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CHECK IN รสัเซีย ใบไมผ้ลิ มอสโคว ์เซนต์ปีเตอร์ 6 วนั 4 คืน 

จุดเด่น 

 

 ชม สถานีรถไฟใตดิ้นมอสโคว ์ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา 

 ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF 

 ชม วิหารเซนตซ์าเวียร ์ใช้ประกอบพิธกีรรมที่ส าคัญระดับชาต ิ

 ชม พระราชวงัเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นช่ือของรัสเซีย 

 ชมภายใน พระราชวงัฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย 

 ชม จตุรสัแดง เป็นเสมือนสญัลักษณข์องรัสเซีย 

 ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคิล 

 ช้อปป้ิง หา้งสรรพสินคา้กุม  
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ก าหนดการเดินทาง 

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อลัมาตี 

 

07:30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ 

R สายการบิน AIR ASTANA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ 

10:30 น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยาน อัลมาตี โดยเที่ยวบินที่ 

KC932 

16:30 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน อลัมาตี (เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

19:15 น. ออกเดินทางต่อสู่  กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน AIR 

ASTANA เที่ยวบินที่ KC875 

21:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว ์หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และ

ตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

ทีพ่กั  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า         

 

วนัที ่2 
สแปร่โร่ฮิลล ์- รถไฟใตดิ้น - วิหารเซนตซ์าเวียร ์- จตุรสัแดง - วิหารเซนตบ์าซิล - 

หา้งสรรพสินคา้ GUM 

 

    เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล  ์จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็น

ทศันียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

กับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตา

ลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกนั จากนั้น

น าท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นมอสโคว ์การตกแต่งภายใจ

ของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงาน

ปฏมิากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกส ีอกีทั้ง

โคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ล้วนปราณีต วิจิตร

บรรจง จากนั้นน าท่านชม วิหารเซนตซ์าเวียร ์เป็นวิหารที่

ส าคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธกีรรมที่

ส าคัญระดับชาติสร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์

ที่ 1 ที่สามารถขบัไล่กองทพันโปเลียนไปได้   

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 จากนั้นน าชม จตุรสัแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพ่ือเป็น

สถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาคาร

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์

บาซิล ตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 

โดม มีสีสนัสดใสสวยงาม ขนาดเลก็ใหญ่ลดหล่ันกันไปไม่

มีที่ใดเหมือนมีที่เดียวในโลก และจากนั้นน าท่านช้อปป้ิง 

หา้งสรรพสินคา้กุม Gum ห้างสรรพสนิค้าที่เก่าแก่ที่สดุใน

กรุงมอสโก แต่มีชื่อเสยีงในเร่ืองของสนิค้าอนัมีให้เลือกซ้ือ

กนั อย่างหลากหลายชนิดห้างสรรพสนิค้ากุม หรืออกีสถน

ที่ ห น่ึ ง ที่ มี ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ที่ เ ก่ า แ ก่ ข อ ง เมื อ ง นี้  

ห้างสรรพสนิค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ.1895 มีความสวยงาม และโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคาร

เป็นอาคารสูง 3 ช้ัน มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายส าหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปป้ิงถึง 

200 ร้านค้าด้วยกนั แต่สนิค้าที่น่ีอาจจะมีทั้งรปูลักษณภ์ายใน และภายนอกที่ดูหรหูราโอ่อ่าที่ส  าคัญตั้งอยู่

บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสนิค้ากูมมีการจ าหน่ายสนิค้าประเภทอปุโภคและบริโภคเช่น 

เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีช่ือมีย่ีห้อ เคร่ืองส าอางค์ น า้หอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่

ระลึก ซ่ึงมีให้เลือกกนัอย่างหลากหลายทเีดียว 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า                  

 

วนัที ่3 พระราชวงัเครมลิน - รถไฟซปัซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอรส์เบริก์  

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้ นน าผู้มี เกียรติสู่  พระราชวังเครมลิน  สถานที่

ท่องเที่ยวที่ขึ้นช่ือของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกบักรุงมอส

โคว์ จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ ของรัสเซีย ผ่าน

ช ม 

พิ พิ ธภัณ ฑ์

อารม์เมอรรี์่ 

แ ชม เบ อ ร ์

ห นึ่ ง ใ น

พิพิธภัณฑ์ที่

เก่าแก่ที่ สุด

ของรัสเซีย จัดแสดงเคร่ืองทรง ราชรถ ราชบริภัณฑ์ของ

พระเจ้าซาร์ จากนั้นชม โบสถอ์สัสมัชญั สร้างโดยสถาปนิก
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ชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคิล ที่สร้างอุทิศ

ให้กบันักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เกบ็พระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชม 

ระฆงัพระเจา้ซาร ์สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่

ที่สดุในโลก แต่เกดิความผิดพลาดระหว่างหล่อท าให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครม

ลิน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลกท าด้วยบรอนซ์ 

น า้หนัก 40 ตัน และลูกกระสนุหนัก ลูกละ 1 ตัน 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านขึ้ น รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train เพ่ือออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปี

เตอรส์ เบริก์ 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั  Holiday Inn St. Petersburg Hotel หรือเทียบเท่า             

                                       

วนัที ่4 พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - มหาวิหารเซนตไ์อแซค - พระราชวงัฤดูหนาว 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้าชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรือ 

เปโตรควาเรสต ์PETERHOF ริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างใน

ปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซ่ึงพระองค์ใช้

เป็นที่พักผ่อนส าหรับล่าสตัว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์

จะให้พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์

ในฝร่ังเศสเพ่ือแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย 

และเนื่องจากได้รวบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากประเทศ

ต่างๆมากมายสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วย

สถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และนีโอคลาสคิ ที่ใช้ประดับประดาห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้อง

พระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกบัประติมากรรมน า้พุอนัโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และร่มร่ืนลง

ตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์ **พระราชวงัฤดูรอ้น Peterhof Palace จะปิดน ้าพุในสวนช่วงเดือน 

ตุลาคม ถึง พฤษภาคม พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace จะปิดทุกวันจันทร์ สิ้นเดือน หรือ วันจันทร์

และวันอังคาร (2 วัน) สิ้ นเดือน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาว

พ้ืนเมืองรัสเซียที่จะเพ่ิมวันหยุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤษภาคม 

กรณีที่พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace ปิด ทางบริษัทขอน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวัง
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แคทเทอรีน ห้องอ าพัน หรือ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ วังใดวังหนึ่ง เป็นการ

ทดแทน 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่ านชมภายใน  มหาวิหารเซนต์ไอแซค  SAINT 

ISAAC’S CATHEDRAL สร้างในปีค.ศ.1712 โดยมีโดม

ทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียง

โบสถ์ไม้ธรรมดา ซ่ึงต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน 

และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์

ที่  1  ที่

ปรารถนาจะ

ให้วิหารแห่งน้ีเป็นวิหารที่ มีความย่ิงใหญ่ที่สุดของโลก 

พระองค์จึงทุ่มเททั้งก าลังคน และก าลังทรัพย์อย่างมหาศาล 

เฉพาะยอดโดมใช้ทองค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม 

ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์

หลากสี ซ่ึงใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบันวิหาร

เซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่

เป็น จากนั้ นน าท่ านเดินทางสู่  พระราชวังฤดูหนาว 

HERMITAGE MUSEUM ชม ภ าย ใน พ ระร าช วั ง  ที่

ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่

แห่งน้ีเคยใช้เป็นที่รับรองการเสดจ็เยือนรัสเซียของรัชกาล

ที่ 5 ของไทยในการเจริญสมัพันธไมตรีไทย/รัสเซีย พร้อม

ทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย จากนั้น น าท่านผ่าน

ชม วิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์Peter-and-Paul-Fortress เร่ิมสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 และสร้างเสรจ็

ในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.1733 ตั้งช่ือวิหารแห่งน้ีเพ่ือเป็นเกยีรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์

เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ซ่ึงวิหารแห่งน้ีเป็นที่เกบ็พระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมต้นจากพระเจ้าปี

เตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สดุท้ายของราชวงศ์ที่เพ่ิงน ามาในปีค.ศ 1998 โดย

การตรวจ DNA ทราบว่าคือ พระเจ้านิโคลัส ที่ 2 และครอบครัวซ่ึงประกอบด้วย พระเจ้านิโคลัสที่ 2 

พระมเหสีอเลก็ซานดรา และพระธิดา 3 พระองค์คือโอลก้า Olga ทาเทียนา Tatiana และอนาสตาเซีย 

Anastasia ส่วนที่ไม่พบคือ มาเรีย Maria และรัชทายาทอเลก็เซย์ Alekxy บริเวณโดยรอบมีโรงงานผลิต

เหรียญ และที่ขงัคุกนักโทษทางการเมือง 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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ทีพ่กั  Holiday Inn St. Petersburg Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่5 เซ็นปีเตอรเ์บริก์ - อลัมาตี 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ได้เวลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน พลัโคโว เซ็นปีเตอรเ์บริก์ 

 

11:50 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อลัมาตี โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC136 

  

19:50 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน อลัมาตี (เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

 

วนัที ่6 อลัมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

 

01:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931 

 

08:55 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ 

 

วนัเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกิน 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่ 

 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกิน 12 

ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  

(ไม่มีเตียง) 

พกัเดีย่ว วีซ่า 

เดือน มีนาคม 

31 มี.ค. 61 - 05 เม.ย. 61  48,555 48,555 47,555 8,500 - 

เดือน เมษายน 

07 เม.ย. 61 - 12 เม.ย. 61  49,555 49,555 48,555 8,500 - 

08 เม.ย. 61 - 13 เม.ย. 61 * วันสงกรานต์ 

* KC232/KC894 

50,555 50,555 49,555 8,500 - 

12 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61 * วันสงกรานต ์ 55,555 55,555 54,555 8,500 - 

14 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61 * วันสงกรานต ์ 55,555 55,555 54,555 8,500 - 

21 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61  48,555 48,555 47,555 8,500 - 

28 เม.ย. 61 - 03 พ.ค. 61 * วันแรงงาน 48,555 48,555 47,555 8,500 - 
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เดือน พฤษภาคม 

05 พ.ค. 61 - 10 พ.ค. 61  48,555 48,555 47,555 8,500 - 

19 พ.ค. 61 - 24 พ.ค. 61  48,555 48,555 47,555 8,500 - 

เดือน มิถุนายน 

09 มิ.ย. 61 - 14 มิ.ย. 61  48,555 48,555 47,555 8,500 - 

23 มิ.ย. 61 - 28 มิ.ย. 61  48,555 48,555 47,555 8,500 - 

 

* ขาไป KC232 เวลา 06:15 - 13:15 / KC137 เวลา 20:10 - 21:20  

* ขากลับ KC894 เวลา 10:00 - 16:25 / KC231 เวลา 20:20 - 04:55+1 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรณุาจองตัว๋ที่สามารถเล่ือนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะ

จะมบีางกรณทีี่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนวันเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณทีี่ท่านเป็นอสิลาม หรือแพ้อาหารเน้ือสตัว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

 กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กบัเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ช าระค่ามัดจ าทวัร์ หรือค่าทวัร์

ส่วนที่เหลือ กรณทีี่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรณุาแจ้งรายช่ือคู่นอนกบัเจ้าหน้าที่ให้ทราบ  

 กรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินแล้วสะกดช่ือ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่ง

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตัว๋เคร่ืองบิน 

 กรณีเปล่ียนช่ือผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะน้ันถ้าแจ้งหลังจาก

เจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในส่วนนี้  

 หลังจากที่ท่านได้ช าระค่ามัดจ า และค่าทวัร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทาง

บริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอเีมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้ 

 ราคาทวัร์ใช้ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่

ระบุเท่านั้น 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกนั กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพัก

เดี่ยวเพ่ิมตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทวัร์เท่าน้ัน 

 PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 

 ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะ

ไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เดก็ Infant-12 ปี 

 การให้ทปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัติส าหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเกบ็เพ่ือเป็น

สนิน า้ใจกบัผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เพ่ือมอบให้หัวหน้าทวัร์ระหว่าง

การเดินทาง 
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 ทางบริษทัจะแจกน ้ าดื่มใหท่้านท่านละ  2  ขวด ณ สนามบิน เนือ่งจากระหว่างเดินทางที่รสัเซียจะไม่มี

น ้ าบริการ จึงขอแนะน าใหท่้านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมีน ้ าใหท่้านละ 1 ขวดเพียงคืนแรก

เท่านั้น 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ 

การแข่งขนักฬีา หรือกจิกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการ

ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสทิธิ์นการเปล่ียนแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร์ 

 ค่าอตัราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเที่ยว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัภัยอบุัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือให้ครอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่าน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ ยประกันเร่ิมต้น 390 บาท ขึ้นอยู่

ระยะเวลาการเดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขบัรถที่ช านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 Euro /ท่าน 

ตลอดทริปการเดินทาง 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น า้หนักดังนี้  

กระเป๋าโหลดใต้เคร่ืองบินจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กิโลกรมั และกรณถีอืขึ้นเคร่ืองได้ไม่

เกนิ 7 กิโลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง อาหารที่สั่งเพ่ิม ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเกบ็เพ่ิม 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระ ที่หนักเกนิสายการบินก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
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 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3. 

ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายส ี2 นิ้ ว 2 รูป ทาง

บริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 

เจ้าของหนังสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

 

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วีซ่า 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซ่ึงใน

กรณีนี้  ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้า

ต้องการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี้  เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของหัวหน้าทวัร์ และเหตุสดุวิสยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองที่น่ังบนเคร่ือง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมเน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัย

ธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี หรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจ

คนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเน่ืองมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พ าพัก

อยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านั้น 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ า หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกบัทาง

ทางบริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
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การจอง หรือส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

 

การยกเลิก 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด  

 แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะ

ท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 

คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณทีี่เกดิเหตุสดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าช้า

ของสายการบิน, อบุัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ 

ที่เกดิขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
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