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รหสัโปรแกรมทวัร ์  SUMMER LIGHT RUSSIA 6D4N JUL18-KC-W02 

 
 

SUMMER LIGHT RUSSIA FIFA WORLD CUP 2018 

จุดเด่น 

 

• ชม สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์ทีต่กแตง่อยา่งวจิติรตระการตา 

• ชม พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอืเปโตรควาเรสต ์PETERHOF 
• ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิ

• ชม พระราชวงัเครมลนิ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของรัสเซยี 
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• ชมภายใน พระราชวงัฤดหูนาว ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากมาย 

• ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลักษณข์องรัสเซยี 

• ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ 
• ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม  

 

ชื่อโปรแกรม SUMMER LIGHT RUSSIA FIFA WORLD CUP 2018   

จ านวน 6 วนั 4 คนื 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - อลัมาต ี

 
07:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์R สาย

การบนิ AIR ASTANA โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
10:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีโดยเทีย่วบนิที ่KC932 

 
16:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาต ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

19:15 น. ออกเดนิทางต่อสู ่กรุงมอสโคว ์โดยสายการบนิ AIR ASTANA 
เทีย่วบนิที ่KC875 

 

21:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เชเรเมเตยีโว กรุงมอสโคว ์หลังผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

 
ทีพ่กั  Hotel Izmailovo Gamma หรอืเทยีบเทา่         
 

วนัที ่2 สแปรโ่รฮ่ลิล ์- รถไฟใตด้นิ - วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- จตรุสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งสรรพสนิคา้กุม 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านสู ่สแปรโ์ร่ฮลิล ์จุดชมววิของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้หมด ถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโคว ์ทีส่รา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกัน 
จากนัน้น าท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์การตกแต่งภายใจของแตล่ะสถานีลว้นวจิติรตระการตา ไมว่่าจะ

เป็นงานปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส กระจกส ีอีกทัง้โคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ลว้น
ปราณีต วจิติรบรรจง จากนัน้น าทา่นชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์Cathedral of Christ the Saviour เป็นวหิารที่
ส าคัญของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาตสิรา้งเป็นทีร่ะลกึถงึพระเจา้อเล็กซาน

เดอรท์ี ่1 ทีส่ามารถขับไลก่องทัพนโปเลยีนไปได ้  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นน าชม จตุรสัแดง Red Square เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของ
รัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ 

และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะไดม้ีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ  อาคาร
พพิธิภัณฑแ์หง่ชาตรัิสเซยี สุสานเลนนิ Lenin Mausoleum และ วหิารเซนต์
บาซลิ Saint Basil's Cathedral ตัวโบสถ์มหีลังคาสงูยอดแหลม มโีดมหัว

หอม 9 โดม มสีสีนัสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไมม่ทีีใ่ดเหมอืนมี
ที่ เดียวในโลก และจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิ ง ห้างสรรพสินค้ากุม  Gum 
หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในกรงุมอสโก แตม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งของสนิคา้อันมี

ใหเ้ลอืกซือ้กัน อยา่งหลากหลายชนดิหา้งสรรพสนิคา้กมุ หรอือกีสถนทีห่นึง่ทีม่สีถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงนี้ 
หา้งสรรพสนิคา้กมุ ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1895 มคีวามสวยงาม และโดดเดน่มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคาร
สงู 3 ชัน้ มรีา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายส าหรับใหผู้ท้ ีเ่ดนิทางหรอืผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกัน 

แต่สนิคา้ทีน่ี่อาจจะมทีัง้รูปลักษณ์ภายใน และภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่าทีส่ าคัญตัง้อยู่บรเิวณลานกวา้งในย่าน
จตุรัสแดงหา้งสรรพสนิคา้กูมมกีารจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภคและบรโิภคเช่น เสือ้ผา้ ของใชใ้นครัวเรอืน 
สนิคา้ที่มีชื่อมียี่หอ้ เครื่องส าอางค์ น ้ าหอม และสนิคา้ที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีใหเ้ลือกกันอย่าง

หลากหลายทเีดยีว 
 
 

 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั Hotel Izmailovo Gamma หรอืเทยีบเทา่                  

 

วนัที ่3 พระราชวงัเครมลนิ - รถไฟซปัซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอรส์เบริก์  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าผูม้เีกยีรตสิู ่พระราชวงัเครมลนิ Grand Kremlin Palace สถานทีท่่องเทีย่วที่ข ึน้ชือ่ของรัสเซยี 

สรา้งขึน้มาพรอ้มกับกรุงมอสโคว์ จงึเป็นศูนยร์วมของวัฒนธรรมต่างๆ ของรัสเซยี จากนั้นชม โบสถอ์สัสมัชญั 
Assumption Cathedral สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถ์
อารค์แอนเจล ไมเคลิ ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับนักบญุอารค์แอนเจล ไมเคลิ เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุค

พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะ
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สรา้งระฆังใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เกดิความผิดพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันวางโชวไ์วภ้ายใน
พระราชวังเครมลนิ ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกท าดว้ย

บรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านขึน้ รถไฟซปัซาน Sapsan Fast Train เพือ่ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์ 
เบริก์ 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Saint-Petersburg Hotel  หรอืเทยีบเทา่             

                                       

วนัที ่4 พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ - มหาวหิารเซนตไ์อแซค - พระราชวงัฤดหูนาว 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอื เปโตรควาเรสต ์PETERHOF รมิฝ่ังทะเลบอล
ตคิสรา้งในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีพั่กผ่อนส าหรับลา่สตัวใ์นฤดรูอ้น โดย
มคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังนี้มีความงดงามยิง่กว่าพระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝร่ังเศสเพื่อแสดงออกถงึความ

เจรญิรุง่เรอืงของรัสเซยี และเนื่องจากไดร้วบรวมสถาปนกิและชา่งฝีมอืจากประเทศตา่งๆมากมายสิง่ก่อสรา้งและ
สถาปัตยกรรมทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสคิ ทีใ่ชป้ระดับประดาหอ้งหับตา่งๆ เชน่ หอ้ง
บอลรมู หอ้งทอ้งพระโรง ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมน ้าพุอันโดดเดน่อลังการดว้ยทองเหลอืงอรา่ม และ

รม่รืน่ลงตัวกับอทุยานพฤกษานานาพันธุ ์**พระราชวงัฤดรูอ้น Peterhof Palace จะปิดน ้าพใุนสวนชว่งเดอืน 
ตุลาคม ถงึ พฤษภาคม พระราชวังฤดูรอ้น Peterhof Palace จะปิดทุกวันจันทร ์ส ิน้เดอืน หรอื วันจันทรแ์ละวัน

อังคาร (2 วัน) สิน้เดอืน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่เป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพืน้เมอืงรัสเซยีทีจ่ะเพิม่
วันหยดุในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง และ ฤดูหนาว ในชว่งเดอืนตลุาคม ถงึ พฤษภาคม กรณีทีพ่ระราชวังฤดรูอ้น Peterhof 
Palace ปิด ทางบรษัิทขอน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวังแคทเทอรนี หอ้งอ าพัน หรอื พระราชวังยูสซู

ปอฟ หรอื พระราชวังพาฟลอฟส ์วังใดวังหนึง่เป็นการทดแทน 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมภายใน มหาวหิารเซนตไ์อแซค SAINT ISAAC’S CATHEDRAL 
สรา้งในปีค.ศ.1712 โดยมโีดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็น

เพียงโบสถ์ไมธ้รรมดา ซึง่ต่อมาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถห์นิ และถูกสรา้งใหม่
อย่างงดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 1 ที่ปรารถนาจะใหว้หิารแห่งนี้เป็น
วหิารทีม่คีวามยิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลก พระองคจ์งึทุม่เททัง้ก าลังคน และก าลังทรัพย์

อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม ภายใน
วหิารประดับประดาดว้ยหนิออ่น, และมาลาไคทห์ลากส ีซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนาน
ถงึ 40 ปี ปัจจุบันวหิารเซนตไ์อแซคไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นวหิารทรงโดมทีใ่หญ่เป็น 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดหูนาว HERMITAGE MUSEUM ชมภายในพระราชวัง ทีป่ระกอบดว้ย
หอ้งตา่งๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนี้เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองการเสด็จเยอืนรัสเซยีของรัชกาลที ่5 ของ
ไทยในการเจรญิสมัพันธไมตรไีทย/รัสเซยี พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉายพระฉายาลักษณ์รว่มกับพระเจา้ซารน์โิคลัสที่ 2 

ของรัสเซยีอกีดว้ย จากนัน้ น าทา่นผ่านชม วหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์Peter-and-Paul-Fortress เริม่สรา้ง
ขึน้เมือ่ปีค.ศ 1712 และสรา้งเสร็จในวันที ่29 มถินุายน ค.ศ.1733 ตัง้ชือ่วหิารแห่งนี้เพือ่เป็นเกยีรติแ์ด ่นักบุญปี
เตอร ์และนักบญุปอลดเ์พือ่เป็นการเผยแพรศ่าสนา ซึง่วหิารแหง่นี้เป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้

จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั่งถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศท์ีเ่พิง่น ามาในปีค.ศ 1998 
โดยการตรวจ DNA ทราบว่าคือ พระเจา้นิโคลัส ที่ 2 และครอบครัวซึง่ประกอบดว้ย พระเจา้นิโคลัสที่ 2 พระ
มเหสอีเล็กซานดรา และพระธดิา 3 พระองค์คอืโอลกา้ Olga ทาเทยีนา Tatiana และอนาสตาเซยี Anastasia 

สว่นทีไ่มพ่บคอื มาเรยี Maria และรัชทายาทอเล็กเซย ์Alekxy บรเิวณโดยรอบมโีรงงานผลติเหรยีญ และทีข่ังคุก
นักโทษทางการเมอืง 

 

 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  Saint-Petersburg Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่5 เซ็นปีเตอรเ์บริก์ - อลัมาต ี

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน พลัโคโว เซ็นปีเตอรเ์บริก์ 

 
11:50 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีโดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC136 
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19:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาต ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

วนัที ่6 อลัมาต ี- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
01:00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC931 

 
08:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 
วซี่า 

เดอืน มถิุนายน 

09 ม.ิย. 61 - 14 ม.ิย. 61  53,555 53,555 52,555 8,500 - 

23 ม.ิย. 61 - 28 ม.ิย. 61  67,555 67,555 66,555 8,500 - 

เดอืน กรกฎาคม 

12 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61 * KC932/KC872 65,555 65,555 64,555 8,500 - 

26 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61 * วันอาสาฬหบชูา 

* KC932/KC872 

52,555 52,555 51,555 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 

 
* ขาไป KC932 เวลา 10:15 - 16:25 / KC135 เวลา 18:15 - 20:40  
* ขากลับ KC872 เวลา 09:10 - 16:30 / KC931 เวลา 01:05 - 08:55  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
• กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

• กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นนี้ 

• หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

• ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 
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• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจั้กกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

• ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ
ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้่ายสว่นนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

• ทางบรษิทัจะแจกน า้ดืม่ใหท้่านทา่นละ  2  ขวด ณ สนามบนิ เนือ่งจากระหวา่งเดนิทางทีร่สัเซยีจะไม่มนี า้
บรกิาร จงึขอแนะน าใหท้า่นโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมนี า้ใหท้า่นละ 1 ขวดเพยีงคนืแรกเทา่น ัน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASTANA 

• ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ
แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

• คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่ประกันภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี้ยประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
• คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 60 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

• ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า
โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

• คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

• คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่
อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนินการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
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หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบรษัิทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไมอ่าจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไมม่ีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลิก  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

• กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

• สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
 
การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  
1. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
4. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
5. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  


