
 

 

 Hydrofoils and Sapsan Train 

รสัเซยี มอสโคว ์- เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เที�ยวชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) ถา่ยรปูที�โบสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral)  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที�ประทับของพระเจา้ซาร ์

 ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ที�เก็บงานศลิปะลํ�าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิ�น 

 สะดวกดว้ยการเดนิทางระหวา่งเมอืงดว้ยรถไฟดว่น (Sapsan Train)  

 สมัผสัประสบการณ์กบัการน ั�งเรอืดว่นไฮโดรฟอยล ์(Hydrofoils) สูเ่มอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) 

***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี� ไมค่วรพลาด 

****พเิศษเมน ู ไขป่ลาคารเ์วยีรแ์ละวอ้ดกา้ 

ราคาเร ิ�มตน้ 56,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

 



 

 

    

         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที�   15-21, 22-28 ก.ย., 29 ก.ย.-5 ต.ค. 61 56,900.- 

วนัที�   6-12, 10-16,20-26 ต.ค, 27 ต.ค.-2 พ.ย, 

         31 ต.ค.-6 พ.ย. 61 
62,900.- 

วนัที�   24-30 พ.ย. 61 57,900.- 

วนัที�   8-14 ธ.ค. 61 57,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า 

โรงแรมที�พกั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์ ✈ ✈ O GAMMA HOTEL 

2 
มอสโคว ์–  รถไฟดว่น SAPSAN TRAIN สูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ 

– มหาวหิารเซนทไ์อแซค – โบสถห์ยดเลอืด 
O O O BRISTOL HOTEL 

3 
นั�งเรอืไฮโดรฟอยลส์ูเ่มอืงปีเตอรฮ์อฟ -  พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ –  

พระราชวังแคทเธอรนี 
O O O BRISTOL HOTEL 

4 
พพิธิภณัทเ์ฮอมเิทจ – ถนนชอ้ปปิ�งเนฟสกี� - ขึ�นรถไฟดว่น 

SAPSAN TRAIN  - มอสโคว ์
O X O GAMMA HOTEL 

5 
มอสโคว–์ พระราชวังเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเมอรี� – จตรุัสแดง 

– วหิารเซนทบ์าซลิ – หา้งกมุ – ละครสตัว ์
O O O GAMMA HOTEL 

6 สถานรีถไฟใตด้นิ – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบตั - สนามบนิ                                           O O ✈  

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์  

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์H,J สาย

การบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

10.30 น.      ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย TG 974 

16.15 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศ

ไทย 4 ชั�วโมง)  ผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ นําเดนิทางสู่เนนิเขาสแปรโ์รว ์

(Sparrow Hills) จุดชมววิที�สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ไดท้ั �งเมืองและสามารถ

มองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึที�สรา้งในสมยัสตาลนิ นอกจากนี�ยงัมแีผงลอยขายของที�ระลกึในราคาถกูตั �งอยูเ่ป็น

จํานวนมากที�ทา่นสามารถเลอืกซื�อและตอ่รองราคาไดด้ว้ย 



 

 

 
 รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั 
  เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม GAMMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 2: มอสโคว ์–  น ั�งรถไฟดว่น SAPSAN TRAIN สูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ –  

มหาวหิารเซนทไ์อแซค – โบสถห์ยดเลอืด  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

 นําทา่นขึ�นรถไฟ SAPSAN TRAIN เพื�อเดนิทางสู ่ นครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ (ใชเ้วลาประมาณ 4 

ชั�วโมง)  

***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหวา่งเมอืง จุดที�จอดรถกบัตวัสถานรีถไฟ มรีะยะทางเดนิเทา้

ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึ�งท่านจําเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง เพื�อป้องกนั

กระเป๋าที�อาจจะสญูหายได*้** 

 ถึงนครเซนท์ปีเตอร์เบริ์กโดยสวัสดิภาพ นําชมความงดงามของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. 

Petersburg) ที�สรา้ง โดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเมื�อปี ค.ศ.1703 ไดร้ับฉายาวา่“ราชนิแีหง่ยโุรปเหนอื 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที�ไดช้ื�อว่าเป็นมหาวหิารที�สวยงาม

ที�สดุ และใหญเ่ป็นลําดับ 4 ของโลก ภายในมรีปูภาพที�สรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขยีนไอคอน โบสถ์

ศักดิ�สทิธิ�แห่งนี�เป็นที�นับถอืของชาวเมอืงอย่างมาก เนื�องจากครั �งหนึ�งตัวเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของ

ทหารนาซจีนราบคาบไปทั �งเมอืง แต่มหาวหิารเซน็ตไ์อแซคแหง่นี� นําทา่นถา่ยรปูกบัพพิธิภณัทเ์รอืรบ

ออโรรา่ (Aurora Museum) เรอืประวัตศิาสตร-์ของรัสเซยีที� ที�มปีระวัตยิาวนานรวมถงึการผ่านชว่ง

การปฏวิัตกิารเปลี�ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินสิตใ์นปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครั �ง

ที� 2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 ดว้ย  นําท่านถ่ายรูปคู่กบัโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s 

Resurrection) ที�สรา้งขึ�นบนบรเิวณที�พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี� 2 ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็ก

ซานเดอรท์ี� 3 ทรงสรา้งเพื�อเป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา  

คํ�า      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

ที�พกั        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก BRISTOL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3: น ั�งเรอืไฮโดรฟอยลส์ูเ่มอืงปีเตอรฮ์อฟ -  พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์–  

พระราชวงัแคทเธอรนี  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 สมัผสัประสบการณ์กบัการน ั�งเรอืดว่นไฮโดรฟอยล ์(Hydrofoils) จากท่าเรอืในนครเซนทปี์

เตอรเ์บริก์ สูเ่มอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) โดยเรอืจะล่องจากแม่นํ �าเนวา(Neva river) เป็น

แม่นํ �าที�ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกา(Ladoga Lake) และไหลเขา้สูอ่่าวฟินแลนด(์Gulf of 

Finland) ในทะเลบอลตกิ (Baltic) มคีวามยาวคอ่นขา้งส ั�น คอื 74 กโิลเมตร แตเ่ป็นแมน่ํ �าที�ม ี

การไหลเป็นอนัดบัสามในยโุรป ระหว่างท่านท่านจะไดช้มววิสองขา้งแมนํ่�าที�สวยงามยิ�งนัก โดยจะใช ้

เวลาเดนิทางเพยีง 30 นาท ีทา่นก็จะมาถงึบรเิวณสวนนํ�าพทุี�สดุสวยงามของของพระราชวงัฤดรูอ้น เป

โตรดวาเรสต ์(Peterhof Palace) นําท่านเขา้ชมพระราชวงัที�สรา้งขึ�นในสมัยพระเจา้ปีเตอร ์

มหาราช พระตําหนักที�ไดช้ื�อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที�งดงามโดดเด่นดว้ยอุทยาน



 

 

นํ�าพุที�พวยพุ่งมาจากรูปปั�นสทีองและที�ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะตื�น

ตาตื�นใจกับประตมิากรรมที�วจิติรงดงามอลังการยิ�ง หอ้งหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับดว้ยทองคํา

อร่ามเรอืงพรอ้มภาพเขยีนที�สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิค่าได ้ส่วน

ภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุแ์ละสวนนํ�าพอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์น

ฝรั�งเศส 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงTsarskoye Selo หรอื เมอืงพุชกิ�น (Pushkin) เมอืงนี�เป็นที�ประทับในฤดูรอ้นของ

ราชวงศ ์และมเีหตุการณ์สําคัญเกดิขึ�นในวันที� 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นโิคลัสที� 2 พรอ้มสมาชกิ

ในราชวงศถ์ูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏวิัต ิซ ึ�งกลายเป็นประวัตศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมอืงพุชกิ�น

และราชวงศ ์โรมานอฟที�ยาวนานกวา่ 200 ปี นําเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine Palace) 

ภายในพุชกิ�นวลิเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเด่นของ

ศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั�งภายใน

ประกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอําพนั  (Amber Room)  ที�ทกุทา่นจะตอ้งประทับใจ 

อสิระใหท้า่นเดนิชมสวนอนัรม่รื�นงดงามในสไตลฝ์รั�งเศส หรอืชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงไดต้ามอธัยาศัย 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษเมน ู ไขป่ลาคารเ์วยีรแ์ละวอ้ดกา้ 

ที�พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั BRISTOL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4: พพิธิภณัทเ์ฮอมเิทจ – ถนนชอ้ปปิ� งเนฟสกี� - ข ึ�นรถไฟดว่น SAPSAN TRAIN  -  

มอสโคว ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําชมความยิ�งใหญ่ของพระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ที�ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 

1,050 หอ้ง สถานที�แหง่นี�เคยใชเ้ป็นที�รับรองการเสด็จเยอืนรัสเซยีของรัชกาลที� 5 ของไทยในการเจรญิ

สัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปัจจุบันพระราชวังนี�ไดถู้กใชเ้ป็น เขา้ชมพิพิธภณัฑ์เฮอร์ม ิเทจ 

(Hermitage Museum)  ที�เก็บรวบรวมงานศลิปะลํ�าคา่ของโลกกว่า 8 ลา้นชิ�น รวมทั �งภาพเขยีนของ

จติรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวนิซี�, ปีกัสโซ, แรมบรันด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภัณฑ์

ศลิปะที�สวยที�สุดและใหญ่ที�สุดของโลกแห่งหนึ�ง  นําท่านต่อไปยังถนนชอ้ปปิงเนฟสกี� (Nevsky 

Prospect) โดยชื�อถนนนั�นไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกี�เป็นถนนยา่นการคา้สายหลักในเซนทปี์เตอรเ์บริก์

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้นานาชนดิเป็นของที�ระลกึ 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย นําทา่นขึ�นรถไฟ SAPSAN TRAIN เพื�อเดนิทางสู ่มอสโคว ์(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั�วโมง)  

***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหวา่งเมอืง จุดที�จอดรถกบัตวัสถานรีถไฟ มรีะยะทางเดนิเทา้

ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึ�งท่านจําเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง เพื�อป้องกนั

กระเป๋าที�อาจจะสญูหายได*้** 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�าบนรถไฟดว่น 

      เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม GAMMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5: มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเมอรี� – จตรุสัแดง – วหิารเซนทบ์าซลิ 



 

 

– หา้งกมุ – ละครสตัว ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ 

การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยูอ่าศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําให ้

เป็นเมืองที�มีประชากรหนาแน่นที�สุดในยุโรป นําท่านเขา้สู่ภายในรั �วพระราชวงัเครมลนิ (Grand 

Kremlin Palace)ที�ประทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั�งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ย

ไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัเป็นที�ประชมุของรัฐบาลและที�รับรองแขกระดับประมขุของประเทศ นํา

ท่านสูจ่ัตุรัสวหิาร ถ่ายรูปกับโบสถอ์ัสสัมชญั โบสถอ์ันนันซเิอชั�น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอี

วาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ�งเป็นโบสถ์ที�สําคัญใชใ้นงานพิธีกรรมที�สําคัญ เช่น การ

ประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนั�นชมระฆังพระเจา้ซารส์รา้งในสมัยพระนาง

แอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ที�สดุในโลกเพื�อนําไปตดิบนหอระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาด

ระหว่างการหล่อทําใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ี�มคีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที�สดุในโลกที�ยัง

ไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์�าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์ัสสัมชญัจะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นําเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี� (The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภณัฑ์

ที�เกา่แกท่ี�สดุของรัสเซยีเพื�อเป็นที�เก็บสะสมของเจา้ชายมสัโควี� ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที� 14-15 ปัจจุบัน

เป็นสถานที�เก็บสะสมของมคีา่ที�ดทีี�สดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที� 14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที� 20 

พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี�เป็นหนึ�งในสามพพิธิภัณฑท์ี�เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิที�สมบูรณ์

แบบ ซึ�งอกี 2 ที�อยูท่ี�องักฤษ และ อหิรา่น 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําชมบรเิวณลานจตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงที�เป็นเวทขีองเหตุการณ์สําคัญ

ในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้ง

ในสมยัครสิตศ์ตวรรษที� 17 ปัจจบุนัสถานที�แหง่นี�ใชจ้ัดงานในชว่งเทศกาลสําคญัๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิ

วันแรงงาน และวันที�ระลึกสงครามโลกครั �งที� 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที�ตั �ง ของกลุ่ม

สถาปัตยกรรมที�สวยงาม อันไดแ้ก่ วหิารเซนตบ์าซิล(Saint Basil’s Cathedral)(ถ่ายรูปดา้น

นอก) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที�มสีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิ

ชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตั �งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บน

ยอดมดีาวแดง 5 แฉกที�ทํามาจากทับทมิ นํ�าหนัก 20 ตัน ซึ�งพรรคคอมมวินิสต์นํามาประดับ ไวเ้มื�อปี 

ค.ศ.1995 ให้ท่านเดินเลือกซื�อสินค้าในห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) 

สถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสินคา้จําพวกแบรนด์เนม เสื�อผา้ 

เครื�องสําอาง นํ�าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ที�เก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดง 

ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นชมการแสดงละครสตัว ์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี� ไมค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ 

นก ฯลฯ รวมทั �งมายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดง

ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนี�ยงัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัว์



 

 

ตา่งๆ และมขีองที�ระลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ�งบางครั �งการงดการแสดงไมม่กีารแจง้

ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนื 1,000 บาท *** 

ที�พกั        เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม GAMMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที� 6: สถานรีถไฟใตด้นิ – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบตั - สนามบนิ                                           

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นโดยสารรถไฟใตด้นิเพื�อชมและแวะถา่ยรปูบรเิวณสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค ถอืไดว้่า

มคีวามสวยงามมากที�สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ

สวยงามของสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเริ�มตน้มาจากชว่ง แรกสดุที�สตาลนิ ขึ�นมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต 

ลักษณะของสถาปัตยกรรมที�นํามาตกแต่งภายในสถานีนั�นเป็นลักษณะของ Monumental art คือ

ลักษณะของงานศลิปะที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึคุณความดขีองวรีบุรุษ ซึ�งจะสื�อออกมาในรูปของงานปั�น 

รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ�า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก  นําเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(St. 

Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองที�ใหญ่ที�สดุในรัสเซยี สรา้งขึ�น

เพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมื�อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี� 1 

ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นสูถ่นนอารบตั (Arbat street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั �งยา่นการคา้ แหลง่

รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของที�ระลกึ รา้นนั�งเลน่ และยงัมศีลิปินมานั�งวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่

ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

14.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยสายการบนิไทย TG 975 

วนัที� 7 : กรงุเทพฯ 

07.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม : Hydrofoils and Sapsan Train 

รสัเซยี มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง :   15-21, 22-28 ก.ย., 29 ก.ย.-5 ต.ค. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 56,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) สอบถาม 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 56,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
สอบถาม 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ 41,900.- 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) สอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 



 

 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   6-12, 10-16,20-26 ต.ค, 27 ต.ค.-2 พ.ย, 

             31 ต.ค.-6 พ.ย. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 62,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) สอบถาม 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 62,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
สอบถาม 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ 38,900.- 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) สอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   24-30 พ.ย. 61 

8-14 ธ.ค. 61 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 57,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) สอบถาม 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 57,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
สอบถาม 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ 38,900.- 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) สอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั 

และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั�งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 21 ยเูอสดอลลา่ร)์  

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ตลอดรายการเดนิทาง (36 ยเูอสดอลลา่ร)์ 

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเม ื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั �งแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหม 

 



 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ�น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี�มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 



 

 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 


