
 

1 

 

HASHTAG RUSSIA MOSCOW ZAGORSK  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

· บนิตรง สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ - โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ เดนิทางโดยสายการบนิประจําชาตไิทย 
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  สะสมไมล ์50%  พรอ้มบรกิารอาหารแบบ FULL 
SERVICE  
ฟรน้ํีาหนักกระเป๋าขาไป 30 กโิลกรัม และขากลบั 30 กโิลกรัม 

· พักโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ 

· ลอ่งเรอืชมความงามสองฝ่ังแมน้ํ่า Moskva 

· ชมโชวก์ารแสดงละครสตัว ์(Circus)  

· เทีย่วครบทกุไฮไลท ์สนัุขลากเลือ่น พระราชวังเครมลนิ  พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่ จัตรุัสแดง  วหิารเซนต์
บาซลิ   
ชมหา้งสรรพสนิคา้กมุ  ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ  ถนนอารบตั     เขาสแปรโ์รว ์ สถานีรถไฟใตด้นิกรงุมอส
โคว ์  
วหิารเซนตซ์าเวยีร ์

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพ ฯ – มอสโคว ์(รสัเซยี) –  ลอ่งเรอืแมน่ า้ Moskva 

2  พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – โบสถเ์ซนตบ์าซลิ – ถนน
อารบตั 

3  สุนขัลากเลือ่น - IZMAILOVO MARKET - CIRCUS   

4  เนนิเขาสแปรโ์รว ์– สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์– วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– สนามบนิ
มอสโคว ์

5  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ กรงุเทพฯ   
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

23 - 27 Jan 2019  39,999  39,999 38,999 15,000 6,500 

27 Feb - 03 Mar 2019  39,999  39,999 38,999 15,000 6,500 

27 - 31 Mar 2019  40,999  40,999 39,999 15,000 6,500 

17 - 21 Apr 2019  41,999  41,999 40,999 15,000 6,500 

01 - 05 May 2019  40,999  40,999 39,999 15,000 6,500 

05 - 09 Jun 2019  39,999  39,999 38,999 15,000 6,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพ ฯ – มอสโคว ์(รสัเซยี) –  ลอ่งเรอืแมน่ า้ Moskva 

08.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการ
บนิ THAI AIRWAYS 
เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

10.50  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่ TG 974 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

17.10  ถงึสนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศ
ไทย 4 ชัว่โมง) 
นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุมอสโคว ์เมอืงหลวงของรัสเซยีและยังครองอนัดบัเมอืงที่
ใหญท่สีดุของยโุรปมปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี  

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั IBIS OKTYABRSKOE POLE HOTEL HOTEL   ระดบั 3 
ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – โบสถเ์ซนตบ์าซลิ – 
ถนนอารบตั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําทา่นชม เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็น
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากร
อยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป 
นําทา่นเขา้สูภ่ายในรัว้ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับ
ของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์
ปีเตอรส์เบริก์  ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีร่บัรองแขกระดบัประมขุของ
ประเทศ นําทา่นสูจั่ตรัุสวหิาร ถา่ยรปูกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซเิอชัน่ โบสถ์
อารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ี่
สาํคญัใชใ้นงานพธิกีรรมทีส่าํคญั เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซาร์
ทกุพระองคจ์ากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้ง
ระฆังใบใหญท่ีส่ดุในโลกเพือ่นําไปตดิบนหอระฆังแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการ
หลอ่ทําใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญพ่ระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ีส่ดุในโลก
ทีย่ังไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซน้ํ์าหนัก 40 ตนั (หากมพีธิกีรรมทางศาสนา
โบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นําเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่ เป็น
พพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่ง
ครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจาก
ครสิตศ์ตวรรษที ่14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสาม
พพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ี่
องักฤษ และ อหิรา่น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

นําชม จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์
สาํคญัในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการ
ประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบนัสถานทีแ่หง่นี้ใชจั้ดงาน
ในชว่งเทศกาลสาํคญัๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลก
ครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตรุัสแดงเป็นทีต่ัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อนั
ไดแ้ก ่วหิารเซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด
ทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik 
Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมี
ดาวแดง 5 แฉกทีทํ่ามาจากทับทมิ น้ําหนัก 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดบั 
ไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM Department store) 
สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบรนดเ์นม 
เสือ้ผา้ เครือ่งสาํอาง น้ําหอม และราคาคอ่นขา้งแพง   ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ทีเ่ก็บ
ศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่
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คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

นําทา่นสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้
ยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรปู
เหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืชม
ความงามสองฝั่งแมน่ า้ Moskva ซึง่เป็นแมน้ํ่าสายหลกัสาํคญัของกรงุมอสโควใ์ห ้
ทา่นไดส้มัผัสพรอ้มดืม่ดํา่กบับรรยากาศรมิสองฝ่ังแมน้ํ่าทีส่วยงาม 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั IBIS OKTYABRSKOE POLE HOTEL   ระดบั 3  ดาว หรอื
เทยีบเทา่ 

วนัที ่3 สุนขัลากเลือ่น - IZMAILOVO MARKET - CIRCUS   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สุนขัฮสักี ้(Husky Farm) ใหท้า่นไดช้มความน่ารัก
ของสนัุขแสนรูพ้ันธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้ทีน่อกจากจะฉลาดเฉลยีวแลว้ยังแข็งแรงและทน
ความหนาวไดด้มีาก เพราะเป็นสนัุขทีอ่าศยัอยูใ่นเขตหนาวมาตัง้แตเ่กา่กอ่น นอกจากนี้
ชาวแลปป์ยังไดเ้ลีย้งสนัุขฮสักีเ้อาไวเ้พือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบนหมิะหรอืน้ําแข็งเพือ่การ
เดนิทาง แน่นอนวา่ไมพ่ลาดทีจ่ะใหท้า่นได ้สมัผสัประสบการณ์น ัง่ลากเลือ่นสนุขัฮสั
กี ้(Husky Sledding) ทีส่นัุขฮสักีนั้บสบิตวัจะพาทา่นแลน่ไปตามเสน้ทางอยา่ง
สนุกสนาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

 

จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึราคาถกู บรเิวณตลาดนัดหนา้โบสถ ์
โดยเฉพาะตุก๊ตาแมล่กูดก ซึง่มใีหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ  จากนัน้นําทา่นสู ่
IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาทีถ่กูทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตาแมล่กูดก
หรอืมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล,่ อําพัน, ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกี
มากมาย    

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี ่ไมค่วร
พลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผน
จากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ี
และชว่งหลงัอกี 45 นาท ีจากนี้ยังมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย 
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***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 20 USD*** 

หมายเหต*ุ* สาํหรับกรุ๊ปเดอืนเมษายน-มถินุายน โปรแกรมสนัุขลากเลือ่นจะเปลีย่นเป็น
โปรแกรมเมอืงชมเมอืงซากอรส์  นําทา่น ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติี ้ (Holy Trinity 
Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหวั หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุ
กระดกูของทา่น ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ ชม
โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถท์ีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มกีาร
สรา้งในสมัยพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 เลยีนแบบมหาวหิารอสัสมัชญัทีจ่ตรัุส
วหิารแหง่เคลมลนิ  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเ์กา่แก ่
สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนักบญุ มแีทน่สาํหรับ
ประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทีส่าํหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระ
นางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทีจั่ตรุัสวหิารแหง่พระราชวังเครมลนิ 
แตท่ีน่ี่สงูกวา่ ชมบอ่น้ําศกัดิส์ทิธิ ์(Chapel Over the Well)  ทีซ่มึขึน้มาเองตาม
ธรรมชาต ิ

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  IBIS OKTYABRSKOE POLE HOTEL HOTEL   ระดบั 3 
ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เนนิเขาสแปรโ์รว ์– สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์– วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– 
สนามบนิมอสโคว ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําเดนิทางสู ่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุชมววิทีส่ามารถมองเหน็
ทัศนียภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้งใน
สมัยสตาลนิ 1ใน7ตกึ นอกจากนี้ยังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถกูตัง้อยูเ่ป็น
จํานวนมากทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย  นําทา่นชม สถานรีถไฟใต้
ดนิกรงุมอสโคว ์ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทาง
สถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมี
จดุเริม่ตน้มาจากชว่ง แรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมทีนํ่ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คอื
ลกัษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุษุ ซึง่จะสือ่ออกมาใน
รปูของงานปัน้ รปูหลอ่ ภาพสลกันูนตํา่ ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก               

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเขา้ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้ม
ถา่ยภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์
แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 
ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่าํคญัของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซใ์ช ้

ประกอบพธิกีรรมทีส่าํคญัระดบัชาต ิ
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15.00  นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และ 
มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

18.40  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG 975 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ กรงุเทพฯ   

07.30  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

หมายเหต ุ

หมายเหตเุพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
- เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และโรงแรมใน
รัสเซยีไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพักประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี
เตยีงเสรมิ 
- โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 
- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้จากราคาขายและหอ้งพักในเมอืงเตม็ บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็น
หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้ง
แตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
หมายเหต ุ

 ** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

 ** ตัว๋กรุ๊ป เมือ่ออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถเลือ่นทกุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลง
ตัว๋) 

 **โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของหวัหนา้ทัวรโ์ดยคาํนงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม   

   คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัสายการบนิไทย ชัน้ประหยัด  ** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

   คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

   คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

   คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

   คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 
ชัว่โมงตอ่วนั) 
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   คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

   คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เงือ่นไขตาม
กรมธรรม ์

อตัรานี้ไมร่วม 

   คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

   คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

   คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ายการระบเุชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ที่
ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เป็นตน้ 

   คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (สาํหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

   คา่ทปิพนักงานขบัรถและมัคคเุทศก ์1,600 บาท/ทา่น   ตลอดการเดนิทาง   

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

การจองและช าระเงนิ 

   ชาํระคา่มัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตัง้แตว่ันทีท่า่นไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมัต ิชาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะถอืวา่
ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หกัคา่มัดจํา 25,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 60 
วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน หกัคา่มัดจํา 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 
30 - 44 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 24 วัน คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละ
ปีใหม ่1 - 35 วัน) 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถทํา
กรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่น และ/หรอื มผีูร้ว่ม
เดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วัน หรอืจัดหาคณะ
ทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 
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หมายเหตอุืน่ๆ 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ โดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งที ่และกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามนัเพิม่หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยนัจดหมาย
จากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดย
มไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลกั 

3.   เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4.   หลงัจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


