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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – มอสโคว ์(รสัเซีย) – ล่องเรือแม่น ้ำมอสโคว ์

08.00 น. พรอ้มกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบิน THAI 

AIRWAYS เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอย

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.50 น. ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี TG974 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

17.10 น. ถึงสนำมบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย (เวลำท้องถ่ินช้ำกว่ำประเทศไทย 

4 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรสัเซียและยังครองอันดบัเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของ

ยุโรปมีประวติัศาสตรย์าวนานถึง 850 ปี 

19.00 น.     น าท่านลง ล่องเรือแม่น ้ำ Moskva ของกรุงมอสโคว ์ชมความงามยามเย็นของสองฝั่งขา้งทาง 

                  ของกรุงมอสโควท่ี์สวยงาม (ในฤดูหนาวแม่น ้าจะเป็นน ้าแข็ง) 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีเรือไม่สามารถล่องได้ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้ งส้ิน ทางบริษัทขอคืนค่า

ล่องเรือแก่สมาชิกท่านละ 10 USD** 

ค ำ่              รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 

 น ำคณะเขำ้สู่ท่ีพกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดบั4ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสอง พระรำชวงัเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อำรเ์มอรี่–จตัุรสัแดง–โบสถเ์ซนตบ์ำซิล-ถนนอำรบัต 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 

10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป  น าท่านเขา้สู่ภายในรั้ว

พระรำชวังเครม ลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค ์

จนกระทั ่งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็น ท่ี

ประชุมของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตุัรสัวิหาร ถ่ายรูปกับ

โบสถ์อัสสัมชญั โบสถ์อันนันซิเอชัน่ โบสถ์อารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเข ้าชมดา้น

ในโบสถ์อัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรม

ราชาภิเษกของพระเจา้ซารทุ์กพระองคจ์ากน้ันชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา 

ทรงประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาด

ระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความต้องการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดใน
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โลกท่ียังไม่เคยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้ าหนัก 40 ตัน (หำกมีพิธีกรรมทำงศำสนำ

โบสถอ์ัสสัมชัญจะไม่อนุญำตให้เขำ้ชมด้ำนใน) น าเข ้าชม พิพิธภัณฑ์อำรเ์มอรี่    เป็น

พิพิธภัณฑ์ท่ี เก่ าแก่ ท่ี สุดของรัส เซี ย เพ่ื อเป็ น ท่ี เก็บสะสมของเจ้าชายมัส โคว่ี  ในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจาก

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงต้นคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสาม

พิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรพัย์สมบั ติของพระเจ้าแผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู่ ท่ี

อังกฤษ และ อิหร่าน 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 

บ่ำย น าชม จตัุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรสั เซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา ห รือการประท้วงทาง

การเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีใช้จดังานในช่วงเทศกาล

ส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่  วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี  2 บริเวณ

โดยรอบของจัตุรสัแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแ้ก่ วิหำรเซนตบ์ำซิล

(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วย

ศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยู่

บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม  น ้าหนัก 

20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้ำงสรรพสินคำ้กุม (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้า

จ  าพวกแบรนดเ์นม เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณส์ถำนเล

นิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

 น าท่านสู่ ถนนอำรบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม . เป็นทั้ งย่าน

การคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนัง่เล่น และยังมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูป

ล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

  น ำคณะเขำ้สู่ท่ีพกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดบั4ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสำม ซำกอรส์ – โบสถโ์ฮลีทรินิต้ี -โบสถอ์สัสมัชัญ-IZMAILOVO MARKET - CIRCUS   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองซำกอร์ส (Zagorsk) (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชม.) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นท่ีตั้งของศาสน

สถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของ

ประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็น

วิทยาลัยสงฆ ์ชมโบสถ์โฮลีทรินิต้ี  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอด

โดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของ

นักบุญเซอรเ์จียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนท่ีศรทัธาจะเดินทางมาสักการะดว้ย

การจูบฝาโลงศพ ชม  โบสถอ์ัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ท่ีมีความสวยงามมาก

ของเมือง มีการสรา้งในสมัยพระเจ้าอีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหาร

อัสสัมชัญท่ีจตุรสัวิหารแห่งเคลมลิน   ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น 

โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่น

ส าหรบัประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีส าหรบันักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของ

พระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆงัท่ีจตุัรสัวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน 

แต่ท่ีน่ีสูงกว่า ชมบ่อน ้ำศกัด์ิสิทธิ์ (Chapel Over the Well)  ท่ีซึมขึ้ นมาเองตามธรรมชาติ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

บ่ำย จากน้ันให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินค้าของท่ีระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะ

ตุ๊กตาแม่ลูกดก ซ่ึงมีให้เลือกมากมายหลายแบบ   จากน้ันน าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET 

ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูก

ท่ีสุด อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย , ตุก๊ตำแม่ลูกดกหรือมำโตรชกำ (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่ , 

อ าพนั, ของท่ีระลึกต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย    

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 

น าท่านชม กำรแสดงละครสตัว ์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เช่น 

สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ

อาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 

นาที จากน้ียังมีบริการถ่ายรูปกบัสัตวต่์างๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย ***กรณีละครสัตวง์ดการ

แสดงและซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหน้า ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงืน 1,000 บาท*** 

น ำคณะเข้ำสูท่ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดบั4ดำว หรือเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีส่ี เนินเขำสแปรโ์รว ์– สถำนีรถไฟใตด้ิน – วิหำรเซนตซ์ำเวียร ์– สนำมบินมอสโคว 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าเดินทางสู่ เนินเขำสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

กรุงมอสโควไ์ด้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก 

นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือก

ซ้ือและต่อรองราคาไดด้ว้ย 

 น าท่านชม สถำนีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์ถือได้ว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ด้วย

ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้

ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้ นมาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ

สถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็นลักษณะของ  Monumental art คือลักษณะ

ของงานศิลปะท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน 

รูปหล่อ ภาพสลักนูนต า่ ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก                

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 

บ่ำย น าท่านเข ้าชม วิหำรเซนต์ซำเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้าน

ใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน

สงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน

ถึง 45 ปี  เป็นวิหารท่ีส าคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรม ท่ีส าคัญ

ระดบัชาติ 

15.30 น. น าคณะเดินทางสู่สนำมบิน เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภำษี (Tax Refund) และ มีเวลา

ในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG975 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

 

วนัท่ีห้ำ สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

06.45 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพและควำมประทับใจ 

**************************************** 

อตัรำค่ำบริกำร 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 1 เด็ก 2 พกัเด่ียว รำคำ 
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 ห้องละ 2-3 

ท่ำน 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอำยุไม่เกิน12ปี) 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอำยุไม่เกิน12

ปี) 

เพ่ิม ไม่รวม 

ตัว๋ 

06 – 10 มีนำคม 2560 33,900 33,900 33,900 5,000 18,900 

08 – 12 มีนำคม 2560 33,900 33,900 33,900 5,000 18,900 

15 – 19 มีนำคม 2560 35,900 35,900 34,900 5,000 20,900 

20 – 24 มีนำคม 2560 37,900 37,900 36,900 5,000 22,900 

22 – 26 มีนำคม 2560 35,900 35,900 34,900 5,000 20,900 

19 – 23 เมษำยน 2560 37,900 37,900 36,900 5,000 22,900 

03 – 07 พฤษภำคม 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

08 – 12 พฤษภำคม 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

10 – 14 พฤษภำคม 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

15 – 19 พฤษภำคม 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

17 – 21 พฤษภำคม 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

22 – 26 พฤษภำคม 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

24 – 28 พฤษภำคม 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

29 พฤษภำคม–02 มิถุนำยน 60 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

31 พฤษภำคม–04 มิถุนำยน 60 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

05 – 09 มิถุนำยน 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

07 – 11 มิถุนำยน 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

12 – 16 มิถุนำยน 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

14 – 18 มิถุนำยน 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

19 – 23 มิถุนำยน 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

21 – 25 มิถุนำยน 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

26 – 30 มิถุนำยน 2560 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 

28 มิถุนำยน –02 กรกฎำคม 60 39,900 39,900 38,900 7,000 24,900 
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**ค่ำบริกำรขำ้งตน้ ยงัไม่รวมค่ำทิปคนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** รำคำเด็กอำยุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บำท** 
 

กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู้โดยสำรจ  ำนวน 15 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผู้โดยสำรไม่ครบจ  ำนวนดงักล่ำว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท  ำให้หอ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทำ่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำง
ประเภทอำจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบำงโรงแรมอำจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทำ่น 
ซ่ึงถ้ำเข้ำพกั 3 ทำ่น อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่บั 1 เตียงพับเสริม หรือ อำจมีควำมจ ำเป็นต้อง
แยกห้องพักเน่ืองจำกโรงแรมนั้นไมส่ำมำรถจัดหำได้ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็
เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกหอ้งพัก 

     2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญอ่ำจจะไมมี่เคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ  
  3.   กรณีท่ีมีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพักใน 

เมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมี 

ขนำดกะทดัรัต และไมมี่อ่ำงอำบน ้ำ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และห้อง 
แต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกนั 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
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 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบ ริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณำสอบถำมจำกหัวหนำ้ทัวรก่์อนกำรใช้บริกำร) 

 ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่ำนละ 24 USD/ทริป/ท่ำน (คนขบั3USD,ไกด3์USD/วนั/ท่ำน) 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์ท่ำนละ 15 USD/ทริป/ท่ำน (3USD/วนั/ท่ำน)  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจ ันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษทั 

เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผู้มี ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษทัไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
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มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเข ้า

ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจ ันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า
น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้อง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ ผิดชอบใดๆ ต่อความ เสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใตท้้อง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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