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รสัเซยี MOSCOW BEAUTIFUL AUTUMN 

จุดเด่น 

 

 ชม สถานรีถไฟใตด้นิ การตกแตง่ภายใจของแตล่ะสถานลีว้นวจิติรตระการตา 

 พระราชวงัเครมลนิ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของรัสเซยี 

 ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของรัสเซยี 

 ชม วหิารเซนตบ์าซลิ โดมหัวหอม 9 โดม มสีสีนัสดใสสวยงาม 

 สแปรโ์รฮ่ลิล ์จดุชมววิของทีส่ามารถมองเห็นทศันยีภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้หมด 

 ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์เป็นวหิารทีส่ าคญัของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์
 

ชื่อโปรแกรม รสัเซีย MOSCOW BEAUTIFUL AUTUMN   

จ านวน 6 วนั 3 คนื 
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ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา 

 

17:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์P สาย

การบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

21:15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์ โดยเทีย่วบนิที ่QR 833 
 

23:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

วนัที ่2 โดฮา - มอสโคว ์- สถานรีถไฟใตด้นิ - หา้งสรรพสนิคา้กุม 

 

02:40 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงมอสโคว ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR213 

 
07:50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว หลังผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิ
ทางเขา้สู่กรุง มอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย และยังครอง

อันดับเมืองทีใ่หญ่ทสีุดของยุโรป มีประวัตศิาสตร์ยาวนานถึง 
850 ปี จากนั้นน าชมความยิง่ใหญ่ของรัสเซยีรถไฟใตด้นิมอส

โคว ์ชม สถานรีถไฟใตด้นิ Metro การตกแต่งภายใจของแต่

ละสถานีลว้นวจิติรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงานปฏมิากรรม งาน
จิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกส ีอีกทัง้โคมไฟ และงาน

ประดบัประดาตา่งๆ ลว้นปราณีตวจิติรบรรจง  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จาก นั้น ใ ห ้ท่ า น ช อ้ป ป้ิ ง  ห้า งส ร รพสินค้ากุ ม  Gum 
หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในกรุงมอสโก แต่มีชือ่เสยีงใน

เรื่องของสนิคา้อันมีใหเ้ลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด
หา้งสรรพสนิคา้กุม หรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่ของเมืองนี้ หา้งสรรพสนิคา้กุม ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ.

1895 มคีวามสวยงาม และโดดเดน่มากลักษณะชองตัวอาคาร
เป็นอาคารสงู 3 ชัน้ มรีา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายส าหรับให ้

ผูท้ีเ่ดนิทางหรอืผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่
สนิคา้ทีน่ีอ่าจจะมทีัง้รูปลักษณ์ภายใน และภายนอกทีด่หูรูหรา

โอ่ อ่ า ที่ส า คัญตั ้ ง อ ยู่
บรเิวณลานกวา้งในย่าน

จ ตุ รั ส แ ด ง

หา้งสรรพสนิคา้กูมมีการจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น 
เสือ้ผา้ ของใชใ้นครัวเรอืน สนิคา้ทีม่ชี ือ่มยีีห่อ้ เครือ่งส าอางค ์น ้าหอม และ

สนิคา้ทีเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึ ซึง่มใีหเ้ลอืกกันอย่างหลากหลายทเีดยีว 
ไดเ้วลาน าท่าน ลอ่งเรอื River Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้า 

Moskva ซึง่เป็นแมน่ ้าสายหลกัของกรุงมอสโคว ์

 
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 าผูม้เีกยีรตสิู ่พระราชวงัเครมลนิ Kremlin Palace 

สถานทีท่่องเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของรัสเซยี สรา้งขึน้มาพรอ้มกับกรุง
มอสโคว์ จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ ของรัสเซีย 

จากนัน้ชม โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน
เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถอ์ารค์แอน

เจล ไมเคลิ ที่

ส ร ้ า ง อุ ทิ ศ
ให ก้ับ นักบุญ

อาร์คแอนเจล 
ไมเคลิ เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเต

อร์มหาราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 

สมัยพระนาง
แอนนาที่ทรง

ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ
สรา้งระฆังใบ

ใหญ่ที่สุด ใ น
โลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบัน

วางโชวไ์วภ้ายในพระราชวังเครมลนิ ชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์

Tsar Cannon สรา้งในปี ค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่
ทีส่ดุในโลกท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก 

ลกูละ 1 ตนั 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านชม จตุรสัแดง Red Square เป็น
เสมอืนสัญลักษณ์ของรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อวีานที ่3 

เพือ่เป็นสถานทีจ่ัดงานแสดงใหญ่ๆ  และการชมุนุมตา่งๆ ทา่นจะ
ไดม้เีวลาอสิระถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ อาคารพพิธิภัณฑแ์ห่งชาติ

รัสเซยี สุสานเลนนิ และ วหิารเซนตบ์าซลิ Saint Basil's 
Cathedral ตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 

โ ด ม  มี สี สั น

สดใสสวยงาม
ข น า ด เ ล็ ก

ใหญ่ลดหลั่น
กั น ไปไม่มีที่

ใดเหมอืนมทีีเ่ดยีวในโลก และจากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชม และ

เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าภายในหา้งกมุ สถาปัตยกรรมที่
เกา่แกข่องเมอืงทีม่คีวามสวยงามโดดเดน่ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรอืเทยีบเทา่             
                                      

วนัที ่4 ซากอรส์ - สแปรโ์รฮ่ลิล ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซากอรส์ Zagorsk เดนิทาง

ออกจากกรุงมอสโคว ์ชมโบสถเ์กา่แกท่ีภ่ายในตกแตง่ดว้ยภาพ
นักบุญ มแีท่น

ส า ห รั บ

ป ร ะกอบพิ ธี
ข อ ง

พระสังฆราช
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และทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด ชัน้ล่างเป็นหอ้งครัวส าหรับท าอาหารใหก้ับคนจน จากนั้นชม โบสถอ์สัสมัชญั 

Assumption Church สรา้งเลยีนแบบโบสถท์ีพ่ระราชวังเครมลนิ เขา้ชมภายในไดเ้ฉพาะชว่งฤดรูอ้น และชม 
โบสถท์รนิติ ี ้Holy Trinity สถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหัวหอมสทีอง ภายในมโีลงศพเงนิของนักบญุเซอร์

เจยีส ผูก้อ่ตัง้เมอืงซากอรส์ ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพของทา่น 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารรสัเซยี) 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึบรเิวณตลาด
นัดหนา้โบสถ ์ซึง่เป็นแหลง่จ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึทีข่ ึน้ชือ่ เชน่ 

ตุ๊กตาแม่ลกูดก ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไม ้สนิคา้หัตถกรรมพืน้บา้น 
งานฝีมอื ของเลน่ส าหรับเด็ก ของใชใ้นฤดหูนาว เชน่ ผา้พันคอ

ไหมพรม ถุงมอืกันหนาว และสนิคา้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ไดเ้วลาอัน
สมควร เดนิทางกลับเขา้กรุงมอสโคว์ น าท่านสู ่สแปรโ์ร่ฮลิล ์

Sparrow Hill จดุชมววิของทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

กรุ งมอสโคว์
ไ ด ้ทั ้ ง ห ม ด 

ถ่ายรูปเ ป็นที่
ร ะ ลึ ก กั บ ตึ ก

มหาวทิยาลยัมอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 

ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกนั 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่5 วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบตั - โดฮา 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม  ว ิหาร เซนต์ซาเวียร ์ St.  Saviour 
Cathedral เป็นวหิารทีส่ าคัญของนิกายรัสเซยีนออโทดอกซ ์

ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิสรา้งเป็นทีร่ะลกึถงึพระ
เจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีส่ามารถขบัไลก่องทพันโปเลยีนไปได ้

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านสู ่ถนนอารบตั ย่านการคา้ มขีองซือ้ของขาย

มากมาย เป็นถนนทีข่ ึน้ชือ่ของ กรุงมอสโคว ์
 

23:30 น.  ออกเดนิทางสู ่โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR230 

 

วนัที ่6 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

04:45 น.+1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
08:15 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR832 

 
19:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

วซีา่ 

เดอืน  ตุลาคม 

26 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60  30,999 30,999 29,999 7,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 30 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ 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% 



  

 
6 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
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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 ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 


