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(Moscow - Zagorsk)
นอนมอสโคว์ 3 คืน
เปิ ดประสบการณ์ใหม่ การบินไทยบินตรง สู่...มอสโคว์(ประเทศรัสเซีย)

เมืองซาร์กอร์ส (ZAGORSK) เมืองทีม
่ ศ
ี าสนสถานทางคริสต์ศาสนาที่ เจริญรุ่งเรือง
มากในอดีตเมือ
่ ราว 700 ปี ถอ
ื กันว่าเก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ และใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของรัสเซีย
ชมเมืองมอสโคว์ จ ัตุร ัสแดง รถไฟฟ้าใต้ดน
ิ ทีส
่ วยทีส
่ ุดในโลก
เข้าชมพระราชว ังเครมลิน ต้นกาเนิดของประว ัติศาสตร์ร ัสเซีย
ั อ ันเลือ
่ ของร ัสเซีย (Russian Circus)
ชมละครสตว์
่ งชือ

สะสมไมล์ 50%

้ ปปิ้ งที่ ห้างสรรพสินค้าGUM ห ้างทีเ่ ก่าแก่และใหญ่ทส
อิสระชอ
ี่ ด
ุ ในกรุงมอสโก
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กลางวัน

เย็น

HOTEL

1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ - สนามบินโดโมเดโดโว –
มอสโคว์

HOTEL MILAN
MOSCOW

2

มอสโคว์ – เมืองซาร์กอร์ส – พระอารามเซอร์กาเยฟ
โปสาด - อารามชีโนวาเดอวิช ี่ คอนแวนต์ - ยอด
เขาสแปโรว์ – ย่านถนนอารบัท

HOTEL MILAN
MOSCOW

3

มอสโคว์ - พิพธ
ิ ภัณฑ์อาร์เมอร์รแ
ี่ ชมเบอร์ พระราชวังเครมลิน - จัตรุ ัสแดง – มหาวิหารเซนต์
บาซิล - ห ้างสรรพสินค ้า GUM – ชมละครสัตว์
(Russian Circus)

HOTEL MILAN
MOSCOW

4

สถานีรถไฟใต ้ดิน – มหาวิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์ สนามบินโดโมเดโดโว

5

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ
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กาหนดการเดินทาง
วันที่ 13 – 17 กันยายน / 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560
วันที่ 08 – 12 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2560

วันแรกของการเดินทาง
07.30 น.
10.10 น.
15.55 น.
คา่

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอย
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ
ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) นาท่านผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL MILAN MOSCOW *4 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 1)
Shipilovskaya Street, 28A, Moscow, Russia

วันที่สองของการเดินทาง

เช้า

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์

มอสโคว์ – เมืองซาร์กอร์ส – พระอารามเซอร์กาเยฟโปสาด – มอสโคว์
อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์ - ยอดเขาสแปโรว์ – ย่านถนนอารบัท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
เดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส (ZAGORSK) เป็ นเมืองที่มีศาสนสถานทางคริสต์ศาสนา
ที่ เจริญ รุ่งเรืองมากในอดี ตเมื่อราว 700 ปี มาแล้ว ถื อกันว่าเก่าแก่ที่สุดและใหญ่
ที่ สุ ดของรัสเซี ย เมือ งซาร์ก อร์สนี้ มี ชื่ อเดิ ม ว่า “SERGIEV POSAD” เป็ นชื่ อของ
นั กบุญ เซอร์เจียส ผูถ้ ื อกาเนิ ดจากบริเวณใกล้เคียงเมืองแห่งนี้ และได้ก่อตั้งโบสถ์
แห่งซาร์กอร์ส ขึ้ นในราวคริสตวรรษที่14 ด้วยรูปทรงศิลปะแบบ Russian Orthodox
เมื่ อ ปี ค.ศ.1919 ได้เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “ซากอร์ส ” เพื่ อ ให้เกี ย รติ แ ก่ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิ สต์ที่ชื่อว่า “ซากอร์สกี้ ”
นาท่านชมความงดงามของ พระอารามเซอร์กาเยฟโปสาด (SERGIEV POSAD
MONASTERY) ซึ่งเป็ นหนึ่ งในอารามออร์โธดอกซ์ที่สวยที่สุดในรัสเซีย โดยอาราม
ถูกสร้างขึ้ นในช่วงศตวรรษที่ที่ 14 เพื่อเป็ น เกียติแด่ นักบุญเซนต์เซอร์เจียส (ST.
SERGIUS) ปั จจุบนั อารามแห่งนี้ ได้กลายเป็ นศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์
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กลางวัน
บ่าย

คา่

ที่ ใหญ่ ที่สุดในรัสเซีย ปั จจุบันเป็ นที่ ฝังศพของบอริส โกดูนอฟ (Boris Godunov)
นอกจากนี้ แล้วภายในอารามประกอบไปด้วยอาคารหินสีขาวที่ซับซ้อน ซึ่งโดดเด่น
ไปด้วยโดมทองและฟ้ าสลับกันไป ชมหอระฆังเก่าแก่ บ่อน้ ามนต์ศกั ดิ์สิทธิ์ ชมโบสถ์
อัสสัมชัญ และวิห ารนั กบุ ญ เซนต์เซอร์เจีย ส ที่ มีแท่ นบูช าประดับประดาด้วยเงิน
บริสุทธิ์ มีเวลาให้ท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าจาพวกของฝากของที่ ระลึกบริเวณตลาดนั ด
หน้าโบสถ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ก รุ ง มอสโคว์ น าท่ า นแวะถ่ า ยรู ป อารามชี โ นวาเดอวิ ชี่
คอนแวนต์ (Novodervichy Convet) ตั้งอยู่ท างทิ ศ ตะวัน ตกของกรุ งมอสโคว์
สร้างในศตวรรษที่ 16 และ17 เป็ นสถาปั ตยกรรมสไตล์บารอร์ก คอนแวนต์ เก่าแก่
อายุกว่า 300 ปี เป็ นศูนย์รวมทางวัฒนธรรม และศาสนา และเคยเป็ นที่คุมขังของ
พระนางโซเฟี ย และเชื่อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ของราชวงศ์โรมานอฟปั จจุบนั เป็ นสถาน
สาหรับสุภาพสตรีคนสาคัญระดับประเทศจัดตั้งเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1922
น าท่ านแวะถ่ายรู ป ยอดเขาสแปโรว์ (Vorobjov Hill) เป็ นจุดชมวิวที่ สามารถ
มองเห็นทัศนี ยภาพของมอสโคว์ได้ท้ังเมือง โดยเฉพาะตึ กสูง 7 ตึ กที่ สร้างในสมัย
ของสตาลิน รวมทั้งตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของรัสเซีย มี
ชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ ย่านถนนอารบัท ชื่อ
ถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแต่ ศ ตวรรษที่ 15 ในอดี ต
เป็ นที่ อ ยู่ ข องชนชั้ น ขุ น นาง และศิ ล ปิ นที่ มี ผู ้
อุ ป ถั ม ภ์ ต่ อ มาในสมั ย สหภาพโซเวี ย ตถนน
อารบัท เป็ นย่ านที่ พัก ของสมาชิ ก ระดับ สู งของ
พ รรค ค อ ม มิ วนิ ส ต์ ปั จจุ บั น ถ น น อ ารบั ท
กลายเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน และ
เป็ นแหล่งของศิ ลปิ นและจิตรกร และเป็ นแหล่งพบปะของผูค้ นในเมือง รวมถึ งยัง
เป็ นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้า จาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่
ระลึกต่างๆ และ ร้านกาแฟ อีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL MILAN MOSCOW *4 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 2)
Shipilovskaya Street, 28A, Moscow, Russia
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วันที่สามของการเดินทาง

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – พระราชวังเครมลิน – จตุรสั แดง –
มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) – ช๊อปปิ้ งห้างสรรพสินค้ากุม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
น าท่ า นเข้า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์อ าร์เมอร์รี่ แ ชมเบอร์
(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่ อยู่ในบริเวณ
พระราชวัง เครมลิ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นี้ เป็ นสถานที่ เก็ บ
สมบัติล้าค่ ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่ น ศาสตราวุ ธต่ างๆ
เครื่องป้ องกันตัว หมวก เสื้ อเกราะที่ ใช้รบในสมรภูมิ
เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพ์ ระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้
ยากยิ่ง
จากนั้ นเข้าชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin)
สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมงกุ ฎ ราชกุ ม าร
แห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรบั สัง่ ให้
สร้างเพื่ อใช้ป้องกันศัตรู ในอดี ตเป็ นเพี ยงป้ อม
ปราการไม้ธรรมดา ที่เป็ นเหมือนหัวใจของกรุง
มอสโคว ตามความเชื่ อ ของชาวรัส เซี ย เครมลิ
นคื อ ที่ ส ถิ ต ย์ข องพระเจ้า ปั จ จุ บัน พระราชวังเครมลิ น เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ และที่ ต้ัง
สถานที่สาคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราช
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
จากนั้ น นาท่ านถ่ ายรูปคู่ กับ จัตุรัสแดง คาว่าสี แ ดงในความหมายรัสเซี ย คื อ สิ่ ง
สวยงาม จัตุรสั แดงนี้ เป็ นลานกว้าง เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์
ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรสั
แดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น
วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
น าท่ านถ่ า ยรู ป ม ห าวิ ห ารเซน ต์ บ าซิ ล
(ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน
ที่ 4 จอมโหด ศิ ลปะเป็ นแบบรัสเซี ย โบราณ
ประกอบด้ ว ยยอดโดม 9 ยอด เพื่ อเป็ น
อนุ สรณ์มีชยั ชนะเหนื อพวกตาตาร์ (มองโกล)
อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสาหรับสวดมนต์ใน

กลางวัน
บ่าย
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คา่

สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้ อมสปาสสกายา สูง 67
เมตร บนยอดมี ด าวแดง 5 แฉก ที่ ท ามาจากทั บ ทิ ม หนั ก 20 ตั น ซึ่ ง พรรค
คอมมิวนิ สต์นามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า
น าท่ านอิ ส ระช้อ ปปิ้ งที่ ห้างสรรพสิ น ค้า
GUM ห้า งที่ เ ก่ า แก่ แ ละใหญ่ ที่ สุ ด ในกรุ ง
มอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างในปี ค.ศ.1895
เป็ นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารที่ ออกแบบโดย
Aleksandr Pom erantsev ในรู ป แบบที่
เรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความ
สว่างแก่ตวั อาคารเพื่อประหยัดพลังงาน มีรา้ นค้าเปิ ดให้บริการมากมายสาหรับให้ผู ้
ที่เดินทางหรือผูท้ ี่ ชอบการช้อปปิ้ งถึ ง 200 ร้านค้าด้วยกัน เป็ นห้างสรรพสินค้าที่
ใหญ่ โตและสวยงาม มี ความโดดเด่ น จาหน่ ายสิ น ค้าจาพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้า
เครื่องสาอาง น้ าหอม และสินค้าที่ เป็ นประเภทของที่ ระลึก ซึ่ งมีให้เลือกกันอย่าง
หลากหลายทีเดียว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (7)
พิเศษ...หลังจากนั้นนาท่าน ชมละครสัตว์ เซอร์คสั (Russian Circus) การแสดงของสัตว์แสนรู ้
และโชว์มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2
ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL MILAN MOSCOW *4 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 3)
Shipilovskaya Street, 28A, Moscow, Russia
วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด้านนอก) –
สนามบินโดโมเดโดโว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
น าท่านเที่ ยวชมสถานี ร ถไฟใต้ดิ น เป็ นสถานี รถไฟใต้ดิน ที่
สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทาให้
ผูค้ นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทัว่ ไป
สถานี รถไฟใต้ดิ น เป็ นสิ่ ง ก่ อ สร้า งที่ ช าวรัส เซี ย สามารถอวด
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ชาวต่ างชาติ ให้เห็ น ถึ งความยิ่ งใหญ่ ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็ นชาติ นิ ย มและวั ฒ นธรรรม
ประเพณี อันสวยงามอันเป็ นเสน่ หด์ ึ งดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่ องจากการตกแต่งของแต่ละ
สถานี ที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
นาท่านถ่ายรู ป กับวิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด้านนอก) (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR
SAVIOUR) วิห ารที่ ส ร้างขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ.1839 ในสมัย พระเจ้าซาร์อ เล็ ก ซานเดอร์ที่ 1 เพื่ อเป็ น
อนุ สรณ์ แ ห่ งชัย ชนะและแสดงกตัญ ญุ ต าแด่ พ ระเป็ นเจ้าที่ ท รงช่ วยปกป้ องรัสเซี ย ให้รอดพ้น จาก
สงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ ามอสโคว์ รอบๆ วิหาร
จะมี ภ าพหล่ อ โลหะเป็ นรู ป นั ก รบโบราณกับ
กษัตริยท์ ี่สวยงามและเหมือนจริงปั จจุบนั วิหาร
นี้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสาคัญระดับชาติ
ของรัสเซีย
กลางวัน
14.00 น.
18.25น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975

วันที่หา้ ของการเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07.30 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ

******************************************************************
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
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อัตรานี้ รวม
* ค่าพาหนะและนาเที่ยวตามรายการ
* ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินตามรายการ
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* น้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.
* ค่าประกันอุบตั ิเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(แบบกรุป๊ ทัวร์) เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทา

อัตรานี้ ไม่รวม!!!
* ค่าทาหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
** ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่น (โดยประมาณ 30 ดอลล่าร์ ตลอดทริป/คน)
** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน้ าเปล่า
* * ค่าภาษี น้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!
การชาระเงินและการยกเลิก
* บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดั จาการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิใน
การคืนมัดจาทั้งหมด (เนื่ องจากเป็ นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือ
ชาระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม
การสะสมไมล์ของสายการบิน
* การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้
ในเครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ ลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ทอ้ งเครื่องบิน น้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
(หากน้ าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่ น
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋าสาหรับหิ้ วขึ้ นเครื่อง สายการบินอนุ ญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้ วขึ้ นเครื่องได้
1 ใบ/ท่านเช่นกัน
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลกู ค้าเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากว่ามีการนาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนื อการณ์ควบคุม
7. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก
ข้ อให้ ทุกท่ านข้ อมูลตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)่
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์........................................................................................................................
3. จานวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
้ ไปต้องนอนมีเตียง
***เนือ
่ งจากทางโรงแรมแจ้งสาหร ับเด็ กทีอ
่ ายุตงแต่
ั้
7 ปี ขึน

4. เบอร์ติดต่อ ......................................................................................
พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงือ่ นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน
5. ประเภทห้องพัก
3.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็ นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
6. อาหาร
ไม่ทานเนื้ อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
อื่นๆ............................................................
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรสั

เคย ประเทศ.......................................................

8. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี) ...............................
9. ต้องการเลือกทีน่ งั ่
ริมทางเดิน
ริมหน้าต่าง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้ เลย)
ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................
*** กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทาการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อนเดินทาง 7 วัน***

