
 

 

 
 

โปรรัสเซยี มอสโคว ์ซารก์อส จัดจา้น 

จดุเดน่ 
 

 ชม สถานรีถไฟใตด้นิ การตกแตง่ภายใจของแตล่ะสถานลีว้นวจิติรตระการตา 

 ชม พระราชวงัเครมลนิ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของรัสเซยี 

 ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของรัสเซยี 

 อสิระถ่ายรูปกบั สสุานเลนนิ และ วหิารเซนตบ์าซลิ 

 ชม โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน 

 ชม สแปรโ์รฮ่ลิล ์เป็นจดุชมววิทีม่องเห็นทัศนยีภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้หมด 

 ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์เป็นวหิารทีส่ าคญัของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์

 ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กมุ Gum หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงมอสโก 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดอสิมายลอฟกี,้ ถนนอารบตั  

 
ชือ่โปรแกรม โปรรัสเซยี มอสโคว ์ซารก์อส จัดจา้น   

จ านวน 6 วนั 3 คนื 
 

 

 
 

 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง  
 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา 

 
17:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 7 เคาน์เตอร์ P สายการบนิ 

QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  
 

20:55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR833 

 

วนัที ่2 โดฮา - มอสโคว ์- จตรุสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - ถนนอารบตั 

 
00:05 น.+1เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
02:50 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงมอสโคว ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR223 

 
08:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดโมเดโดโว หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่น

เดนิทางเขา้สูก่รุง มอสโคว ์เมอืงหลวงของรัสเซยี และยังครองอนัดบัเมอืงทีใ่หญ่ทสีดุของยโุรป มปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 

850 ปี จากนัน้น าท่านชม จตุรสัแดง Red Square เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ของรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อวีานที่ 3 
เพื่อเป็นสถานทีจ่ัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะไดม้ีเวลาอสิระถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับ อาคารพิพิธภัณฑ์

แห่งชาตรัิสเซยี สุสานเลนนิ และ วหิารเซนตบ์าซลิ Saint Basil's Cathedral ตัวโบสถม์หีลังคาสงูยอดแหลม มโีดม
หัวหอม 9 โดม มสีสีนัสดใสสวยงามขนาดเล็กใหญล่ดหลัน่กนัไปไมม่ทีีใ่ดเหมอืนมทีีเ่ดยีวในโลก   

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบตั ยา่นการคา้ มขีองซือ้ของขายมากมาย เป็นถนนทีข่ ึน้ชือ่ของ กรุงมอสโคว ์ 

 

 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 

หมายเหต ุ  
**พเีรยีดทีเ่ดนิทาง ขาไป Flight QR837 เวลา 02:35 น. - 05:45 น. / QR233 เวลา 06:45 น. - 11:55 น. 

จะมมีือ้อาหารค า่เนือ่งจากมาถงึมอสโควเ์วลา 12:00 น.** 
 

ทีพ่กั  Ibis Moscow Oktyabrskoye Pole หรอืเทยีบเทา่             
                                    

วนัที ่3 ซากอรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - โบสถท์รนิติ ี ้- สแปรโ์รฮ่ลิล ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซากอรส์ Zagorsk เดนิทางออกจากกรุงมอสโคว ์ชมโบสถเ์กา่แกท่ีภ่ายในตกแตง่ดว้ยภาพ
นักบญุ มแีท่นส าหรับประกอบพธิขีองพระสังฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด ชัน้ล่างเป็นหอ้งครัวส าหรับท าอาหารใหก้ับ

คนจน จากนัน้ชม โบสถอ์สัสมัชญั Assumption Church สรา้งเลยีนแบบโบสถท์ีพ่ระราชวังเครมลนิ เขา้ชมภายในได ้
เฉพาะชว่งฤดรูอ้น และชม โบสถท์รนิติ ี ้Holy Trinity สถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหัวหอมสทีอง ภายในมโีลงศพเงนิ

ของนักบญุเซอรเ์จยีส ผูก้อ่ตัง้เมอืงซากอรส์ ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพของทา่น 
 



 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึบรเิวณตลาดนัดหนา้โบสถ ์ซึง่เป็นแหลง่จ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึทีข่ ึน้ชือ่ เชน่ ตุก๊ตา
แม่ลูกดก ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไม ้สนิคา้หัตถกรรมพื้นบา้น งานฝีมอื ของเลน่ส าหรับเด็ก ของใชใ้นฤดูหนาว เชน่ ผา้พันคอ

ไหมพรม ถงุมอืกนัหนาว และสนิคา้เบ็ดเตล็ดตา่งๆ ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางกลับเขา้กรุงมอสโคว ์น าทา่นสู ่สแปรโ์รฮ่ลิล ์
Sparrow Hill จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้หมด ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับตกึมหาวทิยาลัย

มอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกนั  

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั  Ibis Moscow Oktyabrskoye Pole หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 พระราชวงัเครมลนิ - โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ - หา้งสรรพสนิคา้กมุ - สถานรีถไฟใตด้นิ    

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าผูม้เีกยีรตสิู ่พระราชวงัเครมลนิ Kremlin Palace สถานทีท่อ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของรัสเซยี สรา้งขึน้มาพรอ้มกับ
กรุงมอสโคว ์จงึเป็นศนูยร์วมของวัฒนธรรมตา่งๆ ของรัสเซยี จากนัน้ชม โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน

เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับนักบญุอาร์คแอนเจล ไมเคลิ 

เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซาร์กอ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมัย
พระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบัน

วางโชวไ์วภ้ายในพระราชวังเครมลนิ ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร  ์Tsar Cannon สรา้งในปี ค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืน
ใหญท่ีส่ดุในโลกท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตนั และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตนั 

 
 

 
 

 

 



 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม Gum หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในกรุงมอสโก แต่มชี ือ่เสยีงในเรือ่งของ
สนิคา้อันมใีหเ้ลอืกซือ้กนั อยา่งหลากหลายชนดิหา้งสรรพสนิคา้กมุ หรอือกีสถนทีห่นึง่ทีม่สีถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงนี้ 

หา้งสรรพสนิคา้กมุ กอ่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1895 มคีวามสวยงาม และโดดเดน่มากลกัษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชัน้ มี
รา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายส าหรับใหผู้ท้ีเ่ดนิทางหรอืผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แตส่นิคา้ทีน่ี่อาจจะมทีัง้

รูปลักษณ์ภายใน และภายนอกทีดู่หรูหราโอ่อ่าทีส่ าคัญตัง้อยู่บรเิวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดงหา้งสรรพสนิคา้กูมมีการ

จ าหน่ายสนิคา้ประเภทอปุโภคและบรโิภคเชน่ เสือ้ผา้ ของใชใ้นครัวเรอืน สนิคา้ทีม่ชี ือ่มยีีห่อ้ เครือ่งส าอางค ์น ้าหอม และ
สนิคา้ทีเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึ ซึง่มใีหเ้ลอืกกันอย่างหลากหลายทเีดยีว ชม สถานรีถไฟใตด้นิ Metro การตกแตง่ภาย

ใจของแต่ละสถานีลว้นวจิติรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงานปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส กระจกส ีอกีทัง้โคมไฟ 
และงานประดบัประดาตา่งๆ ลว้นปราณีตวจิติรบรรจง  

**พเิศษ ถา้มเีวลา น าท่าน ลอ่งเรอื River Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้า Moskva ซึง่เป็นแม่น ้าสายหลักของ

กรุงมอสโคว ์**เป็นโปรแกรมเสรมิมคีา่ใชจ้า่ยสอบถามมคัคเุทศก ์การลอ่งเรอืข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ**  
 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Ibis Moscow Oktyabrskoye Pole หรอืเทยีบเทา่         

     

วนัที ่5 วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ - ตลาดอสิมายลอฟกี ้-  โดฮา  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม วหิารเซนตซ์าเวยีร  ์St. Saviour Cathedral เป็นวหิารทีส่ าคัญของนิกายรัสเซยีนออโทดอกซ ์ใช ้

ประกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิสรา้งเป็นทีร่ะลกึถงึพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีส่ามารถขับไลก่องทัพนโปเลยีนไปได ้

ไดเ้วลาเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ตลาดอสิมายลอฟกี ้Izmailovsky Market ตลาดขายสนิคา้พื้นเมอืง ซึง่ทา่นจะได ้

พบกบัสนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อสิระทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั อาท ิตุก๊ตามาทรอชกา้ (แมล่กูดก) ผา้พันคอ กลอ่ง
ดนตรรีูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกญุแจ ไมแ้กะสลกั และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย  

 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ไดเ้วลาเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์

 

23:55 น.  ออกเดนิทางสู ่โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR230 

 

วนัที ่6 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

05:10 น.+1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

08:00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR832 
 

19:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 

เดอืน  ตุลาคม 

04 ต.ค. 61 - 09 ต.ค. 61 QR833/20:55 น.  
* PRO 

33,888 33,888 33,888 7,900 - 

11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61 QR833/20:55 น. 34,888 34,888 33,888 7,900 - 

18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 QR833/20:55 น. 
* วนัปิยมหาราช 

35,888 35,888 34,888 7,900 - 

เดอืน  พฤศจกิายน 

11 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61 QR837/01:00 น. 
* PRO 

33,888 33,888 33,888 7,900 - 

14 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61 QR837/01:00 น. 34,888 34,888 33,888 7,900 - 

23 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61 QR837/01:00 น. 37,888 37,888 36,888 7,900 - 

30 พ.ย. 61 - 05 ธ.ค. 61 QR837/01:00 น. 38,888 38,888 37,888 7,900 - 

เดอืน  ธนัวาคม 

05 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 QR837/01:00 น. 

* วนัพ่อ,  
วัน

รัฐธรรมนูญ 

39,888 39,888 38,888 7,900 - 

13 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61 QR837/01:00 น. 42,888 42,888 41,888 7,900 - 

 

* ขาไป Flight QR833 เวลา 20:55 น. - 00:05 น.+1 / QR223 เวลา 02:50 น. - 08:00 น. 
* ขาไป Flight QR837 เวลา 02:35 น. - 05:45 น. / QR233 เวลา 06:45 น. - 11:55 น. จะมมีือ้อาหารค ่าเนือ่งจากมาถงึ

มอสโควเ์วลา 12:00 น.** 
 

 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณีทีส่าย

การบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระคา่มัดจ าทัวร ์หรอืคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกลุผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ให ้

ทางบรษัิทในการออกตัว๋เครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสาร

ทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะจัดสง่ใบ

นัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกนั กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคา
ทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีนบางประเทศ 

ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบัผูใ้หบ้รกิาร

ในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

 
 

 

 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา 

หรือกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คยีงแทน อาจจะมีการปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท** อตัราเบีย้ประกนัเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 40 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ์น ้าหนักดังนี้  กระเป๋าโหลดใต ้

เครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ 4. 

ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซี่าใหท้่าน 

โดยช าระคา่บรกิารต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่น
จะยืน่วซีา่) 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ ทางบรษัิท

ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์และเหตุสดุวสิัยบาง
ประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความลา่ชา้ของสายการ
บนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่

สถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย
งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทางบรษัิทจะถอืวา่
ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

 
 

 

 

 



 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 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 ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการลืน่การ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 

อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือการควบคมุของบรษัิท
ฯ 

 



 

 

 

ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     
 

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

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

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

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

5. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   

   
  

   
   

  

   

 


