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MOSCOW ST.PETERSBURG 

จุดเด่น 

 

 ชม สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์ทีต่กแต่งอย่างวจิติรตระการตา 

 ชม พระราชวังฤดูรอ้นปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต ์ PETERHOF 

 ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร์ วหิารของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์ ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิ

 ชม พระราชวังเครมลนิ สถานทีท่่องเทีย่วทีข่ ึน้ช ือ่ของรัสเซยี สรา้งข ึน้มาพรอ้มกับกรุงมอสโคว ์

 ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากมาย 

 
ชื่อโปรแกรม  MOSCOW ST.PETERSBURG   

จ ำนวน 6 วนั 4 คืน  
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ก ำหนดกำรเดินทำง   
 

วนัท ี ่1 สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ - โดฮำ 

 

07:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร์ R สายการ

บนิ AIR ASTANA โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

10:30 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาต ีโดยเทีย่วบนิที ่ KC932 

 

16:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อัลมาต ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 

19:05 น. ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC875 

 

21:00 น. เดนิทางถ ึง ท่าอากาศยาน เชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว ์หลังผ่านขั ้นตอนการตรวจหนังส ือเดนิทาง และตรวจรับ

สัมภาระเรียบรอ้ย น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พัก  

 

ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

ท ีพ่กั  Katerina Park Hotel หรอืเทยีบเทำ่         

 

   
 

วนัท ี ่2 
สแปร่โร่ฮลิล ์ - รถไฟใตด้นิ - วหิำรเซนตซ์ำเวยีร ์ - จตุรสัแดง - วหิำรเซนตบ์ำซลิ - หำ้งสรรพสนิคำ้ 

GUM 

 

    เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น าท่านสู่ สแปร์โร่ฮลิล ์จุดชมววิของทีส่ามารถมองเหน็ทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ไดทั้ง้หมด ถ่ายรูปเป็นทีร่ะล ึก

กับตกึมหาวทิยาลัยมอสโคว ์ที่สร ้างเป็นตกึสูงในสมัยสตาลิน  ซ ึ่งเป็น 1 ใน 7 ตกึ ที่สร ้างดว้ย รูปทรงเดียวกัน 

จากนัน้น าท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานลีว้นวจิติรตระการตา ไม่ว่าจะเป็น

งานปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส กระจกส ีอกีทั้งโคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ลว้นปราณีต 

วจิติรบรรจง จากนั ้นน าท่านชม วิหารเซนตซ์าเวยีร์  เป็นวหิารทีส่ าคัญของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์ใชป้ระกอบ

พธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาตสิรา้งเป็นทีร่ะลกึถงึพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที ่ 1 ทีส่ามารถขับไล่กองทัพนโปเลยีนไปได ้   

 

เท ีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 จากนั ้นน าชม จตุรัสแดง เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ของรัสเซยี สรา้งข ึน้ในสมัยพระเจา้อวีานที่ 3 เพือ่ เป็นสถานทีจั่ด

งานแสดงใหญ่ ๆ และการชุมนุมต่าง ๆ ท่านจะไดม้เีวลาอ ิสระถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลกึกับ  อาคารพพิธิภัณฑแ์หง่ชาติ

รัสเซ ีย สุสานเลนนิ และ วิหารเซนตบ์าซิล ตัวโบสถ ์มหีลังคาสูงยอดแหลม มโีดมหวัหอม 9 โดม มสี ีสันสดใส

สวย งาม ขนาด เล็ กใ หญ่ ลดหลั่ นกั นไ ปไ ม่ม ีที่ใ ดเหม ือ นม ีที่เ ด ีย วใ นโลก  แ ละ จากนั ้นน าท่ านชอ้ ปป้ิ ง 

หา้งสรรพสนิคา้กุม Gum หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในกรุงมอสโก แต่มชี ือ่ เสยีงในเรื่องของสนิคา้อันม ีใหเ้ลอืก

ซือ้กัน อย่างหลากหลายชนิดหา้งสรรพสินคา้กุม  หรืออ ีกสถนที่หน ึ่งทีม่ ีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเม ืองนี้  
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หา้งสรรพสนิคา้กุม ก่อสรา้งข ึน้ในปีค.ศ.1895 มคีวามสวยงาม และโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคาร

สูง 3 ชัน้ ม ีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรับใหผู้ท้ีเ่ดนิทางหรือผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถ ึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่

สนิคา้ทีน่ ี่อาจจะม ีทัง้รูปลักษณ์ภายใน และภายนอกทีดู่หรูหราโอ่อ่าทีส่ าคัญตัง้อยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรัส

แดงหา้งสรรพสนิคา้กูมมกีารจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส ือ้ผา้ ของใชใ้นครัวเรือน สนิคา้ที่ม ี

ช ือ่มยีี่หอ้ เครื่องส าอางค ์ น ้าหอม และสนิคา้ทีเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึ ซ ึง่มใีหเ้ลอืกกันอย่างหลากหลายทีเดยีว 

 

ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 

ท ีพ่กั Katerina Park Hotel หรอืเทยีบเทำ่                  

 

 
 

วนัท ี ่3 พระรำชวงัเครมลนิ - รถไฟด่วน Mega Polis Express - เซ็นปีเตอรส์เบริก์  

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าผูม้ ีเกยีรตสิู่ พระราชวังเครมลนิ สถานทีท่่องเทีย่วทีข่ ึน้ช ื่อของรัสเซีย สร ้างข ึน้มาพรอ้มกับกรุงมอสโคว์ 

จงึเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่าง ๆ ของรัสเซยี น าท่านชม พพิธิภัณฑ ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึง่ในพพิิธภัณฑ ์

ทีเ่ก่าแก่ที่สุดของรัสเซยี  จัดแสดงเครื่องทรง ราชรถ ราชบริภัณฑ ์ของพระเจา้ซาร์  จากนัน้ชม โบสถอ์ัสสัมชัญ 

สรา้งโดยสถาปนกิชาวอ ิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถอ์าร์คแอนเจล ไมเคลิ ทีส่รา้ง

อุทิศใหก้ับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคลิ เป็นที่เก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ชม 

ระฆังพระเจา้ซาร์  สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก 

แต่เก ิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวังเครมลิน ชม ปืนใหญ่พระ

เจา้ซาร์  สรา้งในปี ค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลกท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุน

หนัก ลูกละ 1 ตัน 

 

เท ีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 ออกเดนิทางโดยรถไฟด่วน รถไฟ Mega polis Express จากมอสโคว สู่ เซ็นตปี์เตอร์สเบริ์ก 

 

ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

ท ีพ่กั  Holiday Inn St. Petersburg Hotel หรอืเทยีบเทำ่             
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วนัท ี ่4 พระรำชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ – มหำวหิำรเซนตไ์อแซค – พระรำชวงัฤดูหนำว Hermitage 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวังฤดูร ้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต ์PETERHOF ริมฝ่ังทะเลบอลตคิสรา้ง

ในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์ใชเ้ป็นที่พักผ่อนส าหรับล่าสัตวใ์นฤดูร ้อน โดยม ีความ

ประสงค์จะใหพ้ระราชวังน ีม้คีวามงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายสใ์นฝร่ังเศสเพือ่แสดงออกถงึความเจริญรุ่งเรือง

ของรัสเซีย  และเน ื่องจากไ ดร้วบรวมสถาปนิก และช่าง ฝีม ือจากประเทศต่ างๆมากม ายสิ่งก่อ สร ้างแล ะ

สถาปัตยกรรมที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค  และนโีอคลาสิค ทีใ่ชป้ระดับประดาหอ้งหบัต่างๆ เช่น หอ้ง

บอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง ท่านจะตืน่ตาตื่นใจกับประตมิากรรมน ้าพุอันโดดเด่นอลังการดว้ยทองเหลอืงอร่าม  และ

ร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ ์

 

เท ีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านชมภายใน มหาวหิารเซนตไ์อแซค SAINT ISAAC’S CATHEDRAL สรา้งในปีค.ศ.1712 โดยม ีโดมทอง

เป็นเอกลักษณ ์ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึง่ต่อมาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถห์นิ 

และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่  1 ที่ปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งน ีเ้ป็นวหิารที่มคีวาม

ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จงึทุ่มเททัง้ก าลังคน และก าลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องค า

แผ่นปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม ภายในวหิารประดับประดาดว้ยหนิอ่อน, และมาลาไคทห์ลากส ีซ ึง่ใชเ้วลาก่อสรา้ง

ยาวนานถ ึง 40 ปี ปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคไดรั้บการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็น จากนัน้น าท่าน

เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ชมภายในพระราชวัง ที่ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 

1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่หง่น ี้เคยใชเ้ป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซยีของรัชกาลที ่5 ของไทยในการเจริญ

สัมพันธไมตรีไทย/รัสเซยี  พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณร่์วมกับพระเจา้ซาร์น ิโคลัสที ่2 ของรัสเซียอ ีก

ดว้ย จากนั ้น น าท่านผ่านชม วิหารปีเตอร์ แอนด ์ปอลด์ Peter-and-Paul-Fortress เริ่มสรา้งข ึน้เม ื่อปีค.ศ 1712 

และสรา้งเสร็จในวันที่ 29 มถิุนายน ค.ศ.1733 ตัง้ชื่อวิหารแหง่น ีเ้พือ่ เป็นเกยีรต ิ์แด่  นักบุญปีเตอร์  และนักบุญ

ปอลด์เพือ่ เป็นการเผยแพร่ศาสนา ซึ่งวหิารแหง่น ีเ้ป็นที่เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ่มตน้จากพระเจา้ปีเต

อร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระท่ังถงึกษัตริย์องคส์ุดทา้ยของราชวงศท์ี่เพิ่งน ามาในปีค.ศ 1998 โดยการตรวจ 

DNA ทราบว่าคอื พระเจา้นโิคลัส ที ่2 และครอบครัวซึง่ประกอบดว้ย  พระเจา้น ิโคลัสที ่2 พระมเหสอีเล็กซานดรา 

และพระธดิา 3 พระองคค์อืโอลกา้ Olga ทาเทยีนา Tatiana และอนาสตาเซยี  Anastasia ส่วนทีไ่ม่พบคอื มาเรีย 

Maria และรัชทายาทอเล็กเซย์ Alekxy บริเวณโดยรอบมโีรงงานผลติเหรียญ และทีข่ังคุกนักโทษทางการเมอืง 

 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
 

ท ีพ่กั  Holiday Inn St. Petersburg Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
 

วนัท ี ่5 เซ็นปีเตอรเ์บริก์ - อลัมำต ี

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

13:35 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาต ีโดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC136 
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21:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อัลมาต ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 

วนัท ี ่6 อลัมำต ี- สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ 

 

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

 

08:55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 
วซ่ีำ 

เดอืน  ตุลำคม 

22 ต.ค. 59 - 27 ต.ค. 59 * วันปิยะ 49,555 49,555 48,555 8,500 - 

29 ต.ค. 59 - 03 พ.ย. 59  46,555 46,555 45,555 8,500 - 

เดอืน  พฤศจกิำยน 

12 พ.ย. 59 - 17 พ.ย. 59  46,555 46,555 45,555 8,500 - 

19 พ.ย. 59 - 24 พ.ย. 59  45,555 45,555 44,555 8,500 - 

เดอืน  ธนัวำคม 

03 ธ.ค. 59 - 08 ธ.ค. 59 * วันพ่อ 46,555 46,555 45,555 8,500 - 

10 ธ.ค. 59 - 15 ธ.ค. 59 * วันรัฐธรรมนูญ 46,555 46,555 45,555 8,500 - 

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดนิทำง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ร าบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 กรณีเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง ม ิฉะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่ำน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 
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อตัรำค่ำบรกิำรน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASTANA 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทำ่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บำท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมำยเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 60 Euro /ทำ่น 

ตลอดทริปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 

 

 

เง ื่อนไขกำรเดินทำง  

 

เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซี่า 

 

หมำยเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัย ธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ
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ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเ ขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัท นอกจากม ีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลิก   
 

กำรจอง หรอืส ำรองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บำท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 

กำรยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ ำท ัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บำท  

 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บำท  

 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของรำคำทวัร ์

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของรำคำทวัร ์  

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีำรคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้ค ือ ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
 

ชือ่ – นำมสกุลผูจ้อง *:     

จ ำนวนผูเ้ดนิทำง *:           ทำ่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ ำนวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ:     

วนัเดนิทำง *:     

 

รำยช ือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณีเดนิทำงไปต่ำงประเทศระบุเป็นภำษำองักฤษ ใหต้รงกบัหนำ้หนงัสอืเดนิทำง):  

1. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

2. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

3. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

4. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

5. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทำ่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทำ่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อำหำร: ☐  ไม่ทำนเน ือ้ววั ☐  ไม่ทำนเน ือ้หมู ☐  ไม่ทำนสตัวปี์ก ☐  ทำนมงัสำวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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