


 

รหัสทัวร PTG1901482 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 5 วัน 3 คืน (T5) 
วิหารเซนตเดอะซารเวียร – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร – จัตุรัสแดง 
โบสถเซ็นตบาซิล – หางสรรพสินคากุม - สถานีรถไฟใตดินมอสโคว - รถไฟดวนซับซานมอสโคว 
เซนปเตอรสเบิรก - วหิารเลือด - โบสถคาซาน -  ถนนเนฟสกี้ -  พระราชวังฤดูหนาว  
พระราชวังฤดูรอน    
 

 





 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพฯ – เติรกเมนิสถาน - มอสโคว  
1000  พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 7 เคานเตอร P สายการบินเติรกเมนิสถาน

แอรไลน เจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
ตางๆ 

1300  ออกเดินทางสูมอสโคว  สายการบินเติรกเมนิสถานแอรไลน เท่ียวบินท่ี T5 648 
1820 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต ประเทศเติรกเมนิสถาน เพื่อแวะเปลี่ยน

เคร่ือง 
2035 ออกเดินทางสูมอสโคว  สายการบินเติรกเมนิสถานแอรไลน เท่ียวบินท่ี T5 707  
2240 เดินทางถึง มอสโคว สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย  (เวลาทองถ่ินชากวาไทย 4 

ชม.) นําทานผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร แลวนําทานเดินทางเขาสูกรุงมอส
โคว 
นําทานเขาสูที่พัก  Vega Best Western Izmailovo Hotel หรือเทียบเทา 

 
วันท่ีสอง มอสโคว - วิหารเซนตเดอะซารเวียร – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอาร

เมอรร่ีแชมเบอร – จัตุรัสแดง – โบสถเซ็นตบาซิล – หางสรรพสินคากุม - 
สถานีรถไฟใตดินมอสโคว             

 
 
 
 
 
 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม วิหารเซนตเดอะซารเวียร  (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 
SAVIOUR) วิหารที่สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือ
เปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาทีท่รงชวยปกป�องรัสเซียให
รอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารโดมทองที่
ใหญที่สุดในรัสเซีย ต้ังอยูใจกลางเมืองติดกับแมน้ํามอสโคว รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอ
โลหะเปนรูปนักรบโบราณกับกษัตริยท่ีสวยงามและเหมือนจริงปจจุบันวิหารน้ี ใชในการ
ประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย นําทานเขาชมพระราชวังเครมลิน 





 

(Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1147 โดยมงกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ เจาชายยูริ โดล
โกรูกี มีรับส่ังใหสรางเพื่อใชป�องกันศัตรู ในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไมธรรมดา ที่เปน
เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตของพระเจา  
จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร (KREMLIN ARMOURY 
CHAMBER) ท่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานที่เก็บสมบัติลํ้าคา
กวา 4,000 ช้ิน เชน ศาสตราวุธตางๆ เคร่ืองป�องกันตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใชรบใน
สมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงขอกษัตริยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดู
ไดยากยิง่ ชมดอกไมนานาพรรณที่สวนสาธารณะแหงแรกของกรุงมอสโคว 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทาสูบริเวณจัตุรัสแดง จัตุรัสแดง (Red Square) ที่ถือเปนหัวใจของ

กรุงมอสโควและประเทศรัสเซีย ท่ีมีเหตุการณสําคัญตางๆเกิดขึ้นท่ีน่ี เคยใชเปนท่ีชุมนุม
ทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต  โบสถเซ็นตบาซิล  St.Basil Cathedral  สรางใน
สมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเปนแบบรัสเซียโบราณประกอบดวยยอดโดม 9 
ยอด เพ่ือเปนอนุสรณมีชัยชนะเหนือพวกตาตาร (มองโกล) อยางเด็ดขาด ใชเปนหอง
สําหรับสวดมนตในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 15 นําทานผานชม สุสานเลนิน (Lenin 
Mausoleum) สรางในป ค.ศ. 1929 สุสานเเหงน้ีนับวามีความสําคัญอยางมากตอชาว
รัสเซียเเละโลกคอมมิวนิสต เพราะเปนจุดท่ีเหลาบรรดาผูที่รักในอดีตทานผูนําเเละบรรดา
นักทองเท่ียวจะไดมาเห็นรางของทานไดอยางใกลชิด อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาแบรนด
เนมช้ันนําภายใน หางสรรพสินคากุม  (GUM) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองที่มีความ
สวยงามโดดเดน  นอกจากน้ันทานยังสามารถแวะไปเช็คอินท่ี Nulevoy Kilometer 
Goroda Moskvy หลักกิโลศูนยของประเทศรัสเซียไดอีกดวยจากน้ันนําทานชม สถานี
รถไฟใตดินมอสโคว (Moscow Metro) ที่ไดรับการยอมรับวาเปนสถานีรถไฟใตดินที่
สวยงามที่สุดในโลก เปดใหสาธารณชนใชบริการ เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม ป ค.ศ.1935 
แบงเปน 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และไดรับการยอมรับวาเปนสถานีรถไฟ
ใตดินที่สวยงามท่ีสุดในโลก งดงามดวยงานทางดานสถาปตยกรรมที่ปราณีออนชอย
สวยงาม  ตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดับดวยภาพวาดสีน้ํามัน  โคมไฟคริสตัล
หรูหราออกแบบตกแตงที่แตกตางไปตามยุคสมัย   นําทานสู ยานถนนอารบัท (Arbat 
Street) เปนถนนคนเดินหามรถผาน เปนถนนศิลปนและแหลงพบปะของผูคนในเมือง 
เปนทั้งยานการคาและแหลงรวมวัยรุน รานคาจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ของที่ระลึก
ตาง ๆ มี  ศิลปนมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดํา ภาพสีตาง ๆ และรูปลอเลียน 
มีเวลาทานเลือกซ้ือของท่ีระลึก นําทานชมภายนอก อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน 
(Novodevichy Convent) เกาแกอายุกวา 300 ป ท่ีเคยเปนท่ีคุมขัง พระนางโซเฟย 





 

และบรรดาเช้ือพระวงศฝ�ายหญิง ในประวัติศาสตรราชวงศโรมานอฟ ปจจุบันใชเปนสุสาน
สําหรับสุภาพสตรีคนสําคัญๆ ระดับประเทศไมวาจะเปนอดีตสุภาพสตรี หมายเลข 1 นาง
ไรซา กอบาชอพ ฯลฯนําชม 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร 
นําทานเขาสูที่พัก  Vega Best Western Izmailovo Hotel หรือเทียบเทา 
 

วนัที่สาม รถไฟดวนซับซานมอสโคว - เซนปเตอรสเบิรก - วิหารเลือด - โบสถคาซาน -  
ถนนเนฟสก้ี  

 
 
 
 
 
 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
            นําทานน่ังรถไฟซับซาน Sapsan  หรือจะเรียกวา รถไฟดวน รถหัวจรวด  

เปนรถดวนว่ิงจากมอสโคว - เซนตปเตอร ใชเวลาว่ิงประมาณ 3.5 ชม  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หองอาหาร 
บาย นําทานสัมผัสกับ นครเซ็นตปเตอรสเบิรก หรือเลนินกราดเดิม เมืองที่สวยงามที่สุดแหง

หน่ึงของโลก  
เปรียบประดุจ“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” นําชม ป�อมปเตอร แอนด พอล” Peter & Paul 
Fortress  ซ่ึงในอดีตเคยใชเปนท่ีคุมขังนักโทษทางการเมืองเปนป�อมปราการท่ีสรางข้ึน
พรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก โดยพระบัญชาของยอดกษัตริย ปเตอรมหาราช 
ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโรมานอฟทุกพระองคจากน้ันนํา
ชม วิหารเลือด SPILLED BLOOD CHURCH ท่ีสรางข้ึนพื่อระลึกถึง พระเจาซารอ
เล็กซานเดอรท่ี 3 นําทานชม มหาวิหารเซ็นตไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝร่ังเศส มองต แฟรร็อง ใชเวลาสรางถึง 40 ป ภายในวิหารประดับประดาดวยหินออน, 
และมาลาไคทหลากสี ยอดโดมทําดวยทองคําแผน หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเปนวหิาร
ทรงโดมที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก นําทานชม โบสถคาซาน เปนสถาปตยกรรมในรูป
ศิลปะแบบนีโอคลาสสิก เปนลักษณะรูปทรงคร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยาง
เปนระเบียบหลังจาก 10 ป แหงการกอสราง มหาวิทยาลัยคาซานกลายเปนสถานที่เพ่ือ





 

มาสักการะบูชาท่ีไดรับความนิยมเปน อยาง เน่ืองจากสาเหตุหน่ึงมาจากเพราะต้ังอยูใน
ใจกลางเมือง จึงทําใหประชาชน หรือนักทองเท่ียวพบเห็นไดงาย และดวยความสวยงาม
ของมหาวิหารท่ีมักจะเปนท่ีสะดุดตาของผูพบเห็นแตในปค .ศ. 1812 เกิดสงคราม
ระหวางรัสเซียกับฝร่ังเศสขึ้น จึงไดนํารูปปم�นของผูบังคับบัญชาการสูงสุดแหงกองทัพเรือ 
คือ Mikhail Kutuzov และ Barclay de Tolly มาจัดแสดงเปนอนุสรณไว ณ ที่มหา
วิหารคาซานน้ีดวยซ่ึงปจจุบันมหาวิหารคาซานจัดไดเปนมหาวิหารอีก หน่ึงสถานที่ใน
นครเซนตปเตอรเบิรกที่มีความสวยงาม และมีประวัติที่สําคัญ โดยดานหนาของมหา
วิหารจะมีสวนสาธารณะไวสําหรับเปนที่พักผอนของชาวรัสเซีย ซ่ึงที่น่ียังเปนที่นัดพบปะ
ของวัยรุนอีกดวย และอีกท้ังในฤดูรอนจะมีคนรัสเซียมักชอบนิยมมายืนอาบแดด อาน
หนังสือ หรือพบปะพูดคุยกันเปนจํานวนมากทีเดียวจากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคา
พ้ืนเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัยท่ียาน ถนนเนฟสกี้ ปรอสเปค (Nevsky Prospekt) ถนน
แหงยานการคาท่ีสําคัญของกรุงเซนตปเตอรสเบิรก เชิญทานเลือกซ้ือหาสินคานานาชนิด
เปนของฝากของที่ระลึก 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร    
  นําทานเขาสูที ่Octyabrskaya หรือเทียบเทา   

 
วันท่ีส่ี  เซ็นตปเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูหนาว  - พระราชวังฤดูรอน - กรุงเทพฯ   
 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว  THE HERMITAGE ที่ประกอบดวยหองตางๆ 
มากกวา 1,050หอง ณ สถานท่ีแหงน้ีเคยใชเปนท่ีรับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 
ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย กับ รัสเซีย ปจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใชเปน 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมของลํ้าคาจากท่ัวโลก
กวา 3 ลานช้ิน รวมท้ัง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปกัส





 

โซ, แรมบรันด, แวนโก และ ศิลปวัตถุล้ําคาตางๆ อาทิเชน นาฬิกานกยูง, แจกันมาลา
ไคท รวมถึงวัตถุของอียิปตโบราณ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 
บาย นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนเปโตรควาเรสต หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ (Park 

& Palace)ไดสมญานามวา เปน "วังแวรซายแหงรัสเซีย" ท่ีต้ังริมฝم�งทะเลบอลติคเปน
พระราชวังหรูหรางดงามเปนอยางมาก โดดเดนอยูที่สวนน้ําพุ ท่ีออกแบบไดงดงามอยาง
นาอัศจรรย หากมองออกไปจากตัวพระราชวัง ผานน้ําพุจะมองเห็นทะเลบอลติก ท่ีสราง
ข้ึน ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ชมบริเวณสวนภายนอกพระราชวังท่ีประดับประดา
ดวยพฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพุอันตระการตาอิสระใหทานเก็บภาพประทับใจไวเปน
ท่ีระลึกตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสูตลาด PULKOVO OUTLET สถานท่ีรวบรวม
สินคาพื้นเมืองนานาชนิด ไวจําหนายในราคาถูกสุดสุดๆ ไมวาจะเปนนาฬิการัสเซีย, 
ตุกตาแมลูกดก,ผาคลุมไหล, อําพัน ฯลฯ  อิสระใหทานใชเวลาเลือกซ้ือของที่ระลึกได
อยางเต็มที ่

1830    นําทานเดินทางสู สนามบินพัลโคโว ประเทศรัสเซีย   
2145 เดินทางกลับสู  กรุงเทพฯ  สายการบินเติรกเมนิสถานแอรไลน เที่ยวบินที่ T5 730 
 
วันท่ีหา  กรุงเทพฯ 
0400 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต ประเทศเติรกเมนิสถาน เพื่อแวะเปลี่ยน

เคร่ือง 
0510 เดินทางกลับสู  กรุงเทพฯ  สายการบินเติรกเมนิสถานแอรไลน เที่ยวบินที่ T5 645 
1335    ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ พักหอง 2 /พัก 3ทาน พักเด่ียวเพิ่ม 
14-18 กรกฎาคม 62 39,900.- 4,500.- 
11-15 สิงหาคม 62 39,900.- 4,500.- 
15-19 กันยายน 62 39,900.- 4,500.- 
13-17 ตุลาคม  62 39,900.- 4,500.- 
20-24 ตุลาคม 62 39,900.- 4,500.- 
17-21 พฤศจกิายน 62 39,900.- 4,500.- 
01-05 ธันวาคม 62 39,900.- 4,500.- 
08-10 ธันวาคม 62 39,900.- 4,500.- 
29 ธ.ค.-02 ม.ค.62 42,900.- 4,500.- 





 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ 
(เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 20 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางหรือขอเก็บ
สวนตางคาทัวรเพ่ิมตามเงื่อนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการ
เดินทาง  
5.ในกรณีคณะเดินทาง แตคณะไมถึง 15 ทาน บริษัทจะขอเก็บสวนตางคาทัวรทานละ 3,000.- 
บาทตอทาน 
 / คณะไมถึง 20 ทาน บริษัทจะขอเก็บสวนตางคาทัวรทานละ 2,000.- บาทตอทาน ในกรณี
ทานหน่ึงทานใด 
  ในคณะ ไมรับเงื่อนไข  เปนเหตุใหทัวรไมสามารถเดินทางได  จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขใน 
  การยกเลิกการเดินทาง 
6. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลวในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ  
2.คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ  





 

3.คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4.คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  
5.คาอาหารตามที่ระบุในรายการ  
6.คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ  
7.คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) 
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไมเกิน 1,000,000 บาท   
คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ทานละไมเกิน  500,000 บาท  
8.คาหัวหนาทัวรของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปหัวหนาทัวร)  
 
อัตราน้ีไมรวม 
 
1.คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง  
2.คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง,  คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน
,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่
สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
4.คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5.คาทิปมัคคุเทศก ทิปคนขับรถทองถ่ิน และทิปหัวหนาทัวร ทานละ 8 USD x 5 วัน = 40 
USD ตอทานตลอดทริป  
6.คาพนักงานยกกระเป�าท่ีสนามบินทุกแหง และโรงแรมทุกเมือง 
** คาทิปโปรดชําระกับเจาหนาทีท่ี ่สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมท้ังสิ้น 40 USD ตอทาน ** 
 
เงื่อนไขการจอง 
 
1.ชําระเงินมัดจําทานละ 30,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ัง
จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น  
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3.หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ีไมวาจะกรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น  





 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด  
  
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 21 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
1.ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
2.หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 
3.น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับ
ทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
- แจงยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมัดจําทั้งหมด 
- ยกเลิกกอน 45 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด (ยกเวนคาวีซาที่ย่ืนและต๋ัวเคร่ืองบินที่ออก
ลวงหนาและกรุปที่เดินทางชวง  วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต วันแรงงาน ชวงเดือนตุลาคม 
และปใหม) ที่ตองการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่มีการ การันตีคามัดจําที่พัก 
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได) 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หกัคามัดจํา 20,000 บาท + คาวีซา (ถามี) 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-29 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท + คาใชจายอ่ืน (ถามี) 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วัน หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร 
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให





 

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (20 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหาย
ตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ี
เกิดจากการยกเลิกของทาน  
4.กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว  
5.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
 
1.เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียง 
2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี สวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ํา  
3.กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
 
 
 


