
 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moscow Snow White รสัเซยี มอสโคว ์ซากอรส์  
5 วนั 3 คนื 

• ชมความน่ารกัของสนัุขแสนรู ้ณ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี )  
• ชมการตกแตง่ภายในของ สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์แตล่ะสถานีลว้นวจิติรตระการตา 
• ชม วหิารเซนตบ์าซลิ โดมประดบัประดาสสีนัสวยงาม  
• ชม พระราชวงัเครมลนิ ความยิ#งใหญ่ของระบอบอตัตาธปิไตยของประเทศรสัเซยี 
• ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์วหิารสาํคญัของนิกายรสัเซยีนออโทดอกซ ์ 
• ชอ้ปปิ.ง หา้งสรรพสนิคา้กมุ, ถนนอารบตั ย่านการคา้สนิคา้ที#มชี ื#อเสยีง 
• ชอ้ปปิ.ง ตลาดอสิมายลอฟกี ) ตลาดขายสนิคา้พื .นเมอืง 

 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
 
วนัที8 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - อาชกาบตั - มอสโคว ์
 
10:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั.น 4 ประตูทางเขา้ 3 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บนิ Turkmenistan Airlines โดยมเีจา้หนา้ที#ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
13:00 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน อาชกาบตั ประเทศเตริก์เมนิสถาน โดยเที#ยวบนิที# T5648 
 
18:20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อาชกาบตั ประเทศเตริก์เมนิสถาน (เพื#อแวะเปลี#ยนเคร ื#อง) 
 
20:50 น. ออกเดินทางต่อสู่ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines 

เที#ยวบนิที# T5707 
 
22:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี หลงัผ่านขั.นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง 

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย นําท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงมอสโคว ์เมอืงหลวงของรสัเซยี และยงัครองอนัดบัเมอืงที#ใหญ่
ทสีดุของยโุรปมปีระวตัศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี#พกั 

 
ที8พกั Gamma Hotel หรอืเทยีบเท่า     
 
วนัที8 2  พระราชวงัเครมลนิ - โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ - จตุัรสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งสรรพสนิคา้กมุ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม พระราชวงัเครมลิน Grand Kremlin Palace บนที#ดินกรรมสิทธิ :ของแกรนดป์รนิซ ์ซ ึ#งไดจ้ดัตั.งขึ .น
ตั.งแตค่รสิตศ์ตวรรษที# 14 บนเนินโบโรวติสก ีออกแบบโดยทมีสถาปนิกภายใตก้ารบรหิารจดัการของคอนสแตนตนิ ธอน 
พระราชวงัเครมลินมีเจตนาที#จะตอกยํ .าถึงความยิ#งใหญ่ของระบอบอตัตาธปิไตยรสัเซยี คอนสแตนติน ธอน ยงัเป็น
สถาปนิกของเครมลนิอารม์ร ีและมหาวหิารพระครสิตผู์ไ้ถ่พระราชวงัเครมลนิเดมิเคยเป็นพระตํานักของซารใ์นมอสโคว ์
ออกแบบโดยรสัเตรลล ีและครสิตจกัรนักบุญจอหน์แบ็พทสิต ์ชม วหิารอสัสมัชญั Assumption Cathedral สรา้ง
โดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สทีองอรา่มสวยงาม ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไม
เคลิ โบสถท์ี#สรา้งอุทศิใหก้บันักบุญอารค์แอนเจล ไมเคลิ เป็นที#เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนางแอนนาที#ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที#สุดใน
โลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเครมลนิ ชม ปืนใหญ่พระ
เจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที#สุดในโลก ทําดว้ยบรอนซ ์นํ.าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนัก
ลกูละ 1 ตนั  

 
 

เที8ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

   

 

  

  

  

 

 

จากนั.นนําท่านชม จตุัรสัแดง Red Square เป็นเสมอืนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรา้งขึ .นในสมยัพระเจา้อวีานที# 3 เพื#อ
เป็นสถานที#จดังานแสดงใหญ่ๆ และการชมุนุมต่างๆ ท่านจะไดม้ีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที#ระลึกกบั อนุสรณ์สถานเล
นินหรอืสุสานเลนิน Lenin Mausoleum ซึ#งเก็บรกัษารา่งของวลาดมีรี ์เลนิน ผูนํ้าคนสําคญัของคอมมวินิสต ์และ
เปิดใหป้ระชาชนทั#วไปสามารถเขา้ไปเคารพศพได ้และ วหิารเซนตบ์าซลิ Saint Basil's Cathedral สรา้งโดยซาร ์
อวีานที# 4 หรอืซารอ์วีานจอมโหด เพื#อฉลองชยัชนะเหนือพวกมองโกลที#กรธีาทพัมาเมอืงคาซาน เมื#อปี ค.ศ. 1552 จงึ
สรา้งขึ .นเมื#อปี ค.ศ. 1900 มหาวหิารเซนตบ์าซลิมีโดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที# 9 ที#อยู่ตรงกลาง ทําใหอ้าคารมีรูปทรง
แปดเหลี#ยมผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมรสัเซยีโบราณ เป็นโดมทรงหวัหอมกบัสถาปัตยกรรมที#เรยีกกนัวา่รสัเซยีนก
อธกิ หอคอยสงูรูปกระโจมเป็นอทิธพิลจากยโุรปตะวนัตกกลายเป็นหอคอยสงูรูปแท่งเทยีนกาํลงัลกุไหมบ้นปลายลาํเทยีน 
ส่งความโชตชิว่งชชัวาลยเ์ป็นเคร ื#องบูชาเทพเจา้บนสวรรค ์มหาวหิารนี.ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื#อปอสตนิ์ค ยา
คอฟเลฟ Postnik Yakovlev จงึทําใหม้ีเร ื#องเล่าว่า ซารอ์วีานที# 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี.
มาก จึงมีคําสั#งใหปู้นบําเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั.งสอง เพื#อไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้.นสรา้งสิ#งที#
สวยงามกว่านี.ไดอ้กี การกระทําในคร ั.งนั.นของพระเจา้อวีานที# 4 จงึเป็นที#มาของสมญานามอวีานผูโ้หดรา้ย Ivan The 
Terrible อสิระท่านชอ้ปปิ.งที# หา้งสรรพสนิคา้กุม Gum หา้งสรรพสนิคา้ที#เกา่แกท่ี#สุดในเมอืงมอสโก แต่มชี ื#อเสยีงใน
เร ื#องงสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซื .อกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุมหรอือีกสถานที#หนึ#งที#มีสถาปัตยกรรมที#

เก่าแก่ของเมืองนี. หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ .นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวั
อาคารเป็นอาคารสูง 3 ช ั.น มีรา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายสําหรบัใหผู้ท้ี#เดินทางหรอืผูท้ี#ชอบการชอ้ปปิ.งถึง 200 
รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สนิคา้ที#นี#อาจจะมีทั.งรูปลกัษณ ์ภายในและภายนอกที#ดูหรูหราโอ่อ่า และที#สําคญัตั.งอยู่บรเิวณลาน
กวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กุม มีการจําหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบรโิภค เชน่ เสื .อผา้ ของใชใ้น
ครวัเรอืน สินคา้ที#มีช ื#อมียี#หอ้ เคร ื#องสําอางค ์นํ.าหอม และสินคา้ที#เป็นประเภทของที#ระลึกซึ#งมีใหเ้ลือกกนัอย่าง
หลากหลายทเีดยีว **พเิศษ ถา้มเีวลา นําท่าน ล่องเรอื River Cruise ชมความสวยงามสองฝั#งแม่นํ.า Moskva ซึ#ง
เป็นแม่นํ.าสายหลกัของกรุงมอสโคว ์**เป็นโปรแกรมเสรมิมคี่าใชจ้่ายสอบถามมคัคุเทศก ์การล่องเรอืขึ )นอยู่
กบัสภาพอากาศ** 
 
 
 

 
 
 

คํ8า บรกิารอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร 
 
ที8พกั  Gamma Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที8 3 ซากอรส์ - โบสถท์รนิิตี ) - โบสถอ์สัสมัชญั - ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ) - สถานีรถไฟใตด้นิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั.นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซากอรส์ Zagorsk เดนิทางออกจากกรงุมอสโคว ์ชมโบสถเ์กา่แกท่ี#ภายในตกแต่งดว้ย
ภาพนักบุญ มแีท่นสาํหรบัประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและที#สําหรบันักรอ้งนําสวด ช ั.นลา่งเป็นหอ้งครวัสาํหรบัทําอาหาร
ใหก้บัคนจน จากนั.นชม โบสถท์รนิิตี ) Holy Trinity สถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหวัหอมสทีอง ภายในมโีลงศพ



 

   

 

  

  

  

 

 

เงนิของนักบุญเซอรเ์จยีส ผูก้อ่ตั.งเมอืงซากอรส์ประชาชนที#ศรทัธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพของท่าน 
และพาท่านชม โบสถอ์สัสมัชญั Assumption Church สรา้งเลยีนแบบโบสถท์ี#พระราชวงัเครมลนิ  

 
 
 

 
 
 
เที8ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั.นอิสระใหท่้านเลือกซื .อสินคา้ที#ระลึกบรเิวณตลาดนัดหน้าโบสถ ์เชน่ ตุก๊ตาแม่ลูกดก ผลิตภณัฑท์ี#ทําจากไม ้

สนิคา้หตัถกรรมพื .นบา้น ของเล่นสําหรบัเด็ก ของใชใ้นฤดูหนาว เชน่ ผา้พนัคอไหมพรม ถุงมือกนัหนาว และสินคา้
เบ็ดเตล็ดต่างๆ ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ) Siberian Husky Farm ให ้
ท่านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรูเ้ป็นพนัธุท์ี#ฉลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตเมืองหนาวซึ#งชาว
แลปป์ไดเ้ลี .ยงสุนัขพันธุนี์ . เพื#อใชใ้นการลากเลื#อนบนนํ.าแข็งหรอืหิมะ ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ ์นั8งรถเทียม
สุนัขฮสักี )ลากเลื8อน Husky Sledding โดยที#ฟารม์นี.จะบรกิารตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนมพื .นเมือง ก ับ
บรรยากาศตอ้นรบัที#แสนจะอบอุ่น ** กจิกรรมนี)ขึ )นอยู่กบัสภาพอากาศ หากหมิะไม่ตกขอสงวนสทิธท์ี8จะตดั
ออกจากโปรแกรม ** ไดเ้วลานําท่านชม สถานีรถไฟใตด้นิมอสโคว ์การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีลว้นวจิติร
ตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทั.งโคมไฟ และงานประดบัประดา
ตา่งๆ  

 

 
 
คํ8า บรกิารอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

ที8พกั  Gamma Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที8 4  ตลาดอสิมายลอฟกี ) - วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบตั 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ.ง ตลาดอสิมายลอฟกี ) Izmailovsky Market ตลาดขายสนิคา้พื .นเมอืง ซึ#งท่าน
จะไดพ้บกบัสินคา้ของที#ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื .อสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิ ตุก๊ตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) 
ผา้พนัคอ กล่องดนตรรีูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสนิคา้ของที#ระลกึอื#นๆ อกีมากมาย จากนั.นแวะ
ถ่ายรูปกบั วหิารเซนตซ์าเวยีร ์St. Saviour Cathedral เป็นวหิารที#สําคญัของนิกายรสัเซยีนออโทดอกซ ์ใช ้
ประกอบพธิกีรรมที#สําคญัระดบัชาต ิสรา้งเป็นที#ระลกึถงึพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี# 1 ที#สามารถขบัไล่กองทพันโปเลยีนไป
ได ้  
 
 

 

 
 
 

เที8ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปปิ.ง ถนนอารบตั Arabat Street ย่านการคา้ มขีองซื .อของขายมากมาย เป็นถนนที#ขึ .นช ื#อของ
กรงุมอสโคว ์ไดเ้วลาเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์

  
20:45 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อาชกาบตั ประเทศเตริก์เมนิสถาน โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines 

เที#ยวบนิที# T5726 
 
วนัที8 5  อาชกาบตั - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
02:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อาชกาบตั ประเทศเตริก์เมนิสถาน (เพื#อแวะเปลี#ยนเคร ื#อง) 
 
05:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkmenistan Airlines เที#ยวบนิที# T5645 
 
13:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
**หมายเหต*ุ* 
โปรแกรมแต่ละสถานที8อาจมกีารสลบัวนัเยี8ยมชมเพื8อใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมกีารเปลี8ยนแปลงไดเ้นื8องดว้ยเหตุผลของ
เวลาหรอืสถานการณอ์ื8นๆ ที8นอกเหนือการควบคมุแตจ่ะถอืผลประโยชข์องลูกคา้เป็นสําคญั 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร  
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  
(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดี8ยว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  ตุลาคม 

27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 * No Huskey 29,900 29,900 28,900 7,900 - 

เดอืน  พฤศจกิายน 

03 พ.ย. 62 - 07 พ.ย. 62 * No Huskey 30,900 30,900 29,900 7,900 - 

10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 * No Huskey 29,900 29,900 28,900 7,900 - 

17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 * No Huskey 30,900 30,900 29,900 7,900 - 

24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 * No Huskey 30,900 30,900 29,900 7,900 - 

เดอืน  ธนัวาคม 

01 ธ.ค. 62 - 05 ธ.ค. 62 * วนัพ่อ 33,900 33,900 32,900 7,900 - 

08 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 * วนัรฐัธรรมนูญ 33,900 33,900 32,900 7,900 - 

15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62  32,900 32,900 31,900 7,900 - 

22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 * วนัครสิตม์าส 36,900 36,900 35,900 7,900 - 

29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 * วนัปีใหม่ 36,900 36,900 35,900 7,900 - 

เดอืน  มกราคม 

05 ม.ค. 63 - 09 ม.ค. 63  32,900 32,900 31,900 7,900 - 

12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63  32,900 32,900 31,900 7,900 - 

19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63  30,900 30,900 29,900 7,900 - 

26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63  30,900 30,900 29,900 7,900 - 

เดอืน  กมุภาพนัธ ์

02 ก.พ. 63 - 06 ก.พ. 63  32,900 32,900 31,900 7,900 - 

09 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 * วนัมาฆบูชา 34,900 34,900 33,900 7,900 - 

16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63  32,900 32,900 31,900 7,900 - 

23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63  32,900 32,900 31,900 7,900 - 

เดอืน  มนีาคม 

01 ม.ีค. 63 - 05 ม.ีค. 63  32,900 32,900 31,900 7,900 - 

08 ม.ีค. 63 - 12 ม.ีค. 63  32,900 32,900 31,900 7,900 - 

15 ม.ีค. 63 - 19 ม.ีค. 63  31,900 31,900 30,900 7,900 - 

22 ม.ีค. 63 - 26 ม.ีค. 63  31,900 31,900 30,900 7,900 - 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีที#ท่านตอ้งออกตั`วเคร ื#องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั`วที#สามารถเลื#อนเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณีที#สาย
การบนิอาจมกีารปรบัเปลี#ยนวนัเวลาบนิ มฉิะนั.นทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั.งสิ .น 

• กรณีที#ท่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื.อสตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชื#อผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ที#หลงัจากที#ไดช้าํระค่ามดัจาํทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที#เหลอื กรณีที#

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชื#อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที#ใหท้ราบ  
• กรณีที#ออกตั`วเคร ื#องบนิแลว้สะกดชื#อ-นามสกุลผดิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ให ้

ทางบรษิทัในการออกตั`วเคร ื#องบนิ 
• กรณีเปลี#ยนชื#อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั.นถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที#ออกเอกสาร

ทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ#มเตมิในสว่นนี. 
• หลงัจากที#ท่านไดช้าํระค่ามดัจาํ และค่าทวัรส์่วนที#เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัจะจดัส่งใบนัด

หมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ี#ท่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ั`วเคร ื#องบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื#อนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางที#ระบุเท่านั.น 
• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กล่กูคา้ที#ไม่รูจ้กักนั กรณีที#ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจา่ยคา่พกัเดี#ยวเพิ#มตามราคาที#

ระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั.น 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ที#เดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ#มเตมิ (พกัเดี#ยว) ขึ .นอยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีในบางประเทศ 

ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเที#ยวเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื#อเป็นสนินํ.าใจกบัผูใ้หบ้รกิาร

ในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี.เพื#อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
• โปรแกรมนี)มไีฟลท์บนิภายในประเทศ ฉะนั)นขอสงวนสทิธิ yในการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆ ท ั)งสิ )น 
• ทางบรษิทัจะแจกนํ)าดื8มใหท้่านท่านละ  2  ขวด ณ สนามบนิ เนื8องจากระหว่างเดนิทางที8รสัเซยีจะไม่มนํี)าบรกิาร 

จงึขอแนะนําใหท้่านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมนํี)าใหท้่านละ 1 ขวดเพยีงคนืแรกเท่านั)น 
 

อตัราค่าบรกิารนี)รวม 
• คา่ตั`วเคร ื#องบนิระหวา่งประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Turkmenistan Airlines 
• ค่าที#พกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว สําหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั

กฬีา หรอืกจิกรรมอื#นๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ :ในการยา้ยพกัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรบัเปลี#ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทุกมื .อ ตามที#ระบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ :นการเปลี#ยนแปลง 
• คา่รถรบั-สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• คา่อตัราเขา้ชมสถานที#ตา่งๆ ที#ระบุไวใ้นรายการ  
• คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื#อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื .อประกนัการเดินทางเพื#อใหค้รอบคลุมในเร ื#องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิ#มเตมิไดท้ี#เจา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบี .ยประกนัเร ิ#มตน้ 390 บาท ขึ .นอยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

• คา่รถปรบัอากาศนําเที#ยวตามรายการที#ระบุ พรอ้มพนักงานขบัรถที#ชาํนาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารนี)ไม่รวม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที#ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
• คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ#น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 40 EURO /ท่าน  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• ค่านํ.าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที#เกนิกว่าสายการบินกําหนด ฉะนั.นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์.าหนักดงันี. กระเป๋าโหลดใต ้

เคร ื#องบนิจาํนวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 15 กโิลกรมั และกรณีถอืขึ .นเคร ื#องไดไ้ม่เกนิ 5 กโิลกรมั 
• คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารที#ส ั#งเพิ#ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที#ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสาํหรบัราคานี.ทางบรษิทัจะไม่รวมคา่ภาษีท่องเที#ยวหากมกีารเก็บเพิ#ม 
• คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
• คา่ภาษีมูลคา่เพิ#ม 7%, คา่ภาษีหกั ณ ที#จา่ย 3% 
• คา่นํ.าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที#หนักเกนิสายการบนิกาํหนด 
• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 



 

   

 

  

  

  

 

 

• ค่าวซีา่สําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนต่างดา้ว 3. ใบสําคญัถิ#นที#อยู่ 4. 
สําเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายส ี2 นิ.ว 2 รูป ทางบรษิทัจะเป็นผูด้ําเนินการยื#นวซีา่ใหท่้าน 
โดยชาํระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเร ื#องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะ
ยื#นวซีา่) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิ :ยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีที#ไม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึ#งในกรณีนี. ทางบรษิทั
ยนิดคีนืเงนิใหท้ั.งหมดโดยหกัคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื#นให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิัทขอสงวนสิทธิ :ที#จะเปลี#ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์. เมื#อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที#สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บที#นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุสุดวสิยับาง
ประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี.เป็นเพียงขอ้เสนอที#ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัอีกคร ั.งหนึ#ง หลงัจากไดส้ํารองที#นั# งบนเคร ื#อง และโรงแรมที#พกัใน
ต่างประเทศเป็นที#เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี.อาจเปลี#ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื#องจากความล่าชา้ของสายการ
บนิ โรงแรมที#พกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะคํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง
เป็นสําคญั และบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที#กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทางเนื#องจากมีสิ#งผิดกฎหมายหรอืสิ#งของหา้ม
นําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื#อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที#กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านไดไ้ม่วา่ทั.งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที#สถานทูต
งดออกวซีา่ อนัสบืเนื#องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั.งบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที#กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออก
เอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วที#พําพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มสีทิธิ :ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั.งสิ .นแทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อาํนาจของบรษิทักาํกบัเท่านั.น 

5. เมื#อท่านไดช้าํระเงนิมดัจํา หรอืทั.งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืชาํระโดยตรงกบัทางทางบรษิทัจะถอืว่า
ท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงื#อนไขตา่งๆ ของบรษิทัที#ไดร้ะบุไวโ้ดยทั.งหมด 

 
 
 
 

เงื8อนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืสาํรองที8นั8ง 

• กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระมดัจาํ งวดแรก 20,000 บาท  
• สว่นที#เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนั.นจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจาํท ั)งหมด  
• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจาํท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจาํท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดาํเนินการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ั)งหมด  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ :ที#จะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ :ที#จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที#เกดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 

อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ#งของสูญหายตามสถานที#ต่างๆ ที#เกดิขึ .นเหนือการควบคุมของ
บรษิทั 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
 
ชื8อ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จาํนวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ี8ตดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จาํนวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชื8อผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชื8อ – นามสกุล:    
เลขที8พาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชื8อ – นามสกุล:    
เลขที8พาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชื8อ – นามสกุล:    
เลขที8พาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชื8อ – นามสกุล:    
เลขที8พาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชื8อ – นามสกุล:    
เลขที8พาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนื)อววั ☐  ไม่ทานเนื)อหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิ8มเตมิ: 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
 
 
 

 


