
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หนึ�ง  ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์

  ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์- สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์                                                                  (-/-/D)      

08.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ Thai Airways โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ

สะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

10.50 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ Thai Airways 

เที�ยวบนิที� TG974 (เที�ยวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

17.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ั�วโมง ** 

 นําท่านเดินทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตั �งอยูใ่กลแ้มนํ่�ามัสกวา ซึ�งในตัวเมอืงมปีระชากรอยู่



 
อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงที�มปีระชากรหนาแน่นที�สุดในยุโรป และเมื�อสมัยครั �งที�สหภาพโซเวยีตยังไม่ล่ม

สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากที�สุดในโลก ดว้ยความโดด

เด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริ�มตน้มาจากช่วงแรกสุดที�สตาลนิ 

ขึ�นมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที�นํามาตกแต่งภายในสถานนัี�นเป็นลักษณะของงานศลิปะที�สรา้งขึ�นเพื�อ

ระลกึถงึคุณความดีของวรีบุรุษ (Monumental Art) ซึ�งจะสื�อออกมาในรูปของงานปั�น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ�า ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสก 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Korston Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง เมอืงมอสโคว ์- สถานรีถไฟความเร็วสงู - เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - ป้อมปีเตอรแ์ละปอล - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค     

                                                                                                                                                                                           (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรอืเทยีบเท่า เทคโนโลยใีหม่ล่าสุดจากเยอรมัน หรอืที�

เรยีกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซยี การออกแบบเป็นส่วนหนึ�งของตระกูล Siemens Velaro มี

ความเร็วสงูสดุ โดยประมาณ 250 กม. ตอ่ ชม. (155 ไมลต์อ่ชั�วโมง)  

......... น. นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 

ชั�วโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
......... น. เดนิทางถงึ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมอืงที�สวยงามจนไดร้ับสมญานามว่า “ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ” 

เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมื�อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ�มสรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็น

จํานวนมากเพราะว่าพื�นที�เดมิของเมอืงนั�นเป็นดนิเลนของทะเล พระองคท์รงเลอืกที�จะสรา้งเมอืงที�บรเิวณนี�เพราะว่าตัวเมอืงมี

ทางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิต่อไปทางยโุรปและประเทศอื�นๆไดง้่าย เพื�อการปฏริูปรัสเซยีใหท้ัดเทยีมกับประเทศอื�นๆ ใน

ยโุรปไดโ้ดยง่าย ตอ่มาเมอืงเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึไดร้ับสมญานามวา่หนา้ตา่งแหง่ยโุรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดริัสเซยี

เป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนั�นไดย้า้ยเมอืงหลวงไปที�เมอืงมอสโคว ์เมื�อ พ.ศ. 2461) ชื�อเดมิของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ คอื เป

โตรกราด (Petrograd ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนนิกราด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) สิ�งก่อสรา้งอันดับแรกสุดของเมอืง เพื�อเป็นอนุสรณ์ต่อ

ชัยชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตั �งอยู่บนเกาะวาซลิเยฟสกี� ชมดา้นในซึ�งเป็นที�เก็บพระศพของราชวงศโ์รมา

นอฟ เริ�มจากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทั�งกษัตรยิพ์ระองคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นโิคลัสที� 2 และครอบครัว  

นําทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตไ์อแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซึ�งสรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1818-1858 รวม

แลว้ใชเ้วลาก่อสรา้งทั �งสิ�น 40 ปี มหาวหิารแห่งนี�สรา้งขึ�นโดยดํารขิองพระเจา้ซาร ์อเล็กซานเดอรท์ี� 1 (Tsar Alexander I) เพื�อ

ถวายใหก้ับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึ�งเป็นนักบุญอุปถัมภข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great) ในอดตีมหารวหิาร

แห่งนี�ถอืว่าเป็นมหาวหิารที�ใหญ่ที�สุดในรัสเซยี แต่ปัจจุบันตําแหน่งมหาวหิารที�ใหญ่ที�สุดในรัสเซยีตกเป็นของมหาวหิารเซนตซ์า

เวียร ์(Church of Christ the Savior) ซึ�งสรา้งเสร็จเมื�อปีค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที�สรา้งดว้ยโมเสควจิิตรสวยงาม รูปเขียน

ไอคอนต่างๆ และหนิแกรนติขนาดใหญ่พเิศษ มหาวหิารแห่งนี�เป็นที�นับถอืของชาวเมอืงเป็นอย่างมาก เนื�องจากครั �งหนึ�งตัวเมอืง

ถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทั �งเมอืง แตม่หาวหิารเซ็นตไ์อแซคแหง่นี� ไดร้ับความเสยีหายเพยีงเลก้นอ้ยเทา่นั�น 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพื�นเมอืง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว - พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ ิ

เทจ - โบสถห์ยดเลอืด - ถนนเนฟกี�                                                                                                             (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรอื เปโตรควาเรสต ์ตั �งอยู่รมิฝั� ง

ทะเลบอลตคิ สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซึ�งพระองคใ์ชเ้ป็นที�ประทับพักผอ่นสําหรับลา่สัตวใ์นชว่งฤดรูอ้น 

โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแห่งนี�มคีวามงดงามยิ�งกว่าพระราชวังแวรซ์ายส ์ประเทศฝรั�งเศส เพื�อแสดงถงึอํานาจ ความ

เจรญิรุ่งเรอืงของประเทศรัสเซีย จึงไดร้วบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากทั�วทุกมุมโลกมากมาย เพื�อเนรมติสิ�งก่อสรา้งและ

สถาปัตยกรรมที�ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสคิ ประดาหอ้งต่างๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็น

ตน้ สัมผัสความสวยงาม ตื�นตาตื�นใจกับประตมิากรรมนํ�าพุอันโดดเด่นอลังการสีทองเหลืองอร่าม และ ร่มรื�นลงตัวกับอุทยาน

พฤกษานานาพันธุด์า้นหนา้พระราชวังรมิฝั�งทะเลบอลตคิ ** นํ �าพุในสวนจะไมส่ามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดู

หนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูรอ้นฯ อาจปิดทําการทุกวนัจนัทรส์ ิ�นเดอืน 

หรอื วนัจนัทรแ์ละวนัองัคารสิ�นเดอืน (2 วนั ตดิตอ่กนั) โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึ�งเป็นธรรมเนยีมวนัหยดุของชาว

พื�นเมอืงรสัเซยี ที�จะเพิ�มวนัหยุดในช่วงฤดูใบไมร้ว่ง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม 

กรณีที�พระราชวงัฤดูรอ้นฯ ปิดทําการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ปรบัเปลี�ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และ 

สถานการณ์ โดยนําทา่นชมความสวยงามของ พระราชวงัยสูซูปอฟ , พระราชวงัพาฟลอฟส ์หรอื พระราชวงัแคทเทอ



 
รนี พระราชวงัใด พระราชวงัหนึ�งเป็นการทดแทน ท ั�งนี� การปิดทําการของแตล่ะพระราชวงั จะไมต่รงกนัทกุพระราชวงั 

** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื�นเมอืง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ที�ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานที�แห่งนี�เคยใช ้

เป็นที�รับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซยีของพระมหากษัตรยิไ์ทย รัชกาลที� 5 ในการเจรญิสัมพันธไมตรรีะหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศรัสเซยี พรอ้มทั �งทรงรว่มฉายพระฉายาลักษณ์รว่มกับพระเจา้ซารน์โิคลัสที� 2 ของประเทศรัสเซยีเพื�อเป็นที�ระบกึอกีดว้ย 

นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) บรเิวณเดยีวกันกับพระราชวังฤดูหนาว เป็น

สถานที�เก็บรวบรวมงานศลิปะลํ�าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิ�น รวมทั �งภาพเขียนของจติรกรเอกระดับโลก เช่น ลโีอนาโด ดาวนิซี� 

, ปีกัสโซ , แรมบรันด ์, แวนโกะ๊ ฯลฯ จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะที�สวยที�สดุและยิ�งใหญท่ี�สดุแหง่หนึ�งของโลก 

นําท่านเดนิทางสู ่โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึ�งพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี� 3 ทรงสรา้งขึ�น

บนบรเิวณที�พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี� 2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม ์เพื�อเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา ทรงนํารูปแบบสถาปัตยกรรม

ของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที� 16-17 มาใชใ้นการก่อสรา้ง มีลักษณะรูปร่างคลา้ยวิหารเซนต์บาซิลที�เมืองมอสโคว ์ 

นําท่านเดนิทางสู่ ถนนเนฟสกี� (Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยมคีวามยาว 4.5 

กโิลเมตร เริ�มตน้ที�หนา้พระราชวังฤดูหนาวและสิ�นสุดที�สถานีรถไฟ จุดเดน่อยู่ที�สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที� 18-20 ที�เรยีงรายอยู่

สองขา้งทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ซึ�งเป็นทั �งยา่นการคา้ ยา่นที�อยูอ่าศัย ที�ตั �งของพระราชวัง โรง

ละคร โรงแรม และสถานที�ทอ่งเที�ยวที�สําคัญอกีมากมาย 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัที�ส ี� เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - สถานรีถไฟความเร็วสูง - เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหา

วหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์- ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี� แชมเบอร ์- 

ชมการแสดงละครสตัว ์                                                                                                                              (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็วสงู (Sapsan Fast Train) หรอืเทยีบเทา่  

......... น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) โดยรถไฟความเร็วสงู  

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงมอสโคว ์(Moscow)  

** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื�นเมอืง) 

 นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที�ประทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั�งพระเจา้ซาร์

ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับที�เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นที�ประชมุของรัฐบาลและที�รับรองแขกระดับประมุขของ

ประเทศ บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นที�ตั �งของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิก

ชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที� ที�พระเจา้ซารใ์ชทํ้าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทาง

ศาสนา มหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนด์เก ิล มคิาเอล (The 

Archangel Michael) ที�สรา้งอุทศิใหก้ับนักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นที�เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระ

เจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปีค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที�

ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญท่ี�สุดในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ทําใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบันตั �งอยูภ่ายในพระราชวังเค

รมลนิแห่งนี� ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญท่ี�สดุในโลก ที�ยัง

ไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์�าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน   

นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี� แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ี�เกา่แกท่ี�สดุของ

ประเทศรัสเซยี เป็นที�เก็บสะสมทรัพยส์มบัตลํิ�าคา่ของเจา้ชายมัสโควี� ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที� 14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี� แชมเบอร์

เป็นหนึ�งในสามพพิธิภัณฑท์ี�เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผน่ดนิที�สมบูรณ์แบบที�สดุ ซึ�งอกี 2 ที�อยู่ที� ประเทศอังกฤษ และ 

ประเทศอหิรา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

นําทา่นชม การแสดงละครสตัว ์(Circus Show) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู ้เชน่ สุนัข ลงิ นก ฯลฯ รวมทั �งมายากล กายกรรม

ไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี หลังจากจบการแสดงท่านสามารถถ่ายรูปกับสัตวต์่างๆเพื�อเป็นที�ระลกึอกี

ดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดง ซึ�งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ใน

การคนืคา่บรกิารสว่นนี�ให ้ทา่นละ 20 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Korston Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัที�หา้ เมอืงมอสโคว ์- จตัุรสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กุม - อนสุรณ์สถานเลนนิ - 

มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย - ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                                                                                                (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงที�เป็นเวทขีองเหตุการณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี

ไมว่่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที� 17 ปัจจุบันสถานที�แหง่นี�ใชจั้ด

งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันที�ระลกึสงครามโลกครั �งที� 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดง

เป็นที�ตั �งของกลุม่สถาปัตยกรรมที�สวยงาม อันไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แหง่ความ

งามของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที�มสีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี 

Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที�มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั �งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของ

พระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจํานวนไม่นอ้ยที�เดนิทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที�ระลกึคู่กับมหาวหิารแห่งนี� พรอ้มกับ

การเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานที�สําคัญนี�ควบคู่กันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึ�นโดยพระเจา้อวีานที� 4 (Ivan 

the Terrible) เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที�เมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก

ปกครองกดขี�มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรื�องเล่าสบืต่อกันวา่ พระเจา้อวีานที� 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี�มาก จงึมคํีาสั�ง

ใหปู้นบําเหน็จแก่สถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทั �งสอง เพื�อไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้ �นสามารถสรา้งสิ�งที�สวยงามกว่านี�ไดอ้กี 

การกระทําในครั �งนั�นของพระเจา้อีวานที� 4 จงึเป็นที�มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือีวานมหาโหด นั�นเอง ชม หอ

นาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตั �งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที�ทํามาจาก

ทับทมิ นํ�าหนัก 20 ตัน ซึ�งพรรคคอมมวินิสต์นํามาประดับไวเ้มื�อปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department 

store) สถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชั �นนํา จําหน่ายสนิคา้แบรนด์

เนม เสื�อผา้ เครื�องสําอาง นํ�าหอม แบรนด์ดังที�มีชื�อเสียงที�เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin 

Memorial) สรา้งเพื�อรําลกึถงึผูนํ้าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานที�พักพงิเมื�อทา่นสิ�นใจในจัตุรัสสแีดงที�เครง่ขรมึ

แตย่ังคงความยิ�งใหญ ่เยี�ยมชมที�นี�ดว้ยความสงบเพื�อชมรา่งของบรุุษผูก้ลา้ในอดตีซึ�งเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสยีชวีติไป

ถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ที�เก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําท่านเดนิทางสู่ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืที�เรยีกกันว่า มหาวหิารโดมทอง (ไม่

อนุญาตมหถ้่ายรปูดา้นใน) สรา้งขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมื�อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซาน

เดอรท์ี� 1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารที�สําคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมที�สําคัญระดับชาต ิ** 

หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

นําทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

18.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เที�ยวบนิที� 

TG975 (เที�ยวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัที�หก ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-/-)                                                                                                

07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว

เพิ�ม 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ั�ว 

11 - 16 สงิหาคม 2561 56,888 56,888 55,888 8,000 31,888 

15 - 20 กนัยายน 2561 56,888 56,888 55,888 8,000 31,888 

13 - 18 ตลุาคม 2561 58,888 58,888 57,888 8,000 33,888 

20 - 25 ตลุาคม 2561 58,888 58,888 57,888 8,000 33,888 

10 - 15 พฤศจกิายน 2561 54,888 54,888 53,888 8,000 29,888 

01 - 06 ธนัวาคม 2561 55,888 55,888 54,888 8,000 30,888 

08 - 13 ธนัวาคม 2561 55,888 55,888 54,888 8,000 30,888 

27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 58,888 58,888 57,888 8,000 33,888 

29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2562 60,888 60,888 59,888 8,000 34,888 

   

** อตัรานี� ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�วเนื�องจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี� จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ทา่น ข ึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั �นธุรกจิ (Business Class) กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้เป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ภาษีนํ�ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 กก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไมเ่กนิ 23 กก. เชน่ 23 กก. 1 ชิ�น 7 กก. 1 ชิ�น รวม 30 กก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที�พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที�โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ�มเพื�อคุม้ครองสขุภาพกรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้

ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครั �ง) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 30 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 18 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 



 
คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ั�ง 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 48 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา 

(USD) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,650 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั (Infant) ท ั�งนี�ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันที� 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที� 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที�วา่ง

และทําจองเขา้มาใหม่อกีครั �ง กรณีที�คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี�นั�งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนที�เหลือทั �งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที�ยวหรอื

เอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม รวมท ั�ง กรณีที�อยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ที�ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาที�กําหนดไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื�อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ข ึ�นไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีที�มคี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึ�นจรงิท ั�งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมด 

** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การ

สํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึ�นไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่ แต่หากทางนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที�ลูกคา้ดําเนนิการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทัวรท์ี�ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดส่วนหนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�วี

ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื�องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชั �นกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ�งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเยป็น

ตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี�ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บ

คา่บรกิารเพิ�มตามจรงิที�เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศ เนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า  

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั �งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
3. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

4. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหม)ู เท่านั�น กรณีที�ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว โดยไม่



 
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งฝั�งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดที�จะเกดิขึ�นในส่วนนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางส่วนหรอืทั �งหมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

5. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง เลขที�วซี่า 

และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นที�เหลอืทั �งหมด 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื�น เป็นตน้ 

9. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคา

คา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษีนํ�ามัน ค่าภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

10. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทกํากับเทา่นั�น 

11. นักท่องเที�ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที�เกี�ยวขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที�ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที�

บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นั�น 

12. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิ

เทา่นั�น 

13. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง

เครื�องบนิเทา่นั�น 

14. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที�ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ�งบางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที�ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ�ง ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่าย

ที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที�เกดิเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 


