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โปรรสัเซยีหนาวมากมอสโควซ์ากอรส์ 

จุดเด่น 
 

 ชมสถานรีถไฟใตด้นิการตกแตง่ภายใจของแตล่ะสถานลีว้นวจิติรตระการตา 
 ลอ่งเรอืRiver Cruiseชมความสวยงามสองฝังแมนํ่าMoskva เป็นแมนํ่าสายหลกัของกรุงมอสโคว ์
 ชมความงามของ พระราชวงัเครมลนิสถานททีอ่งเทยีวทขีนึชอืของรัสเซยี 
 ชมโบสถอ์สัสมัชญัสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม9 ยอด 
 ชมจตรุสัแดงเป็นเสมอืนสญัลักษณ์ของรัสเซยี 
 ชมวหิารเซนตบ์าซลิโดมหัวหอม 9 โดมมสีสีนัสดใสสวยงาม 
 ชมสแปรโ์รฮ่ลิลจ์ดุชมววิของทสีามารถมองเห็นทัศนยีภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้งัหมด 
 ชมวหิารเซนตซ์าเวยีรเ์ป็นวหิารทสีําคัญของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์

 
ชอืโปรแกรมโปรรสัเซียหนาวมากมอสโควซ์ากอรส์ 
จํานวน6วนั3คนื 



 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท1ี สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม ิ

 
20:00 น. คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยาน

ออกชนั4ประตทูางเขา้8เคาน์เตอร์
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ
** โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพณทา่อากาศยานกรุง
เตหะรานประเทศอหิรา่น **
- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาวและเสอืแขนยาวไม่
รดัรูปและเตรยีมผา้สําหรบัสําหรบัคลมุศรษีะ
- สภุาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาวและเสอืแขนยาว

23:35น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน 
โดยเทยีวบนิทWี5050 

วนัท2ี เตหะราน(อหิรา่น) -มอสโคว์

 
04:00+1น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ป
 
08:15น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงมอสโคว ์
 
11:45น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานวนูโคโว

หนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย
ทางเขา้สูก่รุงมอสโควเ์มอืงหลวงของรัสเซยีและยังครองอันดับ
เมืองทใีหญ่ทีสุดของยุโรปมีประวัตศิาสตร์ยาวนานถงึ
จากนันนําชมความยงิใหญ่ของรัสเซยีรถไฟใตด้นิมอสโควช์ม
สถานรีถไฟใตด้นิMetroการตกแต่งภายใจของแต่ละสถานี
ลว้นวจิติรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงานปฏมิากรรมงานจติรกรรม
งานสเตนกลาสกระจกสีอีกทังโคมไฟและงานประดับประดา
ตา่งๆลว้นปราณีตวจิติรบรรจง
การคา้มขีองซอืของขายมากมายเป็นถนนทขีนึชอืของกรุงมอส
โคว ์

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

 
 
คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร
 
ทพีกั Ibis Oktyabrskoye Pole 
 
 
 
 
 
 

วนัท3ี พระราชวงัเครมลนิ-โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ
วหิารเซนตบ์าซลิ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

 

ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ- เตหะราน(อหิรา่น) 

คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขา
เคาน์เตอรS์สายการบนิMAHAN AIR

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 
โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพณทา่อากาศยานกรุง

** 
ควรสวมกางเกงขายาวและเสอืแขนยาวไม่

รดัรูปและเตรยีมผา้สําหรบัสําหรบัคลมุศรษีะ 
ควรสวมกางเกงขายาวและเสอืแขนยาว 

ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน 

 

มอสโคว ์- วหิารเซนตซ์าเวยีร-์ถนนอารบตั 

กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพอืแวะเปลยีนเครอืง) 

มอสโควโ์ดยสายการบนิMAHAN AIRเทยีวบนิทWี5084 

วนูโคโวหลังผ่านขันตอนการตรวจ
หนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยนําท่านเดิน
ทางเขา้สูก่รุงมอสโควเ์มอืงหลวงของรัสเซยีและยังครองอันดับ
เมืองทใีหญ่ทีสุดของยุโรปมีประวัตศิาสตร์ยาวนานถงึ 850 ปี
จากนันนําชมความยงิใหญ่ของรัสเซยีรถไฟใตด้นิมอสโควช์ม

การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานี
ลว้นวจิติรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงานปฏมิากรรมงานจติรกรรม
งานสเตนกลาสกระจกสีอีกทังโคมไฟและงานประดับประดา
ตา่งๆลว้นปราณีตวจิติรบรรจงจากนันนําทา่นสูถ่นนอารบตัย่าน
การคา้มขีองซอืของขายมากมายเป็นถนนทขีนึชอืของกรุงมอส

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
จากนันนําท่านชมว ิหารเซนต์ซาเวียร ์
Cathedral เป็นวหิารทสีําคัญของนิกายรัสเซยีนออโทดอกซ์
ใชป้ระกอบพิธกีรรมทสีําคัญระดับชาตสิรา้งเป็นทรีะลกึถงึพระ
เจา้อเล็กซานเดอรท์ ี1 ทสีามารถขับไลก่องทัพนโปเลยีนไปได ้
ไดเ้วลานําทา่นลอ่งเรอืRiver Cruise
แม่นําMoskva 
ซึง เ ป็นแม่ นํา
สายหลักของ
กรุงมอสโคว ์

บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร 

Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ-จตัรุสัแดง- 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
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ว ิหารเซนต์ซาเวียร ์St. Saviour 
เป็นวหิารทสีําคัญของนิกายรัสเซยีนออโทดอกซ์

ใชป้ระกอบพิธกีรรมทสีําคัญระดับชาตสิรา้งเป็นทรีะลกึถงึพระ
ทสีามารถขับไลก่องทัพนโปเลยีนไปได ้
River Cruiseชมความสวยงามสองฝัง



 

 

จากนันนําผูม้เีกยีรตสิูพ่ระราชวงัเครมลนิ
พรอ้มกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆของรัสเซียจากนันชม
สถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม
นักบุญอาร์คแอนเจลไมเคลิเป็นทเีก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราชชม
ซารส์รา้งในปีค.ศ.1733-1735 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

จากนันนําท่านชมจตุรสัแดงRed Square
ของรัสเซยีสรา้งขนึในสมัยพระเจา้อวีานที
งานแสดงใหญ่ๆและการชุมนุมต่างๆท่านจะไดม้ีเวลาอิสระ
ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึกับอาคารพพิธิภัณฑแ์ห่งชาตรัิสเซยี
นนิและวหิารเซนตบ์าซลิSaint Basil's Cathedral
มหีลังคาสงูยอดแหลมมโีดมหัวหอม
ขนาดเล็กใหญ่ลดหลันกันไปไม่มทีใีดเหมอืนมทีเีดยีวในโลกและจากนันอสิระใหท้า่นเดนิชมและเลอืกซอืสนิคา้
แบรนดเ์นมชนันําภายในหา้งกมุสถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมื

 
คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร
 
ทพีกั Ibis Oktyabrskoye Pole
 

วนัท4ี ซากอรส์ - โบสถอ์สัสมัชญัAssumption Church

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซากอรส์
ดว้ยภาพนักบญุมแีทน่สาํหรับประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทสีําหรับนักรอ้งนําสวดชนัลา่งเป็นหอ้งครัวสําหรับ

ก่อตังเมืองซากอร์สประชาชนทศีรัทธาจะเดนิทางมาสักการะ
ดว้ยการจบูฝาโลงศพของทา่น

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
 จากนันอสิระใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึบรเิวณตลาดนัดหนา้

โบสถซ์งึเป็นแหล่งจําหน่ายสนิคา้ทรีะลกึทขีนึชอืเชน่ตุ๊กตาแม่
ลูกดกผลติภัณฑท์ทํีาจากไมส้นิคา้หัตถกรรมพืนบา้นงานฝีมือ
ของเลน่สําหรับเด็กของใชใ้นฤดหูนาวเชน่ผา้พันคอไหมพรมถุง
มอืกันหนาวและสนิคา้เบ็ดเตล็ดตา่งๆไดเ้วลาอันสมควรเดนิทาง

 
พระราชวงัเครมลนิKremlin Palaceสถานทที่องเทยีวทขีนึชอืของรัสเซยีสรา้งขนึมา

พรอ้มกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆของรัสเซียจากนันชม
สถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม9 ยอดชมโบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ
นักบุญอาร์คแอนเจลไมเคลิเป็นทเีก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราชชม

1735 สมัยพระนางแอนนาททีรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทสีดุในโลกแตเ่กดิความ
ผดิพลาดระหวา่งหลอ่ทําใหร้ะฆังแตกปัจจุบันวางโชวไ์วภ้ายใน
พระราชวังเครมลนิชมปืนใหญพ่ระเจา้ซาร์
สรา้งในปีค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทสีดุในโลกทําดว้ย
บรอนซนํ์าหนัก40 ตนัและลกูกระสนุหนักลกูละ

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

Red Squareเป็นเสมอืนสัญลักษณ์
ของรัสเซยีสรา้งขนึในสมัยพระเจา้อวีานท ี3 เพอืเป็นสถานทจัีด
งานแสดงใหญ่ๆและการชุมนุมต่างๆท่านจะไดม้ีเวลาอิสระ
ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึกับอาคารพพิธิภัณฑแ์ห่งชาตรัิสเซยีสุสานเล

Saint Basil's Cathedralตัวโบสถ์
มหีลังคาสงูยอดแหลมมโีดมหัวหอม 9 โดมมสีสีนัสดใสสวยงาม
ขนาดเล็กใหญ่ลดหลันกันไปไม่มทีใีดเหมอืนมทีเีดยีวในโลกและจากนันอสิระใหท้า่นเดนิชมและเลอืกซอืสนิคา้
แบรนดเ์นมชนันําภายในหา้งกมุสถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืงทมีคีวามสวยงามโดดเดน่

บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร 

Ibis Oktyabrskoye PoleHotel หรอืเทยีบเทา่ 

Assumption Church- สแปรโ์รฮ่ลิล ์

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
เมอืงซากอรส์Zagorskเดนิทางออกจากกรุงมอสโควช์มโบสถเ์กา่แกท่ภีายในตกแตง่

ดว้ยภาพนักบญุมแีทน่สาํหรับประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทสีําหรับนักรอ้งนําสวดชนัลา่งเป็นหอ้งครัวสําหรับ
ทํ า อ า ห า ร ใ ห ้กั บ ค น จ น จ า ก นั น ช ม
Assumption Churchสรา้งเลยีนแบบโบสถท์พีระราชวังเครม
ลนิเขา้ชมภายในไดเ้ฉพาะชว่งฤดรูอ้นและชม
Trinity
สถาปัตยกรรม
เป็นแบบยอด
โดมหัวหอมสี
ทองภายในมี
โ ล ง ศ พ เ งิ น
ข อ ง นั ก บุ ญ
เซอร์ เ จียสผู ้

ก่อตังเมืองซากอร์สประชาชนทศีรัทธาจะเดนิทางมาสักการะ
ดว้ยการจบูฝาโลงศพของทา่น 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร (อาหารรสัเซยี) 
จากนันอสิระใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึบรเิวณตลาดนัดหนา้
โบสถซ์งึเป็นแหล่งจําหน่ายสนิคา้ทรีะลกึทขีนึชอืเชน่ตุ๊กตาแม่
ลูกดกผลติภัณฑท์ทํีาจากไมส้นิคา้หัตถกรรมพืนบา้นงานฝีมือ
ของเลน่สําหรับเด็กของใชใ้นฤดหูนาวเชน่ผา้พันคอไหมพรมถุง

เตล็ดตา่งๆไดเ้วลาอันสมควรเดนิทาง
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สถานทที่องเทยีวทขีนึชอืของรัสเซยีสรา้งขนึมา
พรอ้มกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆของรัสเซียจากนันชมโบสถอ์สัสมัชญัสรา้งโดย

โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิทสีรา้งอทุศิใหก้ับ
นักบุญอาร์คแอนเจลไมเคลิเป็นทเีก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราชชมระฆงัพระเจา้

ะฆังใบใหญ่ทสีดุในโลกแตเ่กดิความ
ผดิพลาดระหวา่งหลอ่ทําใหร้ะฆังแตกปัจจุบันวางโชวไ์วภ้ายใน

ปืนใหญพ่ระเจา้ซารT์sar Cannon
ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทสีดุในโลกทําดว้ย

ตนัและลกูกระสนุหนักลกูละ1 ตนั 

ขนาดเล็กใหญ่ลดหลันกันไปไม่มทีใีดเหมอืนมทีเีดยีวในโลกและจากนันอสิระใหท้า่นเดนิชมและเลอืกซอืสนิคา้
องทมีคีวามสวยงามโดดเดน่ 

เดนิทางออกจากกรุงมอสโควช์มโบสถเ์กา่แกท่ภีายในตกแตง่
ดว้ยภาพนักบญุมแีทน่สาํหรับประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทสีําหรับนักรอ้งนําสวดชนัลา่งเป็นหอ้งครัวสําหรับ

ทํ า อ า ห า ร ใ ห ้กั บ ค น จ น จ า ก นั น ช ม โ บ ส ถ์อ ัส ส ัม ช ัญ
สรา้งเลยีนแบบโบสถท์พีระราชวังเครม

มภายในไดเ้ฉพาะชว่งฤดรูอ้นและชมโบสถท์รนิติHีoly 
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กลับเขา้กรุงมอสโควนํ์าทา่นสูส่แปรโ์รฮ่ลิลS์parrow Hillจุดชมววิของทสีามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง
มอสโควไ์ดท้งัหมดถา่ยรูปเป็นทรีะลกึกบัตกึมหาวทิยาลยัมอสโควท์สีรา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิซงึเป็น 1 ใน 7 
ตกึทสีรา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกนั 

 
คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร 
 
ทพีกั Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท5ี เตหะราน (อหิรา่น) - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภูม)ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 
13:15น. ออกเดนิทางสูก่รุงเตหะราน ประเทศอหิรา่นโดยสายการบนิHAHAN AIRเทยีวบนิทWี5085 
 
17:15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานกรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพอืแวะเปลยีนเครอืง) 
 
21:45 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทยโดยสายการบนิHAHAN AIRทWี5051 
 

วนัท6ี สมุทรปราการ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

 
07:45+1 น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดยีว วซีา่ 

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 * วันรัฐธรรมนูญ 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 * วันครสิตม์าส 29,999 29,999 29,999 7,900 - 
27 ธ.ค. 60- 01 ม.ค. 61 * วันปีใหม่ 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 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
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 กรณีเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนันถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที
ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นน ี

 หลงัจากททีา่นไดช้ําระคา่มัดจําและคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORTตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง3 ทา่นอาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรมสว่นหอ้งTRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้เด็กInfant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศจะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับผู ้

ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆจงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 โปรแกรมนมีไีฟลท์บนิภายในประเทศฉะนนัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆทงัสนิ 
 ทางบรษิทัจะแจกนําดมืใหท้า่นทา่นละ  2  ขวดณสนามบนิเนอืงจากระหวา่งเดนิทางทรีสัเซยีจะไม่มนํีา

บรกิารจงึขอแนะนําใหท้า่นโหลดลงกระเป๋าและทางโรงแรมจะมนํีาใหท้า่นละ1 ขวดเพยีงคนืแรกเทา่นนั 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ HAHAM AIR 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาวสําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น(ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน

กฬีาหรอืกจิกรรมอนืๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทนอาจจะมกีารปรับเปลยีนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอืตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจซอืประกันการเดนิทางเพือใหค้รอบคลุมในเรืองสุขภาพท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบรษัิท**อัตราเบยีประกนัเรมิตน้390 บาทขนึอยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบพุรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 30 Euro/ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนด ฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ1 ใบ ใบละไมเ่กนิ30 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 5 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ1ใบ 
 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที

อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการยนื
วซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒พาสปอรต์  ☐วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
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3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทังหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระมัดจํางวดแรก20,000 บาท 
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30วนัมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 10,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100%ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลนืการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่งันทีา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจําตวั 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสดุวสิยัเชน่การยกเลกิหรือลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:  
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:   ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:เบอรโ์ทรศพัท:์   เบอรแ์ฟกซ:์  
เบอรม์อืถอื:  
E-mail *:  
จํานวนวนั *:  วนั  คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:   
วนัเดนิทาง *:   
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง): 

1. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

2. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

3. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

4. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

5. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:   หอ้ง   หอ้งพกั 2ทา่น:  หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:      หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่    หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐ไมท่านเนอืหมู ☐ไมท่านสตัวปี์ก ☐ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   


