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CHECK IN รสัเซยี หนา้หนาว มอสโคว ์เซนตปี์เตอร  ์

จุดเด่น 

 

 ชม สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์ทีต่กแตง่อย่างวจิติรตระการตา 

 ชม พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอืเปโตรควาเรสต ์PETERHOF 

 ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีส่ าคญัระดบัชาต ิ

 ชม พระราชวงัเครมลนิ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของรัสเซยี 

 ชมภายใน พระราชวงัฤดหูนาว ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากมาย 

 ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของรัสเซยี 

 ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ 

 ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กมุ  
 

ชื่อโปรแกรม CHECK IN รสัเซีย หน้าหนาว มอสโคว ์เซนตปี์เตอร ์  
จ านวน 6 วนั 4 คนื 
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ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อลัมาต ี

 

07:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์R สาย
การบนิ AIR ASTANA โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ 
 

10:00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีโดยเทีย่วบนิที ่KC932 

 
16:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาต ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
18:55 น. ออกเดินทางต่อสู่  กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน  AIR 

ASTANA เทีย่วบนิที ่KC875 

 
20:50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน เชเรเมเตยีโว กรุงมอสโคว ์หลัง

ผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

 
ทีพ่กั  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรอืเทยีบเทา่         

 

วนัที ่2 
สแปรโ่รฮ่ลิล ์- รถไฟใตด้นิ - วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- จตรุสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งสรรพสนิคา้ 
GUM 

 

    เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านสู่ สแปร์โร่ฮ ิลล  ์จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้หมด ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ
ตกึมหาวทิยาลัยมอสโคว ์ทีส่รา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่

เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกัน จากนัน้น าท่านชม 

สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์การตกแตง่ภายใจของแตล่ะสถานี
ลว้นวจิติรตระการตา ไม่วา่จะเป็นงานปฏมิากรรม งานจติรกรรม 

งานสเตนกลาส กระจกส ีอกีทัง้โคมไฟ และงานประดับประดา
ตา่งๆ ลว้นปราณีต วจิติรบรรจง จากนัน้น าทา่นชม วหิารเซนต์

ซาเวยีร ์เป็นวหิารทีส่ าคัญของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์ใช ้

ประกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาตสิรา้งเป็นทีร่ะลกึถงึพระเจา้อ
เล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีส่ามารถขบัไลก่องทพันโปเลยีนไปได ้  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นน าชม จตุรสัแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย 

สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อวีานที่ 3 เพือ่เป็นสถานทีจ่ัดงานแสดง
ใหญ่ๆ และการชมุนุมตา่งๆ ท่านจะไดม้เีวลาอสิระถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึกับ อาคารพพิิธภัณฑแ์ห่งชาตรัิสเซยี สุสานเลนนิ และ 
ว ิห าร เซนต์

บ า ซิ ล  ตั ว
โ บ ส ถ์ มี

ห ลั ง ค า สู ง

ยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสสีันสดใสสวยงาม ขนาด
เล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไม่มีที่ใดเหมือนมีที่เดยีวในโลก และ

จ า ก นั้ น น า ท่ า น ช ้อ ป ป้ิ ง  ห้า งส ร รพสินค้า กุ ม  Gum 
หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชือ่เสยีงใน

เรื่องของสินคา้อันมีใหเ้ลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด

หา้งสรรพสนิคา้กุม หรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่
เก่าแก่ของเมืองนี้ หา้งสรรพสนิคา้กุม ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ.

1895 มคีวามสวยงาม และโดดเดน่มากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชัน้ มรีา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมาย
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ส าหรับใหผู้ท้ีเ่ดนิทางหรือผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สนิคา้ทีน่ี่อาจจะมทีัง้รูปลักษณ์ภายใน 

และภายนอกทีดู่หรูหราโอ่อ่าทีส่ าคัญตัง้อยู่บรเิวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดงหา้งสรรพสนิคา้กูมมกีารจ าหน่าย
สนิคา้ประเภทอปุโภคและบรโิภคเชน่ เสือ้ผา้ ของใชใ้นครัวเรอืน สนิคา้ทีม่ชี ือ่มยีีห่อ้ เครือ่งส าอางค ์น ้าหอม และ

สนิคา้ทีเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึ ซึง่มใีหเ้ลอืกกนัอยา่งหลากหลายทเีดยีว 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรอืเทยีบเทา่                  

 

วนัที ่3 พระราชวงัเครมลนิ - รถไฟดว่น Mega Polis Express - เซ็นปีเตอรส์เบริก์  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าผูม้เีกยีรตสิู ่พระราชวงัเครมลนิ สถานทีท่อ่งเทีย่วที่
ข ึน้ชือ่ของรัสเซยี สรา้งขึน้มาพรอ้มกับกรุงมอสโคว ์จงึเป็นศนูย์

รวมของวัฒนธรรมตา่งๆ ของรัสเซยี ผ่านชม พพิธิภณัฑอ์ารม์

เมอรร์ ี ่แชมเบอร ์หนึ่งในพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แก่ทีส่ดุของรัสเซยี 
จัดแสดงเครื่องทรง ราชรถ ราชบริภัณฑ์ของพระเจา้ซาร์  

จ า ก นั้ น ช ม 
โ บ ส ถ์

อ ัส ส ัม ช ัญ 
ส ร ้ า ง โ ด ย

สถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด 

ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ ที่สรา้งอุทศิใหก้ับนักบุญ
อารค์แอนเจล ไมเคลิ เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุค

พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.
1733-1735 

สมัยพระนาง

แอนนาที่ทรง
ประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาด

ระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไวภ้ายใน
พระราชวังเครมลนิ ชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.

1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลกท าดว้ยบรอนซ์ 

น ้าหนัก 40 ตนั และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตนั 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาอันสมควร  น าท่านขึ้น  รถไฟด่วน Mega Polis 

Express เพือ่ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์ เบริก์ 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Holiday Inn St. Petersburg Hotel หรอืเทยีบเทา่             

                                       

วนัที ่4 พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ - มหาวหิารเซนตไ์อแซค - พระราชวงัฤดหูนาว 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าทา่นเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอื เปโตรควาเรสต ์PETERHOF รมิฝ่ังทะเลบอลตคิ

สรา้งในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซึง่พระองค์
ใชเ้ป็นทีพั่กผ่อนส าหรับลา่สตัวใ์นฤดรูอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะ

ใหพ้ระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายสใ์น
ฝร่ังเศสเพื่อแสดงออกถงึความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซยี และ

เนื่องจากไดร้วบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากประเทศต่างๆ

มากมายสิ่ง ก่อสร ้า งและสถา ปัตยกร รมที่ตกแต่ งด ว้ย
สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสคิ ทีใ่ชป้ระดับประดา

หอ้งหับตา่งๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง ท่านจะตืน่ตา
ตืน่ใจกับประตมิากรรมน ้าพุอันโดดเด่นอลังการดว้ยทองเหลอืง

อร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์  **
พระราชวงัฤดูรอ้น Peterhof Palace จะปิดน ้าพุในสวนชว่ง

เดอืน ตลุาคม ถงึ พฤษภาคม พระราชวงัฤดรูอ้น Peterhof Palace จะปิดทกุวนัจันทร ์สิน้เดอืน หรอื วนัจันทรแ์ละ

วนัอังคาร (2 วัน) สิน้เดอืน โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่เป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพืน้เมอืงรัสเซยีทีจ่ะ
เพิ่มวันหยุดในช่วงฤดูใบไมร้่วง และ ฤดูหนาว ในช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ พฤษภาคม กรณีทีพ่ระราชวังฤดูรอ้น 

Peterhof Palace ปิด ทางบริษัทขอน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวังแคทเทอรีน หอ้งอ าพัน หรือ 
พระราชวงัยสูซปูอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์วงัใดวงัหนึง่ เป็นการทดแทน 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมภายใน มหาวหิารเซนตไ์อแซค SAINT ISAAC’S 

CATHEDRAL สร า้งใน ปีค .ศ.1712 โดยมีโดมทอง เ ป็น
เอกลกัษณ์ ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา 

ซึง่ตอ่มาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถห์นิ และถูกสรา้งใหม่อย่าง
งดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีป่รารถนาจะใหว้หิาร

แห่งนีเ้ป็นวหิารทีม่คีวามยิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลก พระองคจ์งึทุม่เท

ทัง้ก าลังคน และก าลังทรัพยอ์ย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช ้

ทองค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับ

ประดาดว้ยหิน
อ่ อ น , แ ล ะ

ม า ล า ไ ค ท์

หลากส ีซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี ปัจจุบนัวหิารเซนต์
ไอแซคไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นวหิารทรงโดมทีใ่หญเ่ป็น จากนัน้

น าท่านเดินทางสู่  พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE 
MUSEUM ชมภายในพระราชวัง ที่ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ 

มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนี้เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองการ

เสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญ
สัมพันธไมตรีไทย/รัสเซีย พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายา

ลักษณ์ร่วมกับพระเจา้ซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกดว้ย 
จากนั้น น าท่านผ่านชม วหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์Peter-

and-Paul-Fortress เริ่มสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ 1712 และสรา้ง
เสร็จในวันที ่29 มถิุนายน ค.ศ.1733 ตัง้ชือ่วหิารแห่งนีเ้พือ่เป็น

เกยีรติแ์ด ่นักบญุปีเตอร ์และนักบญุปอลดเ์พื่อเป็นการเผยแพร่

ศาสนา ซึง่วหิารแห่งนี้เป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ 
เริ่มตน้จากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั่งถึง

กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศท์ีเ่พิง่น ามาในปีค.ศ 1998 โดย
การตรวจ DNA ทราบวา่คอื พระเจา้นิโคลัส ที ่2 และครอบครัว

ซึง่ประกอบดว้ย พระเจา้นิโคลัสที่ 2 พระมเหสอีเล็กซานดรา 

และพระธิดา 3 พระองคค์ือโอลกา้ Olga ทาเทียนา Tatiana 
และอนาสตาเซยี Anastasia สว่นทีไ่มพ่บคอื มาเรยี Maria และ

รัชทายาทอเล็กเซย ์Alekxy บรเิวณโดยรอบมโีรงงานผลติเหรยีญ และทีข่งัคกุนักโทษทางการเมอืง 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  Holiday Inn St. Petersburg Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 เซ็นปีเตอรเ์บริก์ - อลัมาต ี
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
13:45 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีโดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC136 

  
21:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาต ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

วนัที ่6 อลัมาต ี- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
01:15 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC931 

 

08:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

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 มกราคม 

10 ม.ค. 61 - 15 ม.ค. 61  45,555 45,555 44,555 8,500 - 

19 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61  45,555 45,555 44,555 8,500 - 

24 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61  45,555 45,555 44,555 8,500 - 

27 ม.ค. 61 - 01 ก.พ. 61  45,555 45,555 44,555 8,500 - 

31 ม.ค. 61 - 05 ก.พ. 61  45,555 45,555 44,555 8,500 - 

เดอืน กมุภาพนัธ ์

03 ก.พ. 61 - 08 ก.พ. 61  47,555 47,555 46,555 8,500 - 

07 ก.พ. 61 - 12 ก.พ. 61  47,555 47,555 46,555 8,500 - 

10 ก.พ. 61 - 15 ก.พ. 61  48,555 48,555 47,555 8,500 - 

14 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61 * วนัตรุษจนี 48,555 48,555 47,555 8,500 - 

21 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61  48,555 48,555 47,555 8,500 - 

24 ก.พ. 61 - 01 ม.ีค. 61 * วนัมาฆบชา 48,555 48,555 47,555 8,500 - 

28 ก.พ. 61 - 05 ม.ีค. 61 * วนัมาฆบชา 48,555 48,555 47,555 8,500 - 

เดอืน มนีาคม 

03 ม.ีค. 61 - 08 ม.ีค. 61  48,555 48,555 47,555 8,500 - 

07 ม.ีค. 61 - 12 ม.ีค. 61  48,555 48,555 47,555 8,500 - 

10 ม.ีค. 61 - 15 ม.ีค. 61  48,555 48,555 47,555 8,500 - 

17 ม.ีค. 61 - 22 ม.ีค. 61  48,555 48,555 47,555 8,500 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด 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 
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 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 โปรแกรมนีม้ไีฟลท์บนิภายในประเทศ ฉะน ัน้ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษิทัจะแจกน า้ดืม่ใหท้า่นทา่นละ  2  ขวด ณ สนามบนิ เนือ่งจากระหว่างเดนิทางทีร่สัเซยีจะไม่มนี า้

บรกิาร จงึขอแนะน าใหท้า่นโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมนี า้ใหท้า่นละ 1 ขวดเพยีงคนืแรกเทา่น ัน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASTANA 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ 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

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 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 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

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

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
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เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ 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  

 
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

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

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


