
 

BHT9190090 HASHTAG RUSSIA MOSCOW ZAGORSK [TG] 5D3N  

 

บนิตรง สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ - โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ เดนิทางโดยสายการบนิประจําชาตไิทย THAI 
AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  สะสมไมล ์50%  พรอ้มบรกิารอาหารแบบ FULL SERVICE  

ฟรนํี >าหนกักระเป๋าขาไป 30 กโิลกรมั และขากลบั 30 กโิลกรมั 

พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ 

เทีEยวครบทกุไฮไลท ์

ลอ่งเรอืชมความงามสองฝัEงแมนํ่ >า Moskva 

ชมโชวก์ารแสดงละครสตัว ์(Circus)  

พระราชวงัเครมลนิ  พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรีE  จตัรุสัแดง  วหิารเซนตบ์าซลิ  ชมหา้งสรรพสนิคา้กมุ  ถนนอารบตั 
โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี>  โบสถอ์สัสมัชญั  เขาสแปรโ์รว ์ สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ วหิารเซนตซ์าเวยีร ์

วันที	 รายละเอียดท่องเที	ยว 



 

1  กรงุเทพ ฯ – มอสโคว ์ 

2  พระราชวงัเครมลนิ–พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรีE–จตัรุสัแดง–โบสถเ์ซนตบ์าซลิ-หา้งสรรพสนิคา้กมุ-
ลอ่งเรอืชมความงามแมนํ่ >า Moskva 

3  เมอืงซากอรส์ - โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี> - โบสถอ์สัสมัชญั - IZMAILOVO MARKET - ชมการแสดง
ละครสตัวC์IRCUS   

4  เนนิเขาสแปรโ์รว ์– สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์– วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ถนนอารบตั - สนามบนิ
มอสโคว ์

5  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ   

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็(เสริมเตยีง) เดก็(ไม่เสริมเตยีง) ทารก พักเดี	ยว 

14 - 18 Aug 2019  39,999  39,999 38,999 15,000 6,500 

18 - 22 Sep 2019  39,999  39,999 38,999 15,000 6,500 

20 - 24 Nov 2019  39,999  39,999 38,999 15,000 7,500 

04 - 08 Dec 2019  39,999  39,999 38,999 15,000 7,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที	 1 กรงุเทพ ฯ – มอสโคว ์ 

11.00  พรอ้มกนัทีEทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ั>น 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 
THAI AIRWAYS 

เพื�อเตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นขั �นตอนการเชค็อนิ โดยมเีจา้หนา้ที�บรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกเรื�องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

14.00  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์เทีEยวบนิทีE  TG 974 

(บรกิารอาหารและเครืEองดืEมบนเครืEอง) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ช ัEวโมง) 
20.20  ถงึสนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี (เวลาทอ้งถิEนชา้กวา่ประเทศไทย 4 

ช ัEวโมง) 

นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุมอสโควเ์มอืงหลวงของรัสเซยีและยงัครองอนัดบัเมอืงที�ใหญท่ี�สดุของยโุรป
มปีระวตัศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี  

คํ�า  นําคณะเขา้สูท่ ีEพกั DELTA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วันที	 2 พระราชวงัเครมลนิ–พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรีE–จตัรุสัแดง–โบสถเ์ซนตบ์าซลิ-หา้งสรรพสนิคา้กมุ-
ลอ่งเรอืชมความงามแมนํ่ >า Moskva 



 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของ
ประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงที�มปีระชากรหนาแน่นที�สดุในยโุรป นําทา่นเขา้สูภ่ายในรั �ว พระราชวงัเครม
ลนิ (Grand Kremlin Palace) ที�ประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั�งพระเจา้ซารปี์เต
อรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจบุนัเป็นที�ประชมุของรัฐบาลและที�รับรองแขกระดบั
ประมขุของประเทศ นําทา่นสูจั่ตรัุสวหิาร ถา่ยรปูกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซเิอชั�น โบสถอ์ารค์
แอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึ�งเป็นโบสถท์ี�สําคญัใชใ้นงาน
พธิกีรรมที�สําคญั เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนั�นชมระฆงัพระ
เจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี�สดุในโลกเพื�อนําไปตดิบนหอ
ระฆงัแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ทําใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญพ่ระเจา้ซารท์ี�มคีวามตอ้งการ
สรา้งปืนใหญท่ี�สดุในโลกที�ยงัไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์�าหนัก 40 ตนั (หากมพีธิกีรรม
ทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นําเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอ
รีE   เป็นพพิธิภณัฑท์ี�เกา่แกท่ี�สดุของรัสเซยีเพื�อเป็นที�เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี� ในชว่ง
ครสิตศ์ตวรรษที� 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานที�เก็บสะสมของมคีา่ที�ดทีี�สดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษ
ที� 14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที� 20 พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี�เป็นหนึ�งในสามพพิธิภณัฑท์ี�เก็บรวบรวม
ทรัพยส์มบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิที�สมบรูณ์แบบ ซึ�งอกี 2 ที�อยูท่ี�อังกฤษ และ อหิรา่น 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําชม จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงที�เป็นเวทขีองเหตกุารณ์สําคญัใน
ประวตัศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้ง
ในสมัยครสิตศ์ตวรรษที� 17 ปัจจบุนัสถานที�แหง่นี�ใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนั
ชาต ิวนัแรงงาน และวนัที�ระลกึสงครามโลกครั�งที� 2 บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นที�ตั �ง ของกลุม่
สถาปัตยกรรมที�สวยงาม อนัไดแ้ก ่วหิารเซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ย
ยอดโดม 9 ยอดที�มสีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี 
Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตั �งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาว
แดง 5 แฉกที�ทํามาจากทบัทมิ นํ�าหนัก 20 ตนั ซึ�งพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดบั ไวเ้มื�อปีค.ศ.1995 
ชมหา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที�เกา่แกข่องเมอืง สรา้งในปี
ค.ศ.1895 จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบรนดเ์นม เสื�อผา้ เครื�องสําอาง นํ�าหอม และราคาคอ่นขา้ง
แพง       

คํ�า  รบัประทานอาหารคํEา ณ ภตัตาคารอาหารพื>นเมอืง 

นําทา่น ลอ่งเรอืชมความงามสองฝัEงแมนํ่ >า Moskva ซึ�งเป็นแมนํ่�าสายหลกัสําคญัของกรงุมอส
โควใ์หท้า่นไดส้มัผัสพรอ้มดื�มดํ�ากบับรรยากาศรมิสองฝั�งแมนํ่�าที�สวยงาม 

นําคณะเขา้สูท่ ีEพกั DELTA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

   

วันที	 3 เมอืงซากอรส์ - โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี> - โบสถอ์สัสมัชญั - IZMAILOVO MARKET - ชมการ
แสดงละครสตัวC์IRCUS   

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซากอรส์ นําทา่น ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี>  (Holy Trinity 



 

Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ชั �น มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสที�ภายในบรรจกุระดกูของทา่น ประชาชนที�
ศรัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ ชมโบสถอ์สัสมัชญั (Assumption 
Cathedral) โบสถท์ี�มคีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งในสมัยพระเจา้อวีานเมื�อปี ค.ศ. 1559-
1585 เลยีนแบบมหาวหิารอสัสมัชญัที�จตรัุสวหิารแหง่เคลมลนิ  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ชั �น โบสถเ์กา่แก ่สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนักบญุ มี
แทน่สําหรับประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและที�สําหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆงั สรา้งในสมัยของพระ
นางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆงัที�จัตรัุสวหิารแหง่พระราชวงัเครมลนิ แตท่ี�นี�สงูกวา่ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึราคาถกู บรเิวณตลาดนัดหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุก๊ตาแม่
ลกูดก ซึ�งมใีหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ  จากนั�นนําทา่นสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดที�ใหญ่
ที�สดุของประเทศ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงนานาชนดิ ในราคาที�ถกูที�สดุ อาทเิชน่ 
นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตาแมล่กูดกหรอืมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล,่ อําพัน, ของที�ระลกึ
ตา่งๆ และอื�นๆอกีมากมาย   

คํ�า  รบัประทานอาหารคํEา ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี� ไมค่วรพลาด เชน่ สนัุข 
ลงิ นก ฯลฯ รวมทั �งมายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่
การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 45 นาท ีจากนี�ยงัมบีรกิาร
ถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองที�ระลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ�งบางครั �งการงดการ
แสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ในการคนืเงนิ 20 USD*** 

นําคณะเขา้สูท่ ีEพกั  DELTA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

   

วันที	 4 เนนิเขาสแปรโ์รว ์– สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์– วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ถนนอารบตั - 
สนามบนิมอสโคว ์

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุชมววิที�สามารถมองเห็นทศันยีภาพของ
กรงุมอสโควไ์ดท้ั �งเมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึที�สรา้งในสมัยสตาลนิ 1ใน7ตกึ นอกจากนี�
ยงัมแีผงลอยขายของที�ระลกึในราคาถกูตั �งอยูเ่ป็นจํานวนมากที�ทา่นสามารถเลอืกซื�อและตอ่รองราคา
ไดด้ว้ย 

นําทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากที�สดุในโลก ดว้ยความโดด
เดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถาน ีความสวยงามของสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเริ�มตน้มา
จากชว่ง แรกสดุที�สตาลนิ ขึ�นมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที�นํามาตกแตง่
ภายในสถานนัี�นเป็นลกัษณะของ Monumental art คอืลกัษณะของงานศลิปะที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึ
คณุความดขีองวรีบรุษุ ซึ�งจะสื�อออกมาในรปูของงานปั�น รปูหลอ่ ภาพสลกันูนตํ�า ภาพวาดประดบั
ลวดลายแบบโมเสก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื>นเมอืง 

นําทา่นเขา้ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถา่ยภาพดา้น



 

ใน) เป็นมหาวหิารโดมทองที�ใหญท่ี�สดุในรัสเซยี สรา้งขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโป
เลยีน เมื�อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี� 1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารที�
สําคญัของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซใ์ชป้ระกอบพธิกีรรมที�สําคญัระดบัชาต ินําทา่นสู ่ถนนอารบตั 
(Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั �งยา่นการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของ
ที�ระลกึ รา้นนั�งเลน่ และยงัมศีลิปินมานั�งวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกี
ดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารคํEา ณ ภตัตาคาร (HARD ROCK CAFE) 

นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลาในการ
เลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.00  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์เทีEยวบนิทีE TG 975 

(บรกิารอาหารและเครืEองดืEมบนเครืEอง) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ช ัEวโมง) 

   

วันที	 5 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ   

10.50  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

(ราคาดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์1,700 บาท/ทา่น ตลอดทรปิ) 

เด็กอายตุํEากวา่ 2 ขวบ ราคา  15,000  บาท 

หมายเหต ุ

***ไฟลทบ์นิวนัทีE 14-18 สงิหาคม / 18-22 กนัยายน 2562*** 

เทีEยวบนิขาไป     TG  974  BKK–DME  14.00 – 19.45 
เทีEยวบนิขากลบั  TG  975  DME–BKK   22.05 – 11.10 

***ไฟลทบ์นิวนัทีE 20-24 พฤศจกิายน / 4-8 ธนัวาคม 2562*** 

เทีEยวบนิขาไป     TG  974  BKK–DME  14.00 – 20.20 
เทีEยวบนิขากลบั  TG  975  DME–BKK   22.00 – 10.50 

หมายเหตเุพิEมเตมิเรืEองโรงแรมทีEพกั 
- เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single), หอ้งคู ่
(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชั �นกนั และโรงแรมในรัสเซยีไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึ�งถา้
เขา้พัก 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพักประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 
- โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 
- กรณีที�มงีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นจากราคาขายและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ_ในการ



 

ปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม ซึ�งหอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรัต และไมม่อีา่ง
อาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
  

หมายเหต ุ

 ** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลี�ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ�มเตมิ 

 ** ตัmวกรุป๊ เมื�อออกตัmวแลว้ไมส่ามารถเลื�อนทกุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลี�ยนแปลงตัmว) 

 **โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสมขึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของหัวหนา้ทวัรโ์ดยคํานงึถงึความ
สะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

  

อตัรานี>รวม 

คา่ตัmวเครื�องบนิไป - กลบัสายการบนิไทย ชั �นประหยดั**สะสมไมลไ์ด ้50% 

คา่ภาษีนํ�ามันเชื�อเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางจากสายการบนิ 

คา่โรงแรมที�พักตามที�ระบใุนรายการ 

คา่อาหารและเครื�องดื�มทกุมื�อตามที�ระบใุนรายการ 

คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเที�ยวตามที�ระบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชั�วโมงตอ่วนั) 

คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

  

อตัรานี>ไมร่วม 

คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์1,700 บาท/ทา่น ตลอดการเดนิทาง 

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ที�คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึ�นอยูก่บัความพงึพอใจที�จะตอบแทนเป็นสนินํ�าใจในการบรกิาร 

คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 

คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากที�รายการระบเุชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
เป็นตน้ 

คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (สําหรับกรณีที�ตอ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ)   



 

คา่ทปิอื�นๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

  

การจองและชําระเงนิ 

ชาํระคา่มัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นับตั �งแตว่นัที�ทา่นไดทํ้าการจองทวัร ์มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
จองโดยอตัโนมัต ิชาํระสว่นที�เหลอืภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

  

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั หักคา่มัดจํา 20,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 60 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วนั หักคา่มัดจํา 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 30 - 44 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 24 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม ่1 - 35 
วนั) 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ซึ�งจะเกดิขึ�นไดก็้ตอ่เมื�อไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่น และ/หรอื มผีูร้ว่มเดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึ�งใน
กรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนั หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

หมายเหตอุื�นๆ 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ เมื�อ
เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การประทว้งตา่งๆ และการ
ลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเที�ยวบนิรวมถงึในกรณีที�ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนอื
ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร ์โดยทางบรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีี�สดุ โดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ในการเปลี�ยนแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาท
ที�ไมค่งที� และกรณีที�สายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่นํ�ามันเพิ�มหรอืคา่ตัmวเครื�องบนิเพิ�มเตมิจากราคาที�กําหนดไว ้โดยทาง
บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยนัจดหมายจากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ในการ
ปรับเปลี�ยนโปรแกรมเพื�อความเหมาะสม โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ี�ผูเ้ดนิทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เนื�องจากรายการทวัรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ_การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ไมค่นืเงนิในทกุกรณี 

4.   หลงัจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทั �งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลง
เงื�อนไขตา่งๆ ตามที�ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

5.   ราคานี�คดิตามราคาตัmวเครื�องบนิและภาษีนํ�ามัน ณ ปัจจบุนั หากราคาตัmวเครื�องบนิและภาษีนํ�ามันปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ 
สงวนสทิธิ_ที�จะเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิตามราคาตัmวเครื�องบนิและภาษีนํ�ามันตามสถานการณ์ดงักลา่ว  

 

 

 



 

 

 


