในป<จจุบันรถไฟใต�ดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 
สถานีด�วยความยาวท้ังหมด 260 ก.ม. จากนั้น ชม โบสถ�IVAN THE GREAT BELL-TOWER  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทFานเดินทางเข<าสูFท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทFา 
 

 
เช<า  รับประทานอาหารเช<า ณ ห<องอาหารของโรงแรม 

นําทFานเดินทาง สูF  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป9นสถานท่ีสําคัญต้ังอยู&กลางใจเมืองของมอสโควเป9นจัตุรัส
ท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป9นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดา
ของประเทศสังคมนิยม สร�างด�วยหินแกรนิต และหิน
อ&อน นับล�านชิ้นตอกลงบนพ้ืนจนกลายเป9นลานหิน
โมเสกเป9นพ้ืนท่ีลานกว�าง ทางด�านหน�าจัตุรัสแดงนั้น 
เป9นท่ีต้ังของกิโลเมตรท่ีศูนย;ของรัสเซีย สังเกตุได�จาก
ท่ีพ้ืนถนนจะมีสัญลักษณ; เป9นวงกลม และภายใน
วงกลมนี้เองก็จะมีนักท&องเท่ียวเข�าไปยืนกลางวงกลม
นั้นและโยนเศษเหรียญข�ามไหล&ตัวเองไปด�านหลังเพ่ือ
อธิษฐานให�ได�กลับมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกว�างของ



จัตุรัสแดงนี้มีพ้ืนท่ีกว�าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหน�าท่ีเป9นสถานท่ีจัดงานสําคัญๆ ต&างๆ ของรัสเซียมา
หลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด�วยสถานท่ีท&องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเช&น 
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ;ประวัติศาสตร;รัสเซีย   
นําท&านถ&ายรูปด�านหน�าคู&กับ มหาวิหารเซนต�บาซิล (ST. 
BASIL’S CATHEDRAL  หนึ่งสถาป<ตยกรรมท่ีกลายเป9น
สัญลักษณ;สําคัญของกรุงมอสโคว ด�วยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป9น
โดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ต้ัง ตระหง&านสง&างาม ขนาบข�าง
ด�วยกําแพงเครมลิน สร�างข้ึนโดยพระเจ�าอีวานท่ี 4 (Ivan 
the Terrible) เพ่ือเป9นอนุสรณ;สถานในการรบชนะเหนือ
กองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในป1 พ.ศ. 2095 หลังจาก
ถูกปกครองกดข่ีมานานหลายร�อยป1 ออกแบบโดยสถาปนิก 
ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด�วยความงดงามของสถาป<ตยกรรมจึงทําให�มีเรื่องเล&าสืบต&อกัน
ว&า พระเจ�าอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห&งนี้มากจึงมีคําสั่งให�ปูนบําเหน็จแก&สถาปนิก
ผู�ออกแบบด�วยการควักดวงตาท้ังสอง เพ่ือไม&ให�สถาปนิกผู�นั้นสามารถสร�างสิ่งท่ีสวยงามกว&านี้ได�อีก การกระทํา
ในครั้งนั้นของพระเจ�าอีวานท่ี 4 จึงเป9นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําท&าน ช<อปปopงตามอัธยาศัย ณ ห<างสรรพสินค<า GUM (ห<างกุม) ห�างสรรพสินค�าท่ีเก&าแก&ท่ีสุดในกรุง
มอสโก แต&มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค�าอันมีให�เลือกซ้ือกัน อย&างหลากหลายชนิด ห�างสรรพสินค�ากุม หรืออีกสถน
ท่ีหนึ่งท่ีมีสถาป<ตยกรรมท่ีเก&าแก&ของเมืองนี้ ห�างสรรพสินค�ากุม ก&อสร�างข้ึนในป1ค.ศ. 1895 มีความสวยงามและ
โดดเด&นมากลักษณะชองตัวอาคารเป9นอาคารสูง 3 ชั้น มีร�านค�าเป̂ดให� บริการมากมายสําหรับให�ผู�ท่ีเดินทางหรือ
ผู�ท่ีชอบการช�อปป̂_งถึง 200 ร�านค�าด�วยกัน แต&สินค�าท่ีนี่อาจจะมีท้ังรูปลักษณ; ภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโอ&
อ&า และท่ีสําคัญต้ังอยู&บริเวณลานกว�างในย&านจตุรัสแดงห�างสรรพสินค�ากูมมีการจําหน&ายสินค�าประเภทอุปโภค
และบริโภคเช&น เสื้อผ�า ของใช�ในครัวเรือน สินค�าท่ีมีชื่อมียี่ห�อ เครื่องสําอางค; น้ําหอม และสินค�าท่ีเป9นประเภท
ของท่ีระลึก ซ่ึงมีให�เลือกกันอย&างหลากหลายทีเดียว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทFานเดินทางเข<าสูFท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทFา 

เช<า   รับประทานอาหารเช<า ณ ห<องอาหารโรงแรม 
นําทFานเดินทางมุFงหน<าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว� สูFเมืองซากอร�ส ซ่ึงหFางจากตัวมอสโคว�ไป
ประมาณ 70 กิโลเมตร  ใช<เวลา  1.30 ช่ัวโมง    ซ่ึงเป9นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ&ท่ีสุดและเก&าแก&ท่ีสุดใน
คริสต;ศตวรรษท่ี 14-17 เป9นท่ีแสวงบุญของประเทศ เป9นวิทยาลัยสอนศิลปะการร�องเพลงทางศาสนา การ
วาดภาพไอคอน เป9นวิทยาลัยสงฆ;ท่ีมีบาทหลวงและนักศึกษาจํานวนนับร�อยคน 

วนัที�สี�        ซารก์อส - MATRESHAKA FACTORY – วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร-์ชมเซอรค์สั    (B/L/D)         
                                                             



"เซอร�กาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรือ "ซาร�กอส" (Zagorsk) อีกหนึ่งเมืองท&องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงแห&ง
หนึ่งของแคว�นมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองนั้นต้ังอยู&ห&างจากกรุงมอสโคว;ไป
ทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป9นเมืองท&องเท่ียวท่ีมีความโดดเด&นทางด�านสถาป<ตยกรรมทางศาสนา 
ซ่ึงมีมาต้ังแต&สมัย ศตวรรษท่ี 15-18 เมืองเซอร;กาเยฟโปสาด ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออร;โธดอกซ; 
(Orthodox) ซ่ึงเป9นกลุ&มสถาป<ตยกรรมของทรินิตี เซอร;กิอุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ท่ีได�รับการยกย&อง
จากองค;การยูเนสโกให�เป9นมรดกโลกใน 1993 อีกด�วย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นําทFานกลับสูF กรุงมอสโคว� นําท&านชม วิหารเซ็นต� เดอซาร�เวียร� (THE CATHEDRAL OF CHRIST 
OUR SAVIOUR) สร�างข้ึนเม่ือป1 ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ�าซาร;อเล็กซานเดอร;ท่ี 1 เพ่ือเป9นอนุสรณ;แห&งชัยชนะ
และแสดงกตัญlุตาแด&พระเป9นเจ�าท่ีทรงช&วยปกป(องรัสเซียให�รอดพ�นจากสงครามนโปเลียน โดยใช�เวลาก&อสร�าง
นานถึง 45 ป1 แต&ต&อมาในป1 ค.ศ.1990 สตาลินผู�นําพรรคคอมมิวนิสต;ในขณะนั้นได�สั่งให�ทุบโบสถ;ท้ิงเพ่ือดัดแปลง
เป9นสระว&ายน้ําท่ีใหญ&ท่ีสุดในโลกจนเม่ือป1ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได�อนุมัติให�มีการก&อสร�าง
วิหารข้ึนมาใหม&ด�วยเงินบริจาคของคนท้ังประเทศ ซ่ึงจําลองของเดิมได�เกือบร�อยเปอร;เซ็นต; วิหารนี้จึงกลับมายืน
หยัดท่ีเดิมอีกครั้งโดยสร�างเสร็จสมบูรณ;และทําพิธีเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ป<จจุบันวิหารนี้ใช�ในการ
ประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย  
ไปชมเซอร�คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู�มายากล กายกรรมไต&ลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช&วง ช&วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว&างพักจะมีบริการ ถ&ายรูปกับ
สัตว;ต&างๆ จากนั้น นําท&านกลับสู&ท่ีพักต&างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะนําท&านชมบัลเล&ต; 
หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทFานเดินทางเข<าสูFท่ีพัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทFา 
 

เช<า  รับประทานอาหารเช<า ณ ห<องอาหารของโรงแรม 
ได<เวลาอําลากรุงมอสโคว�   จากนั้นนําทFาน สนามบินวนูโคโว 

12.15 น. เหิรฟ(าสู& เตหะราน โดยสายการบิน Mahan Airเท่ียวบินท่ี W5-085 
17.15 น. เดินทางถึงสนามบินเตหะราน เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

22.10 น. เหิรฟ(าสู& กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Airเท่ียวบินท่ี W5-051 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

วนัที�หา้ มอสโคว ์- สนามบิน                                           (B/-/-)        

วนัที�หก     กรุงเทพ ฯ                           (-/-/-) 



 
*********************************** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีผู<เดินทางต่ํากวFา 20 ทFาน ถ<าหากผู<เดินทางไมFครบจํานวนดังกลFาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคาได<ตามความเหมาะสม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ในกรณีที่ผู<โดยสาร มีไฟล�ทเดินทางภายในประเทศหรือระหวFางประเทศ ที่เกี่ยวข<องกับวันเดินทางที่ทFานได<ทํา
การจองไว<กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ<งให<กับทางเจ<าหน<าที่ทราบ กFอนการชําระเงินคFาตั๋วดังกลFาว  

ถ<าเกิดข<อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 

 

 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวFา 15 ทFาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใช<ในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร� โดยไมFต<องแจ<งให<ทราบลFวงหน<า 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวFา 15 ทFาน หรือต่ํากวFามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู<จัด 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคFาทัวร�เพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 
 

อัตราคFาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผู<ใหญF 

(พักห<องละ 2-3 ทFาน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู<ใหญF 2 ทFาน) 
ราคาเด็กไมFเสริมเตียง 
(พักกับผู<ใหญF 2 ทFาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

10-15 ต.ค. 61 32,999.-  32,999.-  32,999.-  6,000.- 

07-12 พ.ย. 61 
19-24 ธ.ค. 61 
02-07 ม.ค. 62 
23-28 ม.ค. 62 
13-18 ก.พ. 62 
20-25 ก.พ. 62 
06-11 มี.ค. 62 

30,999.- 30,999.- 30,999.- 6,000.- 



เงื่อนไขในการจองทัวร�  
�งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนั่งจFาย 15, 000 บาท/ทFาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร<อมสFงสําเนาหนังสือเดินทาง 
 ท่ีนั่งจะยืนยันเม่ือได<รับเงินมัดจําแล<วเทFานั้น 

�งวดท่ี 2 :ชําระยอดสFวนท่ีเหลือ กFอนการเดินทางไมFน<อยกวFา 20 วัน  

� หากไมFชําระคFาใช<จFายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวFาทFานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต  
 
 

กรณยีกเลกิ 

�ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคFาใช<จFายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมFสามารถ คืนเงินได< (ตัวอยFางเชFนคFาตั๋วเคร่ืองบิน, 
คFาวีซFา, คFามัดจําห<องพัก เป�นต<น)  

�ยกเลิกหลังจากจFายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไม&สามารถเดินทางได� ซ่ึงต�องมีใบรับรองแพทย;จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน 
โรงแรม และในทุกๆการให�บริการ เพื่อให�พิจารณาอีกคร้ัง ทั้งนี้ อาจจะต�องใช�ระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไม&สามารถแจ�งได�ว&าสามารถ
คืนเงินได�ทั้งหมดหรือบางส&วน หรือไม&ได�เลย เพราะข้ึนอยู&กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป9น
สําคัญ  
 

ข<อแนะนําและแจ<งเพ่ือทราบ 
�สําหรับห�องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท&านั้น กรณีเดินทางเป9นผู�ใหญ& 3 ท&าน แนะนําให�ท&านเป̂ด
ห�องพัก เป9น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกับท&านมากกว&า 

� กรณีเดินทางเป9นต๋ัวกรุ{ป หากออกตั๋วแล<วไมFสามารถขอคืนเงินได<และไมFสามารถเปล่ียนวันเดินทางได< 

�กระเป|าเดินทางสําหรับโหลดใต�ท�องเครื่อง สายการบิน ให�ท&านละ 1 ใบ น้ําหนักไม&เกิน 23 ก.ก.ต&อใบ / กระเป|าถือข้ึนเครื่อง 
(Hand carry) น้ําหนักต�องไม&เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อัตราน้ีรวม               
�ค&าต๋ัวเครื่องระหว&างประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับ พร�อมกรุ{ฟ//รวมภาษีสนามบิน และธรรม
เนียมเชื้อเพลิง  

�ค&าภาษีสนามบินทุกแห&ง ค&าน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ 

�ค&าโรงแรมห�องพัก 2 ท&าน /1 ห�อง ท่ีระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน 

�ค&าอาหารและค&าบัตรผ&านประตูเข�าชมสถานท่ีต&างๆตามท่ีระบุไว�ในรายการ 

�แจกน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด      

�ค&ามัคคุเทศก;อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

�ค&าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค&ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุ�มครองอาหารเป9นพิษ (โดยแพทย;จะต�องระบุในใบรับรองแพทย;ว&า ”อาหารเป9นพิษเท&านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม;) 



� ค&าประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากว&า 6 เดือน และ ผู�ใหญ&อายุมากกว&า 75 ป1 ทางบริษัทประกันฯ  
จะชดใช�ค&าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
อัตรานี้ไมFรวม     

�คFาภาษีมูลคFาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจFาย 3% กรณีต<องการใบเสร็จ     

�ค&าใช�จ&ายส&วนตัวอ่ืนๆ ท่ีไม&ได�ระบุไว�ในรายการ 

�ค&าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 

�ค&าพนักงานขนกระเป|า ณ โรงแรม ซ่ึงท&านจะต�องดูแลกระเป|าและทรัพย;สินด�วยตัวท&านเอง 
�ค&าทิปไกดท�องถ่ิน 3  เหรีญ USD /ท&าน X 4 วัน =12 USD 

�ค&าทิปคนขับรถท�องถ่ิน 2 เหรียญ USD/ท&าน X 4 วัน= 8 USD 

�ค&าทิปหัวหน�าทวัร;ไทย 3 เหรีญ USD/ท&าน X 5 วนั =15 USD 
รวมทิป  35 USD /ทFาน/ทริป / สFวนของหัวหน<าทัวร�ขึ้นอยูFกับความประทับใจของทFาน  
 

ข<อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

�ทางบริษัทได�สํารองท่ีนั่งพร�อมชําระเงินมัดจําค&าต๋ัวเครื่องบินแล�ว หากท&านยกเลิกทัวร; ไม&ว&าจะด�วย 
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค&ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีเกิดข้ึนจริง ณ สายการบินนั้นๆ 

�หากต๋ัวเครื่องบินมีการออกแล�ว แต&ท&านไม&สารถออกเดินทางได� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 
ค&าใช�จ&ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช�เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป9นอย&างน�อย 

�นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู&บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู�ท่ีจะนั่งต�องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน 
กําหนด เช&น ต�องเป9นผู�ท่ีมีร&างกายแข็งแรง และช&วยเหลือผู�อ่ืนได�อย&างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีป<ญหา เช&นสามารถเป̂ดประตู
ฉุกเฉินได� (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม&ใช&ผู�ท่ีมีป<ญหาทางด�านสุขภาพและร&างกาย 
และอํานาจในการให�ท่ีนั่ง Long leg ข้ึนอยู&กับทางเจ�าหน�าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท&านั้น 
 
หมายเหตุ 

�บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก&อนล&วงหน�าในกรณีท่ีผู�เดินทางไม&ถึง 25 ท&าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค&าใช�จ&ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

�ในกรณีท่ีผู�โดยสารอยู&ต&างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร; ,รถไฟ หรือต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ�งให�
เจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก&อนทําการออกต๋ัวทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม&รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีท่ีทัวร;มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน  

�รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล&าช�าของสายการบินโรงแรมท่ีพักในต&างประเทศ หรือ
เหตุการณ;ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู�เดินทางเป9นสําคัญ 

�โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีได�ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต&างๆ ข้ึนอยู& ณ หน�างาน 



�บริษัทฯจะไม&รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองห�ามผู�เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห�ามนําเข�าประเทศ 
เอกสารเดินทางไม&ถูกต�อง หรือความประพฤติส&อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด�วยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองพิจารณาแล�ว 
ทางบริษัทฯไม&อาจคืนเงินให�ท&านได� ไม&ว&าจํานวนท้ังหมดหรือบางส&วน 

�บริษัทฯ จะไม&รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ&า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู�โดยสารเอง 

�บริษัทฯ จะไม&รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข�าเมืองให�กับชาวต&างชาติหรือ คนต&าง
ด�าวท่ีพํานักอยู&ในประเทศไทย 

�ในกรณีระหว&างการเดินทางผู�โดยสารต�องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย;สินของตนเอง 

�เนื่องจากรายการทัวร;นี้เป9นแบบเหมาจ&า ยเบ็ดเสร็จ หากท&านสละสิทธิ์ การใช�บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข�าประเทศ ไมว&า
กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม&คืนเงินในทุกกรณี 

�ภาพท่ีใช�ในการประกอบการทําโปรแกรมใช�เพ่ือความเข�าใจในมุมมองสถานท่ีท&องเท่ียว ภาพใช�เพ่ือการโฆษณาเท&านั้น 
 

หนังสือเดินทางต<องมีอายุเหลือใช<งานไมFน<อยกวFา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน<าท่ีเหลือไว<ประทับตราไมFน<อยกวFา 2 หน<า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตFางชาติ โปรดสอบถามข<อมูลเพ่ิมเติม ** 


