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High light Saint Petersburg & Moscow  จัตุรัสแด

พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ พระราชวังฤดูหนาว  

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
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    ประทับใจความน่ารักของ Siberian Husky Park !! 

 วนัแรก   กรุงเทพฯ เติร์กมินิสถาน – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
01.20 น.   คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว P ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินเติร์กมินิ  

  สถาน โดยมี เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 
04.20 น.  เหินฟ้าสู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบินเติร์กมินิสถาน เทีย่วบินที่ T5 642 
09.40 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอัชกาบัต ประเทศเติร์กมินิสถาน แวะเปลีย่นเคร่ือง 
13.05 น.    เหินฟ้าสู่ Saint Petersburg  โดยสายการบิน เทีย่วบินที่ T5 731 
15.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานปูลโกโว (เวลาในรัสเซียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.กรุณาปรับเวลาให้ตรงกนั จะไดไ้ม่

พลาดเวลานดัหมาย) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
16.30 น.   เดินทางออกจากสนามบินนาํท่านเดินทางสู่ เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก นาํท่านชมเมืองเมืองเซนตปี์เตอร์เบิร์ก เป็นเมือง

ท่ีไม่ควรพลาดในการมาเยอืนรัสเซีย ดว้ยอารยธรรมท่ีเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมท่ีเอป็นเอกลกัษณ์ 
เซนตปี์เตอร์เบิร์ก ถือเป็นเมืองท่ีน่าลองไปเหยยีบสักคร้ังในชีวติ นอกจากจะไดส้ัมผสับรรยากาศท่ีดีต่างจากเมือง
อ่ืนๆ ในรัสเซียแลว้ ยงัมีความลึกลบัจากสถาปัยท่ีโดดเด่นยิ่งกวา่ และมีความสําคญัไม่แพก้รุงมอสโค ทั้งการคา้
การขายกบัทางยุโรป หรือจะเร่ืองท่ีเขาว่ากนัว่า ผูห้ญิงท่ีน่ีสวยท่ีสุดในโลกตะวนัตกเท่ียวเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 
ดินแดนแห่งเทพนิยาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
xxxxx น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ Okhtinskaya Hotel หรือระดับเดียวกนั 
 
00 
 
 
 
 
 
 วนัทีส่อง               พระราชวงัแคทเธอรีน – พระราชวงัฤดูหนาว  – พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ       
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชก้ิน (Pushkin) เมืองน้ีเป็นท่ีประทบัในฤดูร้อนของราชวงศ ์และมี
เหตุการณ์สําคญัเกิดข้ึนในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศถู์กควบคุมตวั
จากกลุ่มของ คณะปฏิวติั ซ่ึงกลายเป็นประวติัศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชก้ินและราชวงศ์ โรมานอฟท่ี
ยาวนานกวา่ 200 ปี นาํเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชก้ินวิลเลจ (Pushkin Village) 



 

 

 

 

  

 

 

RS CVT01 6D4N T5 

 

ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนาํเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส 
มีหลงัคารูปโดมสีทองสุกปลัง่ภายในประกอบดว้ยห้องหบัต่างๆนบัร้อยโดยเฉพาะห้องอาํพนั (Amber Room) ท่ี
ทุกท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระใหท้่านเดินชมสวนอนัร่มร่ืนงดงามในสไตล์ฝร่ังเศส หรือชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง
ไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เขา้ชม พระราชวงัฤดูหนาว พระราชวงัท่ีสร้างตั้งแต่ปี1732 และเพื่อแสดงถึงอาํนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
จึงไดส้ร้างใหมี้ขนาดท่ีใหญ่และตกแต่งอยา่งงดงามในสไตล ์บารอก เป็นพระราชวงัท่ีมีเอกลกัษณ์ดว้ยสีเขียวขาว 
ดา้นหนา้อาคารมีความยาวถึง 250 เมตร มีหอ้งรวมแลว้ กวา่ 1,500 หอ้ง ปัจจุบนัพระราชวงัฤดูหนาวแห่งน้ีไดเ้ปิด
ใหเ้ขา้ชมภายในไดเ้ป็น ภายในมีการจกัแสดงสมบติัลํ้าค่าของราชวงศแ์ห่งรัสเซีย เก็บงานศิลปะระดบับนัลือโลก
ซ่ึงมีมากถึงกวา่ 3,000,000 ช้ิน ทั้งงานเขียน งานป้ัน งานแกะสลกั หลายช้ินเป็นของเก่าตั้งแต่ยุคอียิปตโ์บราณไล่
มาจนถึงช่วงต้นศตวรรษท่ี พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  และยงัมีหนังสือเก่าอีกหลายหม่ืนเล่มซ่ึงมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์อยา่งท่ีสุด ผลงานจากศิลปินช่ือดงัระดบัโลกไม่วา่จะเป็น ไมเคิล แองเจโล, ลีโอนาร์โด ดา วินชี, 
แวนโก๊ะ ก็สามารถหาชมไดท่ี้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 
ถ่ายรูป ณ บริเวณลานพาเลสสแควร์– เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์. 
 

 
 
 

 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
               น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ Hotel หรือระดับเดียวกนั 
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 วนัทีส่าม         ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล-มหาวหิารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – มหาวหิารคาซาน-รถไฟความเร็วสูง สู่ มอสโคว์             
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เช็คเอาท ์จากโรงแรม 
นาํท่านเท่ียวชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล (Peter and Paul Fortress) ส่ิงก่อสร้างช้ินแรกของเซนส์ปีเตอร์สเบิร์ก 
สร้างโดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช และก็ทรงตั้งช่ือให้ป้อมแห่งน้ีตามช่ือของนกับุญปีเตอร์และนกับุญ ปอลผูเ้ป็น
สาวกแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1703 เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัศตัรู โดยมีความสูงประมาณ 
122.5 เมตร ต่อมาในราวปี 1706 ก็ขยบัขยายให้มีพื้นท่ีของคุกสําหรับคุมขงันกัโทษการเมือง และก็ไดต้อ้นรับ
นกัโทษการเมืองช่ือดงัของเมืองอยูห่ลายคน แต่ก็ไม่มีนกัโทษคนใดน่าสนใจเท่ากบัการถูกคุมขงัของ “ซาร์เรวิช 
อเล็กซิส” (Tsarevich Alexis)  
นาํเขา้ชม มหาวหิารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวหิารท่ีสวยงามท่ีสุด และใหญ่เป็น
ลาํดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นท่ีนบัถือ
ของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากคร้ังหน่ึงตวัเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่
มหาวหิารเซ็นตไ์อแซคแห่งน้ี 
ชมดา้นนอก โบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสร้างข้ึนบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์
ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา 
 
 
 
 
 
 
 

เขา้ชมภายใน มหาวหิารคาซานตั้งอยูบ่นถนนเนฟสก้ี ซ่ึงเป็นถนนเส้นหลกัของตวัเมือง มหาวหิารแห่งน้ีสร้างข้ึน  
ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราชตรงกบัช่วงปีค.ศ. 1708 สร้างเสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ. 1811 ในรูปศิลปะแบบนีโอ
คลาสสิก เป็นลกัษณะรูปทรงคร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยา่งเป็นระเบียบ หลงัจาก 10 ปี 
แห่งการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยคาซานกลายเป็ นสถานท่ีเพื่อมาสักการะบูชาท่ีได้รับ ความนิยมเป็นอย่าง 
เน่ืองจากสาเหตุหน่ึงมาจากเพราะตั้งอยูใ่นใจกลางเมือง จึงทาํให้ประชาชน หรือนกัท่องเท่ียวพบเห็นไดง่้าย และ
ดว้ยความสวยงามของมหาวิหารท่ีมกัจะเป็นท่ีสะดุดตาของผูพ้บเห็น โดยภายในมีรูป ไอคอนและพระแม่มาเรีย 
(OUR LADY OF KAZAN) ท่ีวาดข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงตรงกบัสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 ในช่วงท่ี กรุง
มอสโกก่อตั้งเป็นเมืองหลวง โดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราชไดมี้พระราชดาํรัสให้นาํรูปไอคอนและพระแม่มาเรียมา
ไวท่ี้น่ี 
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เยน็  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ กบัเพื่อเดินทางจากเมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก St. Petersburg Moskovsky Station สู่
มอสโคว ์Moscow Leningradsky Station (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ท่ีพกั  เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม IZMAILOVO Gamma-Delta หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

 
 

 

 วนัทีส่ี่                มอสโก – OSTANCINO" TOWER –  Izmailovo Kremlin Moscow – Husky Park    
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเท่ียวชมวิว  OSTANCINO" TOWER   เป็นหอโทรทศัน์และวิทยุใน
กรุงมอสโกรัสเซียซ่ึงเป็นเจา้ของโดยสาขามอสโกขององค์กรรวมกนัโทรทศัน์
รัสเซียและวิทยุกระจายเสียงเครือข่าย สูง 540.1 เมตร (1,772 ฟุต) Ostankino 
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ไดรั้บการออกแบบโดย Nikolai Nikitin ปัจจุบนัเป็นโครงสร้างท่ีมีอิสระสูงท่ีสุดในยโุรบ 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั Lunch restaurant 7 heaven resteurant SKY พร้อมชมวิวจาก OSTANCINO" 

TOWER ทานขา้วพร้อมชมววิจากความสูง 328ฟุต   
นาํท่านชม Izmailovo Kremlin Moscow อิสไมลอฟโว ชมภายในของ เครมลินแห่งอิลไมลอฟโว หมู่อาคาร
ซ่ึงสร้างข้ึนโดยอเล็กซานเดอร์ เฟโดโรวิช อุชาคอฟ และ มารินา วี. อเล็กเซเวว่า ในปี ค.ศ. 2003 เพื่อให้เป็น
ศูนยก์ลางของยา่นน้ี ภายนมีโบสถท่ี์สร้างเพื่ออุทิศใหก้บัเซนตนิ์โคลสัแห่งไมรา โบสถ์แห่งน้ีเป็นท่ีศรัทธาเพราะ
ยงัคงอยูร่อดมาไดจ้ากเหตุการณ์ไฟไหมค้ร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ. 2005 ดว้ยเปลวไฟท่ีกาํลงัไหมลุ้กลามนั้นกลบัดบัลง
เม่ือถึงตวัโบสถ ์ภายในเครมลินแห่งอิสไมลอฟโวนั้นเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑม์ากมาย 

นาํท่านชม    Husky Park  เขา้ชมถ่ายรูป และ สัมผสัประสบการณ์ความน่ารักของสุนขัพร้อมทดลอง 
 ขบัสุนขัลากเล่ือนดว้ยตวัท่านเอง   ( ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ สุนัขลากเล่ือน1,500 บาท ) 

เยน็  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 วนัทีห้่า        พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี – จัตุรัสแดง – วหิารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – สถานีรถไฟใต้ดิน 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเข้าสู่ภายในร้ัว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin 
Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค ์จนกระทัง่พระเจา้ซาร์
ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ี
ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ นาํ
ท่านสู่จตุัรัสวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อสัสัมชัญ โบสถ์อนันนัซิเอชั่น 
โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อสัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีสําคญัใช้ในงาน
พิธีกรรมท่ีสําคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆงัพระเจา้ซา
รร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อนาํไปติดบนหอระฆงัแต่เกิด
ความ ผดิพลาดระหวา่งการหล่อทาํให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดใน
โลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซ์นํ้ าหนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสัสัมชญัจะไม่
อนุญาตให้เขา้ชมดา้นใน) นาํเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
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ของรัสเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโควี ่ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสม
ของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหน่ึง
ในสามพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษ และ 
อิหร่าน 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านชม จัตุรัสแดง (Red Square) จตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกเพราะสร้างดว้ยการนาํหินแกรนิตและหินอ่อน
จาํนวนนบัลา้นช้ินตอกฝังลงบนพื้นทัว่จตุัรัสท่ีมีความกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทาํให้กลายเป็นจตุัรัส
โมเสกท่ียิ่งใหญ่อลงัการมาก เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซีย โดยรอบจตุัรัสแดงจะลอ้มรอบไปดว้ย
สถานท่ีสาํคญัหลายแห่ง มี หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Tower) ท่ีตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหนา้ข้ึน
ไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซ่ึงเป็นทบัทิม
นํ้ าหนกัถึง 20 ตนั มี ถ่ายรุปดา้นนอก วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) ก็ถือว่ายงัไปไม่ถึง น่ีคื
ส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ท่ีสุดของรัสเซียในยุคศตวรรษท่ี 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างข้ึนอย่าง
สวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเม่ือปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดท่ีสูงลดหลัน่กนัไป 
 
 
 
 
 

 
 อิสระชอปป้ิง ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum) อยูไ่ม่ใกลจากจตุัรัสแดง เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียง
มากท่ีสุดของรัสเซียซ่ึงเปิดใหบ้ริการเม่ือปี 1895 ตวัอาคารนั้นสูง 3 ชั้น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และร้านคา้
จาํนวนกวา่ 200 ร้าน อดัแน่นไปดว้ยสินคา้มากมาย โดยเฉพาะแบรนดเ์นมช่ือดงัระดบัโลก  
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นาํท่านชมสถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโค Subway 3 Stations 
ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่น
ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของ
สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน 
ข้ึนมาเป็นผูน้าํสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ี
นาํมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของ Monumental 
art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณความ
ดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนตํ่า ภาพวาดประดบัลวดลาย 
จากนั้นนาํท่านสู่ ถนนอารบัต เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นยา่นการคา้เก่าแก่จนถึงปัจจุบนั ท่านได้
เพลิดเพลินชมความงามของอาคารท่ีสร้างตั้งแต่สมยัดั้งเดิมและยงัคงใชอ้าคารเหล่านั้นจนถึงปัจจุบนั มีร้านคา้
ร้านอาหารใหท้่านไดล้ิ้มลอง งานศิลป จดัแสดงจากศิลปินต่างๆ เป็นวฒันธรรมความลงตวัทั้งยคุเก่าและยคุ
ปัจจุบนั ท่ีรอท่านมาชม 
 
 
 
 

 
 
เยน็  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.00 น.              เดินทางถึงสนามบิน เช็คอินรับบตัรท่ีนัง่ เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเติร์กมินิสถาน 

23:35 น.         เหิรฟ้าสู่ท่าอากาศยานอชักาบัต เทีย่วบินที ่T5 726  (เสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
 

 วนัทีห่ก  อชักาบัต – กรุงเทพฯ  

05.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอชักาบัต เปลีย่นเคร่ืองบิน 
07.45 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ฯ โดยเที่ยวบินที ่T5645  
   (เสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
16.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ 
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อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Group size 20 ท่าน 
เดก็ (อายไุม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท 

**** ห้องพกัไม่มี ห้อง Triple room ***** 
***ค่า สุนัขลากเล่ือน @ 1,500 บาท 
 
อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบิน  (T5) เติร์กมินิสถาน 

✓ ค่าตัว๋รถไฟความเร็วสูง จากมอสโควสู่์เมืองเซนตปี์เตอร์เบิรก 

✓ ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาํเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

วนัเดนิทาง ราคา/บาท 
มกราคม 26 - 31 ม.ค. 2562  44,999. - 

กมุภาพนัธ์ 

2 – 7 ก.พ. 2562 44,999. - 

9 – 14 ก.พ. 2562 44,999. - 
16 – 21 ก.พ. 2562 44,999. - 

23 – 28 ก.พ. 2562 44,999. - 

มนีาคม 

2 – 7 ม.ีค. 2562 44,999. - 

9 – 14 ม.ีค. 2562 44,999. - 

16 – 21 ม.ีค. 2562 44,999. - 

23 – 28 ม.ีค. 2562 44,999. - 
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อตัรานีไ้ม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตดักรุ๊ปเท่านั้น) 

✗ ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้20 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิหัวหน้าทวัร์คนไทย /ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น 1,500 บาทต่อท่าน 
 
 เง่ือนไขในการจองทวัร์ 
1. สาํหรับการจอง กรุณาชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
3. หากไม่ชาํระค่าใชจ่้ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจาํทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ
หาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่า
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัจะถือว่า
ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 


