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วนัแรก  กรุงเทพฯ – อลัมาตี ้(คาซัคสถาน) – มอสโคว์ (รัสเซีย) 

WONDERFUL EUROPE 

รัสเซีย(มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 

6 วนั 4 คนื 

ไฮไลท์ 

-ชมกรุงมอสโคว์  มหานครแห่งสถาปัตยกรรมทีว่จิิตรตระการตา 

-ลดัเลาะรอบร้ัวพระราชวงัเครมลนิ, ชมพพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีพพิธิภัณฑ์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในรัสเซีย 

-ช้อปป้ิงทีถ่นนอารบัต ย่านการค้าช่ือดังของมอสโคว์ 

-ฝากรอยเท้าทีจ่ตุรัสแดง เกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึกบัโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวหิารเซนต์บาซิล 

-เปลีย่นบรรยากาศ น่ังรถไฟด่วน SAPSAN จากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

-ตามรอยประวตัิศาสตร์เมอืงแห่งราชินียุโรปเหนือ “เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก” 

-สายการบินแอร์แอสตานา สายการบินระดับ 4 ดาวจาก Sky Trax 
    

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

48,900.- เดนิทาง : เดอืนมกราคม - มีนาคม 2559 
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07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ R สาย
การบินแอร์แอสตาน่า (AIR ASTANA) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกเร่ือง
กระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอลัมาตี ้โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เท่ียวบินท่ี KC 932  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

16.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงอลัมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน  เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
18.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เท่ียวบินท่ี KC 875  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
20.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเซอเรเมตเยวา กรุงมอส โคว์ ประเทศรัสเซีย  นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและพิธีการทางศุลกากร  
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN LESNAYA, MOSCOW หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี – จตุัรัสวหิาร – โบสถ์อสัสัมชัญ – จตุัรัสแดง – วหิาร
เซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวเิออร์ – ห้างกมุ – เนินเขาสแปร์โร่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังแม่นํ้ามอสโคว ์และแม่นํ้าเนกลินนายา มีรูปร่างเป็น
สามเหล่ียมดา้นไม่เท่ากนั  เขา้ชมพพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี  พิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย เกบ็ของสะสมของ
มีค่าท่ีดี ท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-20 และนบัเป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑท่ี์เกบ็รวบรวมทรัพย์
สมบติัของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบ (อีกสองแห่ง อยู ่ท่ี องักฤษ และอิหร่าน)  จากนั้น นาํท่านเดินเทา้เขา้สู่ 
จตุัรัสวหิาร  ถ่ายรูปกบัโบสถอ์นันนัซิเอชัน่ โบสถส่์วนตวัของพระเจา้ซาร์ โบสถอ์าร์คแอนเจน  ไมเคิล ท่ี
เกบ็พระศพของพระเจา้ซาร์และเจา้ชายทั้งหมด  เขา้ชมภายใน โบสถ์อสัสัมชัญ ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ยอดโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโก และภาพไอคอน เป็นภาพประวติัของพระเยซู ภาพพระแม่
มาเรีย พระบุตร พระจิต  ภาพนกับุญท่ีทาํความดีท่ีหลงัการเสียชีวิตไดไ้ปอยูใ่นสวรรค ์และไปถ่ายรูปเป็น
การปิดทา้ยกบั ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ทาํดว้ยบรอนซ์ นํ้าหนกั 40 ตนั ระฆงัพระเจ้าซาร์ นํ้าหนกั 210 ตนั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ จตุัรัสแดง เวทีของเหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตร์รัสเซีย สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 

ถ่ายรูปและชมสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีอยูร่ายรอบจตุัรัสแดง ไดแ้ก่ วหิารเซนต์บาซิล  สร้างในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 ดว้ย
ศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสนั สวยงาม  จนนกัท่องเท่ียวเรียกกนัวา่ โบสถล์กูกวาด ชม 
หอนาฬิกาซาวเิออร์  เป็นศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทาํมาจากทบัทิมหนกั 20 ตนั จากนั้น 
นาํท่านสู่ ห้างกมุ  หา้งท่ีใหญ่โตและสวยงาม จาํหน่ายสินคา้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะแบรนดเ์นมต่างๆ เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างมาตั้งแต่ปีค .ศ.1895 ชม สุสานเลนิน  เป็นท่ีเกบ็ศพของเลนิน  สร้าง
ดว้ยหินอ่อนสีแดง จากนั้น นาํท่าน ชมจุดสูงสุดของกรุงมอสโควบ์น เนินเขาสแปร์โร่ เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นทศันียภาพของมอสโควไ์ดท้ั้งเมือง โดยเฉพาะตึกสูง 7 ตึกท่ีสร้างในสมยัของสตาลิน รวมทั้งตึกของ
มหาวิทยาลยัมอสโคว ์มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ของรัสเซีย มี ช่ือเสียงดา้นวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN LESNAYA, MOSCOW หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สาม มอสโคว์ – มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ – ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดนิ – น่ังรถไฟ SAPSAN  
      สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํชม มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์  (ดา้นนอก) มหาวิหารใจกลางเมือง สร้างเป็นอนุสรณ์ท่ีรัสเซียมีชยัชนะต่อ

กองทพันะโปเลียนในปีค.ศ.1812 เป็นวิหารท่ียงัใชท้าํพิธีการทางศาสนาอยูใ่น ปัจจุบนัหา้มใชเ้สียงดงั  จากนั้นนาํ
ท่านชอ้ปป้ิงท่ี ถนนอารบัต ถนนคนเดินท่ีเป็นยา่นการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น อาทิ 
แมคโดนลั แมคคาเฟ สตาร์บคั ร้านนม ฯลฯ ทั้งยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่น
ดนตรีเปิดหมวก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บ่าย นาํท่านชม สถานีรถไฟใต้ดนิ ดูความยิ่งใหญ่ ประวติัศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวฒันธรรมประเพณีอนั

สวยงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีมีความสวยงามแตกต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ 
หินแกรนิต และหินอ่อน 

16.35 น. ออกเดินทางสู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยใีหม่ล่าสุดจากเยอรมนั ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 4.10 ช.ม. 

20.45 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟเมอืงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองท่ีสวยงามจนไดรั้บสมญานามวา่ “ราชินีแห่งยุโรป
เหนือ”  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม SOKOS HOTEL OLYMPIA, ST. PETERSBURG หรือเทียบเท่า 
วนัที่ส่ี  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ – 
   มหาวหิารเซนต์ไอแซค               
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ ปีเตอร์ฮอฟ  เมืองทางตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด ์รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายวา่เป็นศูนยร์วม

ของสวน แห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตาํหนกัชายฝ่ังของ
กษตัริยรั์สเซีย ใชเ้พ่ือพกัผอ่นและล่าสตัวใ์นฤดูร้อนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก ประกอบดว้ยพระราชวงั นํ้าพุ 
สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหน่ึงในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะนํ้าพุท่ีลดหลัน่กนัถึง 
27 ขั้น เปรียบเสมือนแสดงความยินดีต่อชยัชนะและยกยอ่งในความกลา้หาญของทหารชาวรัสเซีย และ
ทหารเรืออนัยิ่งใหญ่ นํ้าพุตกแต่งดว้ยรูปป้ันถึง 255 ช้ิน มีนํ้าพุใหญ่ท่ีสุดและรูปป้ันแซมซนักาํลงังา้งปากสิงโต
ท่ีมีช่ือเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพ่ือใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ครบรอบ 25 ปี
แห่งชยัชนะเหนือสวีเดนท่ีทุ่งโปลตาวา นาํท่านเขา้ชมภายในพระราชวงั เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบดว้ยหอ้ง
พกัผอ่น 26 หอ้ง อาทิ หอ้งเตน้รําท่ีหรูหราฟู่ ฟ่าดว้ยศิลปะบารอก หอ้งทอ้งพระโรงใหญ่เป็นหอ้งท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในพระราชวงั หอ้งรูปภาพท่ีแสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจาํนวน 368 รูป 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บ่าย นาํท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ (พระราชวงัฤดูหนาว) ซ่ึงประกอบไปดว้ยอาคาร 5 หลงั สร้างเช่ือมต่อกนั

ทาํใหพ้ระราชวงัมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศรัสเซีย มี ส่ิงของทรงคุณค่าจดั
แสดงอยูเ่กือบ 3 ลา้นช้ิน จากนั้น นาํท่าน เขา้ชม มหาวหิารเซนต์ไอแซค  ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงาม
ท่ีสุด ใหญ่เป็นลาํดบั 4 ของโลก เป็นตน้แบบของท่ีทาํการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
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ถ่ายรูปท่ีดา้นหลงัของมหาวิหารเซนตไ์อแซค ซ่ึงจะมีรูปป้ันแกะสลกัของพระเจา้นิโคลสัท่ี 1 ทรงมา้กบัฐานท่ี
มีรูปป้ันพระมเหสีและพระธิดาลอ้มรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อาํนาจ และความ
ยติุธรรม  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรมSOKOS HOTEL OLYMPIA, ST. PETERSBURG หรือเทียบเท่า 
วนัที่ห้า  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อลัมาตี ้(คาซัคสถาน) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินปูลโกโว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดินทางกลบั  

13.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เท่ียวบินท่ี KC 136  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

20.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงอลัมาตี ้ประเทศคาซัคสถาน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
วนัที่หก  อลัมาตี ้– กรุงเทพฯ 
01.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เท่ียวบินท่ี KC 931  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
08.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

ข้อควรควรทราบ :  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

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

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ มี
เตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มเีตยีง 

16 – 21 มกราคม 2559 48,900.- 48,900.- 46,900.- 44,900.- 7,000.- 

12 – 17 มนีาคม 2559 49,900.- 49,900.- 47,900.- 45,900.- 7,000.- 

26 – 31 มนีาคม 2559 49,900.- 49,900.- 47,900.- 45,900.- 7,000.- 

09 – 14 เมษายน 2559 55,900.- 55,900.- 53,900.- 51,900.- 7,000.- 

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามนัตามรายการทวัร์  
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 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม จาํกดัท่านละ 1 ใบ 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจาํนวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชปัส์ประกนัภยั 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร x 2 คน = 20 ยโูร 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 6 วนั = 12 ยโูร     
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 21 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่น่ังและช าระเงนิ 
 ยนืยนัการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  

 ชาํระเงินมดัจาํภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 
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 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ชาํระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 
 หลงัจากสาํรองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือดาํเนินการยื่นขอวีซ่า (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวีซ่า) 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั  คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถทาํ Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้ง
ไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร  

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่
ดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนั
ทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกาํหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ชาํระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
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 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม  

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 นํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สาํหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีนํ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้งxยาวxสูง ไม่เกิน

19 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 34 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)   
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง  
 

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


