
 

 

 DKC2000236 

RUSSIA MOSCOW HUSKY (TG) 

- - - - IZMAILOVO MARKET -  

- -

Moskva- -

- CIRCUS -  ZARYADYE  -  

- - OUTLET VILLAGE BELEYA DACHA 

 

·บนิตรง สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ - โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ เดนิทางโดยสายการบนิประจ าชาตไิทย THAI 

AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  สะสมไมล ์50%  พรอ้มบรกิารอาหารแบบ FULL SERVICE  

 ฟรนี า้หนกักระเป๋าขาไป 30 กโิลกรมั และขากลบั 30 กโิลกรมั 

·พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ 

·สมัผสัประสบการณ์สนุขัลากเลือ่น ฮสักี ้

·ลอ่งเรอืชมความงามสองฝั่งแมน่ า้ Moskva ชมโชวก์ารแสดงละครสตัว ์(Circus)  

·พระราชวงัเครมลนิ  พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่ จตัรุสัแดง  วหิารเซนตบ์าซลิ  ชมหา้งสรรพสนิคา้กมุ  ถนนอารบตั 
โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ โบสถอ์สัสมัชญั  น ัง่กระเชา้สูเ่นนิเขาสแปรโ์รว ์ สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ วหิารเซนต์
ซาเวยีร ์



 

 

·ชอ้ปป้ิง OUTLET VILLAGE BELEYA DACHA 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพ ฯ – มอสโคว ์(รสัเซยี) 

2  เมอืงซากอรส์ - โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้- โบสถอ์สัสมัชญั - มอสโคว ์- IZMAILOVO MARKET 

3  พระราชวงัเครมลนิ–พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี–่จตัรุสัแดง–โบสถเ์ซนตบ์าซลิ-หา้งสรรพสนิคา้กมุ-

ลอ่งเรอืชมความงามแมน่ า้ Moskva 

4  ฟารม์สนุขัลากเลือ่นฮสักี ้- สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์-ถนนอารบตั - ชมการแสดงละครสตัว ์
CIRCUS 

5  สวนสาธารณะ ZARYADYE  - วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- น ัง่กระเชา้สูเ่นนิเขาสแปรโ์รว ์- ชอ้ปป้ิง 
OUTLET VILLAGE BELEYA DACHA - ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว ่กรงุมอสโคว ์

6  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ   

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

30 Jan - 04 Feb 2020  39,999  39,999 38,999 7,900 8,900 

20 - 25 Feb 2020  39,999  39,999 38,999 7,900 8,900 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพ ฯ – มอสโคว ์(รสัเซยี) 

11.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI 
AIRWAYS 

เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเช็คอนิ โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

14.00  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่ TG 974 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 



 

 

20.20  ถงึสนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 
ชัว่โมง) 

น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูก่รุงมอสโควเ์มอืงหลวงของรัสเซยีและยังครองอันดับเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของยโุรป
มปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี  

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั DELTA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 เมอืงซากอรส์ - โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้- โบสถอ์สัสมัชญั - มอสโคว ์- IZMAILOVO MARKET 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซากอรส์ น าทา่น ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้(Holy Trinity 
Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุกระดกูของทา่น ประชาชนที่
ศรัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชม โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption 
Cathedral) โบสถท์ีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งในสมัยพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-

1585 เลยีนแบบมหาวหิารอัสสมัชญัทีจ่ตรัุสวหิารแหง่เคลมลนิ  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเ์กา่แก ่สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนักบญุ มี
แทน่ส าหรับประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆังสรา้งในสมัยของพระ
นางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทีจั่ตรุัสวหิารแหง่พระราชวังเครมลนิ แตท่ีน่ี่สงูกวา่ 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึราคาถกู บรเิวณตลาดนัดหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุ๊กตาแมล่กูดก 
ซึง่มใีหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนัน้น าทา่นสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาทีถ่กูทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตาแมล่กูดกหรอืมาโตร
ชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล,่ อ าพนั, ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั DELTA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

  



 

 

 

 

 

วนัที ่3 พระราชวงัเครมลนิ–พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี–่จตัรุสัแดง–โบสถเ์ซนตบ์าซลิ-หา้งสรรพสนิคา้กมุ-

ลอ่งเรอืชมความงามแมน่ า้ Moskva 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

น าทา่นชม เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยูอ่าศัยกวา่ 1 ใน 10 ของ
ประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป น าทา่นเขา้สูภ่ายในรัว้ พระราชวงัเครม
ลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เต
อรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีร่ับรองแขกระดับ
ประมขุของประเทศ น าทา่นสูจั่ตรัุสวหิาร ถา่ยรูปกับโบสถอั์สสมัชญั โบสถอั์นนันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์
แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอั์สสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคัญใชใ้นงาน
พธิกีรรมทีส่ าคัญ เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระ
เจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญท่ีส่ดุในโลกเพือ่น าไปตดิบนหอ
ระฆังแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญพ่ระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการ
สรา้งปืนใหญท่ีส่ดุในโลกทีย่ังไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรม
ทางศาสนาโบสถอั์สสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่  เป็น
พพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่
14-15 ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14  ถงึชว่งตน้
ครสิตศ์ตวรรษที ่20 พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระ
เจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ีอ่ังกฤษ และ อหิร่าน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

น าชม จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์ส าคัญใน
ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้ง
ในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่หง่นี้ใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วัน
ชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตรุัสแดงเป็นทีต่ัง้ ของกลุม่
สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อนัไดแ้ก ่วหิารเซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ย
ยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik 
Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 
แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับ ไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 ชม
หา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืง สรา้งในปีค.ศ.
1895 จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม และราคาคอ่นขา้งแพง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) 



 

 

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชมความงามสองฝั่งแมน่ า้ Moskva ซึง่เป็นแมน่ ้าสายหลักส าคัญของกรุง
มอสโควใ์หท้า่นไดส้มัผัสพรอ้มดืม่ด า่กับบรรยากาศรมิสองฝ่ังแมน่ ้าทีส่วยงาม 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  DELTA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

  

 

วนัที ่4 ฟารม์สนุขัลากเลือ่นฮสักี ้- สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์-ถนนอารบตั - ชมการแสดงละคร
สตัว ์CIRCUS 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สนุขัฮสักี ้(Husky Farm) ใหท้า่นไดช้มความน่ารักของสนัุขแสนรูพ้ันธุ ์ไซ
บเีรยีน ฮัสกี ้ทีน่อกจากจะฉลาดเฉลยีวแลว้ยังแข็งแรงและทนความหนาวไดด้มีาก เพราะเป็นสนัุขที่
อาศัยอยูใ่นเขตหนาวมาตัง้แตเ่กา่กอ่น นอกจากนี้ชาวแลปป์ยังไดเ้ลีย้งสนัุขฮัสกีเ้อาไวเ้พือ่ใชใ้นการ
ลากเลือ่นบนหมิะหรอืน ้าแข็งเพือ่การเดนิทาง แน่นอนวา่ไมพ่ลาดทีจ่ะใหท้า่นได ้สมัผสั
ประสบการณ์น ัง่ลากเลือ่นสนุขัฮสักี ้(Husky Sledding) ทีส่นัุขฮัสกีนั้บสบิตัวจะพาทา่นแลน่ไป
ตามเสน้ทางอยา่งสนุกสนาน หลังจากนัน้น าทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ถอืไดว้า่มี
ความสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความ
สวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจุีดเริม่ตน้มาจากชว่ง แรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซ
เวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของ Monumental art 
คอืลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงาน
ป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลักนูนต า่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

น าทา่นสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ 
แหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และ
ศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) 

น าทา่นชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี ่ไมค่วรพลาด เชน่ สนัุข 
ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การ
แสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนี้ยังมบีรกิาร
ถา่ยรูปกับสตัวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการ
แสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 20 USD*** 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  DELTA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 

  

วนัที ่5 สวนสาธารณะ ZARYADYE  - วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- น ัง่กระเชา้สูเ่นนิเขาสแปรโ์รว ์- ชอ้ปป้ิง 
OUTLET VILLAGE BELEYA DACHA - ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว ่กรงุมอสโคว ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะ (Zaryadye Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลางกรุงมอสโคว ์อยูไ่ม่
ไกลจากจัตรัุสแดง ภายในมแีบง่เป็นโซนตา่งๆ ของภมูปิระเทศของรัสเซยี และไฮไลทอ์กีแหง่คอื
สะพานลอยรูปตัวว ีบรเิวฯรมิแมน่ ้ามอสควา สามารถเห็นววิโบสถเ์ซนตบ์าซลิได ้ จากนัน้น าทา่นสู ่
วหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถา่ยภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิาร
โดมทองทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.
1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่ าคัญของนกิาย
รัสเซยีนออโทดอกซใ์ชป้ระกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิ

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 

น าทา่น น ัง่กระเชา้สูเ่นนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนยีภาพ
ของกรุงมอสโคว ์ไดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ 1ใน7ตกึ 
นอกจากนี้ยังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถกูตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมากทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้และ
ตอ่รองราคาไดด้ว้ย หลังจากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง OUTLET VILLAGE BELEYA DACHA อสิระชอ้ป
ป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดรั์สเซยีและสนิคา้แบรนดห์ลากหลาย เชน่ ADIDAS, BOSS, CROCS, DKNY, 
ESTEE LAUDER, FURLA, GABBIACCI, GAP, GUESS, MARKS&SPENCER และอืน่ๆอกีมากมาย 

ไดเ้วลาอันสมควร น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) 
และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.00  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG 975 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

  



 

 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ   

10.50  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

หมายเหต ุ

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
- เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่
(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และโรงแรมในรัสเซยีไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้
เขา้พัก 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพักประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 
- โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 
- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้จากราคาขายและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูกั่บการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
  

หมายเหต ุ

 ** อัตราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

 ** ตั๋วกรุ๊ป เมือ่ออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถเลือ่นทกุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตั๋ว) 

 **โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของหัวหนา้ทัวรโ์ดยค านงึถงึความ
สะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลัก 

  

อตัรานีร้วม   

คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับสายการบนิไทย ชัน้ประหยัด  ** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

คา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและคา่ประกันภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

คา่รถรับ – สง่ระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วัน) 

คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 



 

 

คา่ประกันอบัุตเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

  

อตัรานีไ้มร่วม 

คา่ทปิพนักงานขับรถและมคัคเุทศก ์1,700 บาท/ทา่น   ตลอดการเดนิทาง 

คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูกั่บความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน ้าใจในการบรกิาร 

คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 

คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากทีร่ายการระบเุชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
เป็นตน้ 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ส าหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)   

คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

  

การจองและช าระเงนิ 

ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตัง้แตว่ันทีท่า่นไดท้ าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
จองโดยอัตโนมัต ิช าระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

  

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หักคา่มัดจ า 20,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน หักคา่มัดจ า 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 30 - 44 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 24 วัน คดิคา่ใชจ่้าย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม ่1 - 35 
วัน) 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจ านวน 20 ทา่น และ/หรอื มผีูร้่วมเดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึง่ใน
กรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนั หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 



 

 

  

หมายเหตอุืน่ๆ 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ เมือ่
เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การประทว้งตา่งๆ และการ
ลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีทีท่รัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยทางบรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ โดยจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความ
ปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูกั่บสภาวะคา่เงนิบาท
ทีไ่มค่งที ่และกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น ้ามันเพิม่หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิเพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้โดยทาง
บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะค านงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลัก 

3.   เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณ ี

4.   หลังจากการจองและช าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเงือ่นไข
ตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

5.   ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน ้ามนั ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามันปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ 
สงวนสทิธิท์ีจ่ะเก็บคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิและภาษีน ้ามนัตามสถานการณด์ังกลา่ว  

 


