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รสัเซยี MOSCOW BEAUTIFUL AUTUMN 

จุดเด่น 

 
• ชม สถานรีถไฟใตด้นิ การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานลีว้นวจิติรตระการตา 

• ลอ่งเรอื River Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแมน่ ้า Moskva เป็นแมน่ ้าสายหลักของกรงุมอสโคว ์
• ชมความงามของ พระราชวงัเครมลนิ สถานทีท่่องเทีย่วทีข่ึน้ชือ่ของรัสเซยี 

• ชม โบสถอ์สัสมัชญั สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด  
• ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ของรัสเซยี 

• ชม วหิารเซนตบ์าซลิ โดมหัวหอม 9 โดม มสีสัีนสดใสสวยงาม 
• ชม สแปรโ์รฮ่ลิล ์จดุชมววิของทีส่ามารถมองเห็นทัศนยีภาพของกรงุมอสโควไ์ดทั้ง้หมด 

• ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์เป็นวหิารทีส่ าคัญของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์
 

ชื่อโปรแกรม รสัเซีย MOSCOW BEAUTIFUL AUTUMN   
จ านวน 6 วนั 3 คนื 
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ก าหนดการเดนิทาง   

 

วนัที ่1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ - เตหะราน (อหิรา่น) 

 

19:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก ชั ้น 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน 
MAHAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
** โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ ณ ทา่อากาศยาน กรงุ

เตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 
- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเส ือ้แขนยาวไม่
รดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัส าหรบัคลมุศรษีะ 

- สภุาพบรุษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส ือ้แขนยาว 
22:35 น. ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น 

โดยเทีย่วบนิที ่W5050 
 

วนัที ่2 เตหะราน (อหิรา่น) - มอสโคว ์- วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบตั 

 
03:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
08:15 น. ออกเดนิทางต่อสู ่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่W5084 

 
10:45 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน วนูโคโว หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย น าท่านเดิน

ทางเขา้สู่กรุง มอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย และยังครอง
อันดับเมืองที่ใหญ่ทีสุดของยุโรป มีประวัติศาสตรย์าวนานถงึ 
850 ปี จากนัน้น าชมความยิง่ใหญ่ของรัสเซยีรถไฟใตด้ินมอส
โคว ์ชม สถานรีถไฟใตด้นิ Metro การตกแต่งภายใจของแต่

ละสถานีลว้นวจิติรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งาน
จิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทั ้งโคมไฟ และงาน
ประดับประดาต่างๆ ลว้นปราณีตวจิติรบรรจง จากนัน้น าท่านสู่ 

ถนนอารบตั ยา่นการคา้ มขีองซือ้ของขายมากมาย เป็นถนนที่
ขึน้ชือ่ของ กรงุมอสโคว ์

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จาก นั้นน าท่ านชม  วิหารเซนต์ซาเ วียร ์ St. Saviour 
Cathedral เป็นวหิารที่ส าคัญของนิกายรัสเซยีนออโทดอกซ ์
ใชป้ระกอบพธิีกรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิสรา้งเป็นที่ระลึกถงึพระ

เจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่ 1 ทีส่ามารถขับไล่กองทัพนโปเลยีนไปได ้
ไดเ้วลาน าท่าน ลอ่งเรอื River Cruise ชมความสวยงามสอง
ฝ่ั ง แ ม่ น ้ า  
Moskva ซึ่ ง

เป็นแม่น ้าสาย
หลักของกรุง
มอสโคว ์

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรอืเทยีบเทา่             
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วนัที ่3 พระราชวงัเครมลนิ - โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ - จตัรุสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าผูม้เีกยีรติสู่ พระราชวงัเครมลนิ Kremlin Palace 
สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชือ่ของรัสเซยี สรา้งขึ้นมาพรอ้มกับกรุง
มอสโคว์ จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่าง  ๆ ของรัสเซีย 

จากนัน้ชม โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลียน
เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถอ์ารค์แอน

เจล ไมเคลิ ที่

ส ร ้ า ง อุ ทิ ศ
ใหก้ับนักบุญ
อารค์แอนเจล 
ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเต

อรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 
สมัยพระนาง
แอนนาที่ทรง

ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ
สรา้งระฆังใบ
ใหญ่ที่สุดใน

โลก แต่เกดิความผดิพลาดระหวา่งหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจบัุน

วางโชวไ์วภ้ายในพระราชวังเครมลิน ชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์
Tsar Cannon สรา้งในปี ค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่
ที่สุดในโลกท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก 
ลูกละ 1 ตัน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านชม จตุรสัแดง Red Square เป็นเสมือน

สัญลักษณ์ของรัสเซยี สรา้งขึ้นในสมัยพระเจา้อีวานที่ 3 เพือ่
เป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ  และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะได ้
มเีวลาอสิระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาคารพพิธิภัณฑแ์ห่งชาติ
รัสเซยี สุสานเลนนิ และ วหิารเซนตบ์าซลิ Saint Basil's 

Cathedral ตัวโบสถม์หีลังคาสูงยอดแหลม มโีดมหัวหอม 9 
โ ด ม  มี สี สั น
สดใสสวยงาม

ขนาดเล็กใหญ่
ลดหล่ันกันไป
ไ ม่ มี ที่ ใ ด

เหมือนมีที่เดียวในโลก และจากนั้นอสิระใหท้่านเดินชม และ

เลอืกซือ้สนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าภายในหา้งกมุ สถาปัตยกรรมที่
เกา่แกข่องเมอืงทีม่คีวามสวยงามโดดเด่น 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรอืเทยีบเทา่             
                                       

วนัที ่4 ซากอรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั Assumption Church - สแปรโ์รฮ่ลิล ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซากอรส์ Zagorsk เดินทางออกจากกรุงมอสโคว ์ ชมโบสถเ์ก่าแก่ที่ภายใน
ตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่ส าหรับนักรอ้งน าสวด ชัน้ล่างเป็น

หอ้งครัวส าหรับท าอาหารใหก้ับคนจน จากนั้นชม  โบสถ์
อสัสมัชญั Assumption Church สรา้งเลียนแบบโบสถ์ที่
พระราชวังเครมลิน เขา้ชมภายในไดเ้ฉพาะชว่งฤดูรอ้น และชม 
โบสถ์ทรินิต ี้ 

Holy Trinity 
สถาปัตยกรรม
เป็นแบบยอด

โดมหัวหอมสี

ทอง ภายในมี
โ ล ง ศ พ เ งิ น
ข อ ง นั ก บุ ญ

เซอรเ์จยีส ผูก้อ่ตัง้เมอืงซากอรส์ ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดินทาง
มาสักการะดว้ยการจบูฝาโลงศพของท่าน 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารรสัเซยี) 
 จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลึกบรเิวณตลาดนัดหนา้

โบสถ ์ซึง่เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึทีข่ึน้ชือ่ เชน่ ตุ๊กตาแม่
ลูกดก ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไม ้สนิคา้หัตถกรรมพืน้บา้น งานฝีมอื 

ของเล่นส าหรับเด็ก ของใชใ้นฤดูหนาว เช่น ผา้พันคอไหมพรม 
ถุงมือกันหนาว และสินคา้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ไดเ้วลาอันสมควร 
เดินทางกลับเขา้กรุงมอสโคว์ น าท่านสู่  สแปร์โร่ฮ ิลล ์ 
Sparrow Hill จดุชมววิของทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

กรุงมอสโควไ์ดทั้ง้หมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวทิยาลัย
มอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสูงในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตึก ที่
สรา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกัน 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 เตหะราน (อหิรา่น) - สมทุรปราการ (ท่าอากาศยาน สวุรรณภมู)ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
12:15 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยสายการบนิ HAHAN AIR เทีย่วบนิที ่W5085 
 
17:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

22:10 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ HAHAN AIR ที ่W5051 

วนัที ่6 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ 

 
07:25 น.+1 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร  

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เด ีย่ว 

วซี่า 

เดอืน  พฤศจกิายน 

15 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60  27,999 27,999 27,999 7,900 - 

22 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60  27,999 27,999 27,999 7,900 - 

เดอืน  ธนัวาคม 

06 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60 * วนัรัฐธรรมนูญ 28,999 28,999 28,999 7,900 - 

13 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60  28,999 28,999 28,999 7,900 - 

20 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60 * วนัครสิตม์าส 29,999 29,999 29,999 7,900 - 

27 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 * วนัปีใหม ่ 35,999 35,999 35,999 7,900 - 

เดอืน  มกราคม 

03 ม.ค. 61 - 08 ม.ค. 61  29,999 29,999 29,999 7,900 - 

10 ม.ค. 61 - 15 ม.ค. 61  28,999 28,999 28,999 7,900 - 

17 ม.ค. 61 - 22 ม.ค. 61  28,999 28,999 28,999 7,900 - 

24 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61  28,999 28,999 28,999 7,900 - 

31 ม.ค. 61 - 05 ก.พ. 61  28,999 28,999 28,999 7,900 - 

เดอืน  กมุภาพนัธ ์

14 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61  29,999 29,999 29,999 7,900 - 

21 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61  28,999 28,999 28,999 7,900 - 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 
• กรณีทีท่่านตอ้งออกต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองต๋ัวทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้ เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สัตวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบมุาใหชั้ดเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ที่หลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรณุาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีที่ออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกต๋ัวเครือ่งบนิ 

• กรณีเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทุกอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

• หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้่านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบไุว ้
• ราคาทัวรใ์ชต๋ั้วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุท่านัน้ 

• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ที่ไม่รูจั้กกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ท่านัน้ 

• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

• ลูกคา้ที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

• การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิติส าหรับนักท่องเทีย่วเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ
ผูใ้หบ้รกิารในสว่นต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
• ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ HAHAM AIR 

• ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์ การ
แข่งขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
• ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกันภัยอบัุตเิหตุระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
• ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
• ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 30 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิท่านละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณถีอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 5 กโิลกรมั 
• ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

• ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

• ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่
อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนินการ
ยืน่วซีา่ใหท้่าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง  

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมดโดยหักค่าธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสัิยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตุสดุวสัิยบางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไมอ่าจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลิก  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

• กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  
• สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทาง  
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การยกเลกิ 
• แจง้ล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์

• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ
ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื ค่าธรรมเนยีม
ในการมัดจ าต๋ัว 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสัิย เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบนิ, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ที่เกดิขึ้นเหนอื

การควบคุมของบรษัิทฯ 
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