
 
 

Star Voyage Co.,Ltd. ใบอนุญาตเลขที ่11/07795 
93/12 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว. เขตจตุจักร. กรุงเทพมหานคร 
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 84 5315118 โทรสาร : (66) 29 367 766 

  

(Moscow - Zagorsk) 
นอนมอสโคว ์3 คืน 

เปิดประสบการณใ์หม่ การบินไทยบินตรง สู่...มอสโคว(์ประเทศรสัเซีย) 
 

 

 

 

  

  

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
ITINERARY 

MEAL 
HOTEL 

เชา้ กลางวนั เย็น 

1 
กรุงเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ - สนามบนิโดโมเดโดโว – 

มอสโคว ์
   

HOTEL MILAN 

MOSCOW 

2 

มอสโคว ์– เมอืงซารก์อรส์ – พระอารามเซอรก์าเยฟ

โปสาด - อารามชโีนวาเดอวชิี ่คอนแวนต ์ - ยอด
เขาสแปโรว ์– ยา่นถนนอารบัท 

   
HOTEL MILAN 

MOSCOW 

3 

มอสโคว ์- พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์-

พระราชวงัเครมลนิ -  จัตรัุสแดง – มหาวหิารเซนต์

บาซลิ - หา้งสรรพสนิคา้ GUM – ชมละครสตัว ์
(Russian Circus) 

   
HOTEL MILAN 

MOSCOW 

4 
สถานรีถไฟใตด้นิ – มหาวหิารเซ็นตซ์ารเ์วยีร ์- 

สนามบนิโดโมเดโดโว 
    

5 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ     

 เมอืงซารก์อรส์ (ZAGORSK) เมอืงทีม่ศีาสนสถานทางครสิตศ์าสนาที ่เจรญิรุ่งเรอืง

มากในอดตีเมือ่ราว 700 ปีถอืกันวา่เกา่แกท่ีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุของรัสเซยี 

 ชมเมอืงมอสโคว ์จตัรุสัแดง รถไฟฟ้าใตด้นิทีส่วยทีสุ่ดในโลก  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ ตน้ก าเนดิของประวตัศิาสตรร์สัเซยี 

 ชมละครสตัวอ์นัเลือ่งชือ่ของรสัเซยี (Russian Circus) 

 อสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้งสรรพสนิคา้GUM หา้งทีเ่กา่แกแ่ละใหญท่ีส่ดุในกรุงมอสโก 

 
 
 
 

สะสมไมล ์50% 
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วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว ์

 
07.30 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ี คอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระต่างๆ 

10.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG974 

15.55 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย  (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ชม.) น าท่านผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโคว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL MILAN MOSCOW *4 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 1) 
  Shipilovskaya Street, 28A, Moscow, Russia   

 

วนัที่สองของการเดินทาง มอสโคว ์– เมืองซารก์อรส์ – พระอารามเซอรก์าเยฟโปสาด – มอสโคว ์

 อารามชีโนวาเดอวิช่ี คอนแวนต ์ - ยอดเขาสแปโรว ์– ยา่นถนนอารบทั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
เดินทางสู่ เมืองซารก์อรส์ (ZAGORSK) เป็นเมืองท่ีมีศาสนสถานทางคริสตศ์าสนา

ท่ี เจริญรุ่งเรืองมากในอดีตเมื่อราว 700 ปีมาแลว้ ถือกันว่าเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่

ท่ีสุดของรัสเซีย เมืองซาร์กอร์สน้ี มีช่ือเดิมว่า “SERGIEV POSAD” เป็นช่ือของ

นักบุญเซอร์เจียส ผูถื้อก าเนิดจากบริเวณใกลเ้คียงเมืองแห่งน้ี และไดก้่อตั้งโบสถ์

แห่งซารก์อรส์ ขึ้ นในราวคริสตวรรษท่ี14 ดว้ยรูปทรงศิลปะแบบ Russian Orthodox 

เมื่อปี ค.ศ.1919 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “ซากอร์ส” เพ่ือให้เกียรติแก่เลขาธิการ

คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตท่ี์ช่ือวา่ “ซากอรส์ก้ี” 

  น าท่านชมความงดงามของ พระอารามเซอรก์าเยฟโปสาด (SERGIEV POSAD 

MONASTERY) ซ่ึงเป็นหน่ึงในอารามออรโ์ธดอกซ์ท่ีสวยท่ีสุดในรสัเซีย โดยอาราม

ถูกสรา้งขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ีท่ี 14 เพ่ือเป็น เกียติแด่ นักบุญเซนต์เซอรเ์จียส (ST. 

SERGIUS) ปัจจุบนัอารามแห่งน้ีไดก้ลายเป็นศูนยร์วมชาวคริสตนิ์กายออรโ์ธดอกซ์

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 13 – 17 กนัยายน / 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560 

วนัที่ 08 – 12 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2560 
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ท่ี ใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย ปัจจุบันเป็นท่ีฝังศพของบอริส โกดูนอฟ (Boris Godunov) 

นอกจากน้ีแลว้ภายในอารามประกอบไปดว้ยอาคารหินสีขาวท่ีซับซอ้น ซ่ึงโดดเด่น

ไปดว้ยโดมทองและฟ้าสลบักนัไป ชมหอระฆงัเก่าแก่ บ่อน ้ามนตศ์กัด์ิสิทธ์ิ ชมโบสถ์

อัสสัมชัญ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส ท่ีมีแท่นบูชาประดับประดาดว้ยเงิน

บริสุทธ์ิ มีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้จ าพวกของฝากของท่ีระลึกบริเวณตลาดนัด

หนา้โบสถ ์

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ น าท่านแวะถ่ายรูป  อารามชีโนวาเดอวิช่ี 

คอนแวนต ์(Novodervichy Convet) ตั้งอยู่ทางทิศ  ตะวนัตกของกรุงมอสโคว ์
สรา้งในศตวรรษท่ี 16 และ17 เป็นสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอรก์ คอนแวนต ์เก่าแก่

อายุกวา่ 300 ปี เป็นศูนยร์วมทางวฒันธรรม และศาสนา และเคยเป็นท่ีคุมขงัของ

พระนางโซเฟีย และเช่ือพระวงศ์ฝ่ายหญิง ของราชวงศ์โรมานอฟปัจจุบนัเป็นสถาน

ส าหรบัสุภาพสตรีคนส าคญัระดบัประเทศจดัตั้งเป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ.1922 

น าท่านแวะถ่ายรูป ยอดเขาสแปโรว ์(Vorobjov Hill) เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของมอสโควไ์ดท้ั้งเมือง โดยเฉพาะตึกสูง 7 ตึกท่ีสรา้งในสมยั
ของสตาลิน รวมทั้งตึกของมหาวิทยาลยัมอสโควม์หาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ของรสัเซีย มี

ช่ือเสียงดา้นวิทยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่านถนนอารบัท ช่ือ

ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 ในอดีต

เป็นท่ีอยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินท่ีมี ผู ้

อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนน

อารบัทเป็นย่านท่ีพักของสมาชิกระดับสูงของ

พ รรคคอมมิ ว นิ สต์  ปั จ จุบั น ถนนอารบั ท 

กลายเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นถนนคนเดินหา้มรถผ่าน และ

เป็นแหล่งของศิลปินและจิตรกร และเป็นแหล่งพบปะของผูค้นในเมือง รวมถึงยงั

เป็นทั้งย่านการคา้และแหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ี

ระลึกต่างๆ และ รา้นกาแฟ อีกดว้ย 
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 
    น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL MILAN MOSCOW *4 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 2) 
    Shipilovskaya Street, 28A, Moscow, Russia   
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วนัที่สามของการเดินทาง พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– พระราชวงัเครมลิน – จตรุสัแดง –  

 มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ถ่ายรูปดา้นนอก) – ชอ๊ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้กุม 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร ์

(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณ

พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์น้ีเป็นสถานท่ีเก็บ

สมบัติล ้าค่ากว่า 4,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ 

เคร่ืองป้องกนัตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ 

เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูได้

ยากยิ่ง  

จากน้ันเขา้ชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) 

สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมงกุฎราชกุมาร

แห่งนครเคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ให้

สรา้งเพ่ือใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อม

ปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็นเหมือนหวัใจของกรุง

มอสโคว ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลิ

นคือท่ีสถิตย์ของพระเจา้ ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และท่ีตั้ง

สถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราช

และส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
บ่าย จากน้ันน าท่านถ่ายรูปคู่กับจัตุรัสแดง ค าว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิง

สวยงาม จตุัรสัแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์

ของรสัเซีย ไมว่่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรสั

แดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น

วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2  
น า ท่ าน ถ่ายรูป  มหาวิหารเซนต์บาซิล 

(ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งในสมยัพระเจา้อีวาน
ท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณ

ประกอบด้วยยอดโดม 9  ยอด  เพ่ื อ เป็น

อนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) 

อย่างเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรบัสวดมนต์ใน
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สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 15 หอนาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 
เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรค

คอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอนแต่มีอายุมากกวา่   
น าท่านอิสระช้อปป้ิงที่ ห ้างสรรพสินค้า

GUM  ห้างท่ี เก่าแก่และใหญ่ ท่ี สุดในกรุง

มอสโก ประเทศรสัเซีย สรา้งในปีค.ศ.1895 

เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารท่ีออกแบบโดย 

Aleksandr Pom erantsev ในรูปแบบ ท่ี
เรียกว่า Russian Revival มีหลงัคากระจกโคง้ โครงเหล็กใหแ้สงส่องเขา้มาใหค้วาม
สวา่งแก่ตวัอาคารเพ่ือประหยดัพลงังาน มีรา้นคา้เปิดใหบ้ริการมากมายส าหรบัใหผู้้

ท่ีเดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ี

ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนด์เนม เส้ือผ้า 

เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกันอย่าง

หลากหลายทีเดียว 
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 

พิเศษ...หลงัจากนั้นน าท่าน ชมละครสตัว ์เซอรค์สั (Russian Circus) การแสดงของสตัวแ์สนรู ้
และโชวม์ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 
ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ 

 
 

 
 
 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL MILAN MOSCOW *4 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 3) 
  Shipilovskaya Street, 28A, Moscow, Russia   

วนัที่สี่ของการเดินทาง มอสโคว ์– สถานีรถไฟใตด้ิน - วิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร(์ดา้นนอก) –  

 สนามบินโดโมเดโดโว  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
น าท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟใตด้ิน เป็นสถานีรถไฟใต้ดินท่ี

สวยท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตดิ้นท าให้

ผูค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทัว่ไป

สถานีรถไฟใต้ดินเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีชาวรัสเซียสามารถอวด
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ชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรม

ประเพณีอันสวยงามอนัเป็นเสน่หดึ์งดูดใหนั้กท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมเน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละ

สถานีท่ีต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ และหินอ่อน  

น าท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร(์ดา้นนอก) (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 

SAVIOUR) วิหารท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 เพ่ือเป็น
อนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียใหร้อดพน้จาก

สงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย ตั้งอยู่

ใจกลางเมืองติดกบัแม่น ้ามอสโคว ์รอบๆ วิหาร

จะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับ

กษัตริยท่ี์สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบนัวิหาร

น้ี ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมส าคญัระดับชาติ

ของรสัเซีย  
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ 

18.25น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG975  

       

วนัที่หา้ของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

 

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

****************************************************************** 
**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 
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อตัราน้ีรวม 

* ค่าพาหนะและน าเท่ียวตามรายการ  * ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 
* ค่าอาหารตามรายการ    * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
* ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 
* น ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กิน 30 กก. 
* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  
(แบบกรุป๊ทวัร)์ เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมท่ี์ทางบริษัทฯ จดัท า 
 

อตัราน้ีไม่รวม!!! 

* ค่าท าหนังสือเดินทาง  
* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ซกัรีด  
* ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถิ่น  (โดยประมาณ 30 ดอลล่าร ์ตลอดทริป/คน)  
** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไมม่ีแจกน ้าเปล่า 
* * ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก!!!! 
 

การช าระเงินและการยกเลิก 

* บริษัทฯ ขอรบัเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิใน
การคืนมดัจ าทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนท่ีเหลือ

ช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไมว่า่ดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 

การสะสมไมลข์องสายการบิน 

* การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % จากไมลป์กติ และสามารถสะสมไมลไ์ด้

ในเครือ Star Alliance ได ้50% เช่นกนั 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ท่ีจะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเคร่ืองบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรมั 

(หากน ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัห้ิวขึ้ นเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้ นเคร่ืองได ้

1 ใบ/ท่านเช่นกนั  
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หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไมถึ่ง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  

5. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อื่นๆ............................................................  
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 
 


