
 

 

รหัสทัวร  LTF1900446 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน (TG) 
บินตรงสูมอสโคว  พระราชวังเครมลิน  จัตุรัสแดง  พพิิธภัณฑเฮอรมิเทจ  
พระราชวังเปเดียรกอฟ  พระราชวังแคทเธอรีน  มหาวหิารเซนตซาเวียร  น่ังรถไฟ
ดวนSapsan สูเซนตปเตอรสเบิรก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) 
07.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูม ิบริเวณผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 

ประตู 1-2 เคานเตอร C-D เคานเตอรเช็คอินสายการบิน การบินไทย (TG) เจาหนาที่
ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 นาที 
และผูโดยสารพรอม ณ ประตขูึ้นเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที   

10.30 น.  บินลัดฟ�าสู กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย โดยสายการบิน การบินไทย  เที่ยวบินที่ 
TG974 ** มีอาหารบริการบนเคร่ือง ** 

16.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัด
หมาย)   กรุงมอสโควถูกสรางขึ้นบนเนินเขาริมแมน้ํามอสควา (Moskva) เปนที่อยุ
อาศัยของประชากรกวา 1 ใน 10 ของประเทศ กรุงมอสโควมีประวัติศาสตรยาวกนาน 
850 ป นับต้ังแตยุคกอต้ังอาณาจักรมัสโควี ในรัชสมัยของพระเจาอิวานที่ 3 และ 4 
อาณาจักรมัสโควีก็ไดมีการขยายดินแดนอยางกวางขวาง ตอมาในสมัยพระเจาปเตอรม
หาราช ก็ไดทําการยายเมืองหลวงไปยังเมือง เซนตปเตอรสเบิรก จนกระทั่งการปฏิวัติ
ประเทศในป ค.ศ. 1917-1918 กรุงมอสโควจึงกลับมาเปนเมืองหลวงของสหภาพโซ
เวียต จนถึงสหพันธรัฐรัสเซียในปจจุบัน  

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั Sun Flower Park Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทาในเมืองใกลเคียง 
 

วันที่สอง  มอสโคว – พระราชวงัเครมลิน - จตุัรัสแดง - พพิิธภัณฑอารเมอรี่ – สถานีรถไฟใตดิน
มอสโคว -  ถนนอารบัต - ชมโชวละครสตัว  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน คําวา เครมลิน ในภาษารัสเซียน้ัน มีความหมาย
แปลวาป�อมปราการ ภายในพระราชวังเคลมลินจึงประกอบไปดวยพระราชวัง วิหาร
สําคัญๆ และที่ทําการของรัฐบาล พระราชวังเครมลินเดิมเคยเปนพระตํานักของซารใน
มอสโก หลังจากการปฏิวัติของคอมมิวนิสต พระราชวังเครมลินก็ไดกลายมาเป�นทีทํา
การของรัฐบาล จนกระทั่งการลมสลายของสหภาพโซเวียต จึงไดเปลี่ยนมาเปน
พิพิธภัณฑดังปจจุบัน เปนพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของอดีตพระเจาแผนดิน 



 

 

รูปเคารพทางศาสนา ลวนเก็บอยูในหองตางๆ ใน พระราชวังเครมลิน มากมายจน
ประเมินคาไมได ดังน้ันกระบวนการเขาออก สถานที่แหงน้ีจะมีความเขมงวดเปนพิเศษ 
จากน้ันนําทานชม จตุัรัสแดง จัตุรัสแดงถูกต้ังขึ้น 
ในชวงศตวรรษที ่15 ภายใตพระราชโองการของพระเจาอีวานมหาราช การสรางจัตุรัส
แดงน้ีมีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน  ตอมาในสมัย
ของพระเจาซารอีวานที่ 4 มหาวิหารเซนตเบซิล มหาวิหารที่ถือเปนหน่ึงในสัญลักษณ
ของจัตุรัสแดงในปจจุบันก็ไดถูกสรางขึ้น จัตุรัสแดงเปนสัญลักษณของสหภาพโซเวียต มี
ความสําคัญเฉกเชนจัตุรัสเทียนอันเหมินของจีน โดยจะเปนจุดที่ทําการเฉลิมฉลองวัน
ชาติ หรือโดยเฉพาะในชวงวันประกาศชัยชนะในมหาสงครามรักชาติ (The great 
patriotic war) เปนการประกาศชัยชนะเหนือนาซีเยอรมัน ในสงครามโลกคร้ังที่ 2 ซ่ึง
ตอมาไดมีพิธีการสวนสนาม แสดงแสนยานุภาพทางการทหาร ณ จัตุรัสแหงน้ีเปน
ประจําทุกป นอกจากน้ันจัตุรัสแดงยังเปนทีต้ั่งของสุสานเลนิน ผูกอตั้งสหภาพโซเวียตอีก
ดวย จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑอารเมอรร่ี (Kremlin Armoury Chamber) เปน
พิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย ที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 สรางขึ้นเพื่อ
เปนที่เก็บสะสมทรัพยสมบัติลํ้าคาตางๆ ทั้งเคร่ืองทรง มงกุฎ บัลลังค และเคร่ืองใช
ตางๆ มากกวา 2.7 ลานช้ิน ภายในมีการแบงโซนการจัดแสดงในแตละยุค นับต้ังแต
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 หน่ึงในพิพิธภัณฑที่
สมบูรณที่สุดของรัสเซีย (หมายเหตุ ภายในพิพิธภัณฑหามทําการถายรูปโดยเด็ดขาด) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินมอสโคว ปจจุบันการสถานีรถไฟใตดินมอสโคว มี

ทั้งหมด 12 สาย 215 สถานี เร่ิมกอสรางในสมัยของสตาลิน ในป ค.ศ. 1931 สถานี
รถไฟแหงน้ีถกูสรางขึน้เพื่อสงคราม โดยมิไดมจีุดประสงคเพื่อการคมนาคมของประ
ประชาชน จดุเร่ิมตนคอืในยุคของประธานาธบิดีสตาลิน ไดเร่ิมกอสรางรถไฟแหงน้ีเพือ่
ใชในการขนสงทหาร และ อาหารไปยงัหวัเมอืงตางๆของสหภาพโซเวียตในยามที่เกิด
สงคราม และยงัใชสถานนีรถไฟแหงน้ีเปนที่ล้ีภัยแกประชาชนอีกดวย การกอสรางใช
แรงงานกวา 12,000 คน สถาปตยกรรมภายในสถานี ไดสะทอนเหตุการณการรวมชาติ
ในสมัยโซเวียต เน่ืองจากตองการใหชาวตางชาติเห็นถงึชัยชนะอันยิง่ใหญ 
ประวัตศิาสตรชาตินิยม โดยแตละสถานีก็จะมรูีปแบบสถาปตยกรรมแตกตางกันออกไป 
จากน้ันนําทานอิสระช็อปปم�ง ณ ถนนอารบัต ถนนสายประวติัศาสตรต้ังแตศตวรรษที ่15 
ในชวงตนๆน้ัน ถนนเสนน้ีถกูใชเปนฐานที่อยูอาศัยของตํารวจลับ และตอมาเปนทีอ่ยุของ
ขุนนาง และในสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตก็ไดกลายเปนที่อยูอาศัยของ สมาชิก
ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต จนในป ค.ศ.1985 ที่น่ีถกูแปลงใหเปนศูนยกลางการคา



 

 

ขายและกลายเปนถนนชอปปم�ง โดยตลอดทัง้สองขางของถนนความยาว 1.8 ก.ม. สายน้ี 
จะมีนักแสดง นักดนตรี ศิลปน ตลอดจนรานขายสินคาพื้นเมอืง และซูเปรอมารเก็ต 
มากมาย  

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ชมละครสัตว Russian Circus ที่ขึ้นช่ือ โดยการแสดงตลอด 2 ช่ัวโมงน้ันจะมีการ

แสดงความสามารถของสัตว  กายกรรมและการเลนตลกอีกดวย  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั Sun Flower Park Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทาในเมืองใกลเคียง 
 

วันที่สาม มอสโคว - เซนต ปเตอรสเบิรก(โดยรถไฟความเร็วสูง) - ป�อมปเตอร แอนด พอล - 
มหาวหิาร เซนตไอแซค    

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสูสถานีรถไฟมอสโควเพื่อออกเดินทางสู นครเซนตปเตอรสเบิรก (ใช
เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทานออกเดินทางสู ป�อมปเตอร แอนด พอล สรางขึ้นป ค.ศ 1703 ในสมัยพระเจาป
เตอรมหาราช ต้ังอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ใชป�องกันกองทัพ
สวีเดนในชวงมหาสงครามเหนือ (The Great Northern War) บริเวรภายในป�อม
ปราการ มีวิหารช่ือวิหารปเตอรแอนดพอล เพื่อเปนเกียรต์ิแดนักบุญปเตอร และนักบุญ
พอลเพื่อเปนการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5เมตร ในอดีตเปน
สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมืองและหามสรางสิ่งกอสรางใดสูงกวาภายในทําการตกแตง
ดวยศิลปะบารอกซึ่งนับวาแตกตางจากโบสถทั่วไปในรัสเซีย จากน้ันนําทานเดินทางสู 
มหาวิหารเซนตไอแซ็ค วิหารเซนตไอแซคถูกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1710 ตามเจตจํานง
ของพระเจาปเตอรมหาราช โดยใชหินแกรนิตช้ินเดียวขนานกวา 118 ตัน จํานวน 48 
ช้ินเพื่อนํามันมาเปนฐานรองรับโดมที่ใหญติดระดับโลกอีกช้ินหนัก 67 ตัน ในสวนของ
ภายในโบสถ เร่ิมตั้งแตประตทูางเขาที่มกีารแกะสลักไมโอกและสัมฤทธิ์ ที่มีน้ําหนักถึง 6 
ตัน ในสวนของภายในโบสถน้ันประกอบไปดวยรูปหลอของเหลาบรรดานักบุญช่ือดังอยู
ที่ผนังหอง ใชเวลากอสรางทั้งหมดกวา 40 ป ทางเขาของวิหารมรูีปหลอทองเหลืองของ
พระเจาปเตอรมหาราชต้ังตระหงาน เพื่อเปนสัญลักษณของผูที่ริเร่ิมกอสรางศาสนสถาน
แหงน้ี  
สมควรแก เวลานําทานเขาที่พั ก  Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya St 
Petersburg ระดับ4 ดาว หรือเทียบเทาในเมืองใกลเคียง 



 

 

วันที่สี ่ พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (The State Hermitage Museum) - พระราชวงัเปเตียร
กอฟ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (The State Hermitage Museum) หรือ
พระราชวังฤดูหนาว เปนพิพิธภัณฑขนาดใหญจัดแสดงงานศิลปะกวา 2 ลาน 5 แสนช้ิน 
โดยมีจุดเร่ิมตนจากพระนางแคเทอรีนมหาราชินี ไดริเร่ิมนําผลงานศิลป� มาเก็บไวตอมา
ในชวงสหภาพโซเวียตทางการก็ไดนําผลงานจากพระราชวังหลายๆ แหงมารวมกับไว ณ 
พิพิธภัณฑแหงน้ี อาคารเอกของพิพิธภัณฑแหงน้ี คือ พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังที่
มีสถาปตยกรรมแบบบารอค ลักษณะเปนสี่เหลียมผืนผา สูง 30 เมตร อดีตพระราชวัง
หลวงของราชวงศ โรมานอฟ โดยพระราชวังแหงน้ียุติบทบาทการบริหารแผนดินในชวง
การปฏิวัติของคอมมิวนิสต ในป ค.ศ. 1917 ปจจุบันภายในพิพิธภัณฑแบงออกเปน 3 
ช้ัน มีพื้นที่จัดแสดงหลักอาทิ หองศิลปะคลาสสิก หองศิลปะสมัยนีโอคลาสสิกและ
สมัยใหม  และ หองศิลปะรัสเซีย นอกจากผลงานศิลปะแลวบริเวณพิพิธภัณฑยังมี
องครักษแมวเหมียว 4 ขาใหทานไดสัมผัสความนารักอีกดวย 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู พระราชวังเปเตียรกอฟ สรางขึ้นตามบัญชาของซารปเตอรมหาราช 

ภายในพระราชวังประกอบดวยพระที่น่ังหลายองคและอุทยานหลายแหง ตกแตง
สถาปตยกรรมบารอค ดวยความงดงามของมันทําใหมีสมญาวาเปน "วังแวรซายแหง
รัสเซีย" ต้ังอยูริมฝم�งอาวฟนแลนด เปนพระราชวังขนาดเล็ก ประกอบดวยสวนพักผอน 
พลับพลา น้ําพุมากมายกวา 200 แหง ประดับประดาดวยรูปปم�นสีบอรนซ ออกแบบโดย 
ศิลปนจากฝร่ังเศษและอิตาลี อาคารหลักของพระราชวังหลวงต้ังอยูในตําแหนงของแนว
ภูเขาธรรมชาติทางทิศใตพระราชวังถูกออกแบบใหขนาบขางดวยสวน โดยมีสวนของ
น้ําพุและสวนหยอมบางสวน จะอยูติดกับฝم�งทะเล 

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya St 
Petersburg ระดับ4 ดาว หรือเทียบเทาในเมืองใกลเคียง    
 

วันที่หา  พระราชวังแคทเธอรีน - เซนต ปเตอรสเบิรก- มอสโคว (โดยรถไฟความเร็วสูง)  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังแคทเธอรีน เร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 
1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที่ 1 พระมเหสีของปเตอรมหาราช ซึ่งไดครองราชย



 

 

หลังจากปเตอรมหาราชสวรรคต ทรงประสงคสรางวังแหงน้ีขึ้นเพื่อเปนพระราชวังฤดู
รอน โดยสถาปนิกชาวเยอรมันแตใดรับการตอเติมและตกแตงใหมในหลายยุคหลาย
สมัย พระนางแคทเธอรีนที่2 ทรงโปรดปรานศิลปะแบบนีโอคลาสสิค พระนางจึงสั่งให
ตกแตงใหมในแบบที่พระองคชอบ การตกแตงพระราชวังใหมในแตละคร้ังจึง
เปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผูเปนเจาของในแตละยุค ซึ่งจากการ
ตกแตงที่ผสมผสานหลายคร้ังจึงเกิดรูปแบบใหมที่เรียกวา “รัสเซ่ียนบาโรค” ที่หรูหรา 
และงดงามดังเชนในปจจุบัน ยุคที่รุงเรืองที่สุดวากันวาทั้งพระราชวังและรูปปم�นตกแตง
ประดับประดาดวยทองคํากวา 100 กิโลกรัม ถึงขนาดมีขาวลือวาหลังคาของวังเปน
ทองคําแทๆเลยทีเดียว แตพระราชวังก็ไดถูกทําลายโดยกองทัพเยอรมันในชวง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดรับความเสียหายอยางมาก  การซอมแซมรูปลักษณภายนอก
และบางหองของพระราชวังเสร็จทันงานฉลองครบ 300 ปของเมือง ในป 2003 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานออกเดินทางสูสถานีรถไฟ เซนต ปเตอรสเบิรก เพื่อโดยสารรถไฟ Sapsan เพื่อ
เดินทางกลับกรุงมอสโคว (ใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง)  

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั Sun Flower Park Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทาในเมืองใกลเคียง 
 

วันที่หก   มหาวหิารเซนต ซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) – Outlet Village 
Belaya Dacha – มอสโคว(สนามบินนานาชาตโิดโมเดโดโว)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนต ซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารพระคริสตผู
ชวยเหลือ (St. Saviour Cathedral) เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดใน
โลก สรางขึ้นในสมัยของพระเจาซารอเล็กซานเดอร ที่ 1 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะ
และแสดงกตัญูแดพระเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโป
เลียน โดยมหาวิหารเซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป ในอดีตสมัย สตา
ลินเคยถูกระเบิดทิง้ เพื่อทําลายความเช่ือในศาสนาของประชาชน ตอมาหลังจากการลม
สลายของสหภาพโซเวียต ก็ไดมีการริเร่ิมสรางมหาวิหารขึ้นมาใหม โดยเงินจากรัฐบาล
กลางและการบริจาคจากประชาชน  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 นําทานช็อปปم�ง Outlet Village Belaya Dacha ศูนยรวมสินคาแบรนดดัง มากกวา 
200 แบรนดใน 178 สาขาใน Outlet Village Belaya Dacha ไมวาจะเปน เส้ือผา 
รองเทา สินคาลด 30%-70% ตลอดป 

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว 
18.25 น.  ออกเดินทางบินลัดฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ 

TG975 ** มีอาหารบริการบนเคร่ือง ** 
 

วันที่เจด็   กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภมูิ)  
07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 

 
 

อัตราคาบริการและเง่ือนไข 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการจดัวางหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําให หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะอยูคนละช้ันดังน้ันกรณีที่ลูกคาเดินทางเปนครอบครัว 
อาจจะไมไดหองพกัทีอ่ยูติดกัน 
2. โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูเขตอากาศหนาวจดั 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติเปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกัในเมืองเตม็ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

รัสเซีย เที่ยวฟน 2 มหานคร 7 วนั 5 คืน โดย การบินไทย-TG 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง
ละ2-3ทาน 

 

เด็กอายุไมเกิน12ป
เสริมเตียง 

 

เด็กอายุไมเกิน12ป
ไมเสริมเตียง 

 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

 
พักเด่ียว 

01-07 พ.ค. 2562 57,881 57,881 56,881 33,881 9,900 
20-26 พ.ค. 2562 57,881 57,881 56,881 33,881 9,900 
13-19 ก.ค. 2562 60,881 60,881 59,881 36,881 9,900 

24-30 ก.ค. 2562 59,881 59,881 58,881 35,881 9,900 
27 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562 59,881 59,881 58,881 35,881 9,900 



 

 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ีลกัษณะเปนอาคารแบบทองถิ่น หองอาจเปนหองทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม
มีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกัน 
5. กรณีทีต่องการนอนหองพกัแบบ 3 ทาน เตียงที่ไดอาจจะเปนเตียงเสริม โดยอาจจะมขีนาด
เตียงที่เล็กกวาเตียงทัว่ไป  
6. โรงแรมไมอนุญาตใหเด็กอายต่ํุากวา 7 ขวบเขาพกั โดยไมมีเตียงเสริม 
 
อัตราคาบริการรวม 
  ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอมคณะ 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พกัหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิม่เงิน

พักหองเด่ียว) 
  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 ก.ก. ทานละ 1 ช้ิน (หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2562 เปน

ตนไป)  
  คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
  คามคัคุเทศกผูชํานาญเสนทางดแูลตลอดการเดินทาง 
  คาประกันชีวติกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 
บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)  

  ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทกุชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
  คาทาํหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถอืพาสปอรตตางชาติคาทาํใบอนุญาตกลบั

เขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาทีข่องผูเดินทางในการ
จัดทําเอง) 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คา
อินเตอรเน็ต ฯลฯ 

  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง



 

 

และเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของ
บริษัทฯ 

  คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากทีท่างสายการบินกาํหนดไว 20 กก.(หลังจาก
วันที่ 1 เมษายน 2562 เปนตนไป) 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ 45 USD /ทริป/ลูกทวัร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวันเดินทาง) 
  คาทปิหวัหนาทวัร 24 USD ทริป/ลกูทวัร 1 ทาน  

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 

1.กรุณาทาํการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทาํการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซหรือ
อีเมลลรายช่ือและหนาหนังสอืเดินทางเพื่อยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมดัจําทานละ 20,000 บาท 
2.คาทวัรสวนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็คาทวัรทั้งหมด 20 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ันบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางของทาน และการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสวนตามคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริง 
3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอืวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจาํใหทัง้หมด โดยจะหกั
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมดัจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง หกัคามดัจําทวัร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-21 วันเกบ็คาใชจาย 100% ของราคาทวัรตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผาน
แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจาํทัง้หมด 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 30 ทานรวมในคณะ
ตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10-14 ทาน ตองเพิ่มเงิน
ทานละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 2,500 บาท, กรณีที่มีผู
เดินทาง 20-24 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 2,000 บาท และ กรณีที่มีผูเดินทาง 25-29 ทานตอง
เพิ่มเงินทานละ 1,500 บาท 



 

 

2.ในกรณีที่ทางประเทศรัสเซียระงับการอนุมัติวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายเพิ่มเติม
ในกรณีตองทําเร่ืองยื่นขอวีซา 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัท
ฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม 
ใหสอดคลองกบัสถานการณ ขอจํากัดดานภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษัท
ฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา 
(Partner) 
6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเคร่ืองบิน คาประกันภัย
สายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามนั หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้น
ในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละ
สิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอ
คืนเงินได 
9.คาบริการที่ทานชําระกบัทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมได
ทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ
น้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท
ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทางดวย
วัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคา
หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ อ่ืน ๆ ที่เขา
ขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด 
ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 



 

 

13.หากผูเดินทางถกูเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตวัและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง ๆ 
ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิด
ความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของ
มีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมี
สาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาที่เปน
ตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือความ
ลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน 
การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความไม
พึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม 
วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไม รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณี
ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางฑูต (เลมน้ําเงินและสีแดง)เดินทางเพื่อการ
ทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดย
ไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
แลว 
22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผูเดินทาง เปนชาวตางชาติโดยคิด
เปนสวนตางคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา  



 

 

23. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 
บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  


