


 

รหัสทัวร PTG1901485 

ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสก เซนตปเตอรสเบิรก 
8 วัน 5 คืน (HY+T5) 
สแปโรฮิลล    ประตูชัย   วิหารนางชี   ตลาดอีสไมโลโว 
พระราชวังเคลมลิน    จัตุรัสแดง   โบสถเซนตบาซิล   หางสรรพสินคากุม  
เซนตซารเวียร   สถานีรถไฟใตดินมอสโคว   ชอปปم�งถนนอารบัท 
มูรมันสก   ฮัสกี้ปารค   สุนัขลากเลื่อน   สโนวโมบิล   ลาแสงเหนือ 
กวางเรนเดียร   มหาวิหารเซนตไอแซค   มหาวิหารคาซาน 

 





 

        เดินทางโดย สายการบินอุซเบกิสถาน แอรเวย   
          เดนิทางโดย สายการบินเติรกเมนิสถาน แอรไลน 
กําหนดการเดินทาง   รับจํานวนจํากัดในแตละเที่ยวการเดินทาง !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรก      กรุงเทพฯ – มอสโคว    ในกรณีเดินทางโดยสายการบินอุซเบกิสถาน 
แอรเวย HY 
2000  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคานเตอร S สายการอุซเบกิส

ถาน แอรเวย 
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระตางๆ 

2300    ออกเดินทางสู มอสโคว  โดยสายการบินอุซเบกิสถาน  เที่ยวบินที่ HY 534 
0450    เดินทางถึง ทาอากาศยานทาซเคนต (แวะเปลี่ยนเคร่ือง)  
0805    ออกเดินทางสู เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร

เวย เที่ยวบินที่ HY 603 
วันแรก      กรุงเทพฯ – มอสโคว    ในกรณีเดินทางโดยสายการสายการบินเติรก
เมนิสถาน แอรไลน T5 
2000  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 7 เคานเตอร P สายการบินเติรกเม

นิสถาน แอรไลน T5 
เจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระตางๆ 

กําหนดการเดินทาง พักหอง 2 /พัก 3
ทาน 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

17 – 24 ตุลาคม 2562 59,900.- 6,900.- 
23 - 30 ตุลาคม 2562 59,900.- 6,900.- 
06 - 13 พฤศจิกายน 

2562 
59,900.- 6,900.- 

20 – 27  พฤศจิกายน 
2562 

59,900.- 6,900.- 

09 - 11 ธันวาคม 2562 59,900.- 6,900.- 
18 - 25 ธันวาคม 2562 59,900.- 6,900.- 





 

2250   ออกเดินทางสู มอสโคว  โดยสายการบินเติรกเมนิสถาน แอรไลน เที่ยวบินที่ 
T5 646 

0410    เดินทางถึง ทาอากาศยานอาชกาบัต (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  
0805    ออกเดินทางสู เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร

เวย เที่ยวบินที่ T5 703 
 
วันที่สอง มอสโคว – สแปโรฮิลล  – ประตูชัย – วิหารนางชี – ตลาดอีสไมโลโว 
1015 เดินทางถึง มอสโคว สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย  (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 

4 ชม.) นําทานผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร แลวนําทานเดินทางเขาสูกรุง
มอสโคว   

 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 
บาย        นําทานเดินทางสู สแปรโรฮิลล หรือ เนินเขานกกระจอก หนามหาวิทยาลัยมอสโคว 

ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยทีเ่กาแกที่สุดของรัสเซีย  ท่ีน่ีจะเปนจุดชมวิวทีส่ามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน ตึกสูง 7 ตึกที่สรางในสมัยของสตาลิน  คือ ตึกที่ทําการ
ของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว นอกจากน้ียัง
มีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมาก  นําชม ประตูชัย 
Triumphal ถูกสรางใน ค.ศ. 1829-1834 ต้ังอยูบริเวณจัตุรัส Tverskaya โดยถูก
สรางแทนประตูชัยเกาท่ีสรางจากไมในป ค.ศ. 1814 นําทานชม อารามชี โนโวดิชีนี 
คอนแวนน (Novodevichy Convent) เกาแกอายุกวา 300 ป ท่ีเคยเปนที่คุมขัง 
พระนางโซเฟย และบรรดาเชื้อพระวงศฝ�ายหญิง ในประวัติศาสตรราชวงศโรมานอฟ 
ปจจุบันใชเปนสุสานสําหรบัสุภาพสตรีคนสําคัญๆ ระดับประเทศไมวาจะเปนอดีต





 

สุภาพสตรี หมายเลข 1 นางไรซา กอบาชอพ ฯลฯนําทานเดินทางสูตลาด IZMAILOVO 
MARKET ตลาดนัดจตุจักรของกรุงมอสโคว ท่ีรวบรวมสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ไว
จําหนายในราคาถูกสุดสุดๆ ไมวาจะเปนนาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดก,ผาคลุมไหล, 
อําพัน ฯลฯ  อิสระใหทานใชเวลาเลือกซื้อของที่ระลึกไดอยางเต็มท่ี   

คํ่า อิสระอาหารคํ่า 
 นําทานเขาสูท่ีพัก  Vega Best Western Izmailovo Hotel หรือเทียบเทา 
วันที่สาม  พระราชวังเคลมลิน  – จัตุรัสแดง – โบสถเซนตบาซิล - หางสรรพสินคากุม- 

เซนตซารเวียร – สถานีรถไฟใตดินมอสโคว – ชอปปم�งถนนอารบัท 
 
 
 
 
 
 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ ฟ�องอาหารของโรงแรม  

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1147 โดยมงกุฎ
ราชกุมารแหงนครเคียฟ เจาชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งใหสรางเพ่ือใชป�องกันศัตรู ในอดีต
เปนเพียงป�อมปราการไม ธรรมดา ที่เปนเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อ
ของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตของพระเจา เที่ยวชมบริเวณ จัตุรัสแดง (Red 
Square) ที่ถือเปนหัวใจของกรุงมอสโควและประเทศรัสเซีย ท่ีมเีหตุการณสําคัญตางๆ
เกิดขึ้นที่น่ี เคยใชเปนที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต  โบสถเซ็นตบาซิล  
St.Basil Cathedral  สรางในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเปนแบบรัสเซีย
โบราณประกอบดวยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเปนอนุสรณมีชัยชนะเหนือพวกตาตาร (มอง
โกล) อยางเด็ดขาด ใชเปนหองสําหรับสวดมนตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
บาย      อิสระใหทานเดินชม และเลือกซื้อสินคาแบรนด

เนมช้ันนําภายใน หางสรรพสินคากมุ (GUM) 
หางสรรพสินคาท่ีเกาแกทีสุ่ดในกรุงมอสโก มี
ชื่อเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีใหเลือกซื้อกันอยาง
หลากหลายชนิด นับเปนสถานที่หน่ึงที่มี
สถาปตยกรรมท่ีเกาแกและโดดเดนของเมืองน้ี กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มีรานคาเปด
ให บริการมากมายสําหรับใหผูท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปปم�งถึง 200 รานคานําชม 
วิหารเซนตเดอะซารเวียร  (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) 
วิหารที่สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพ่ือเปนอนุสรณ
แหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาท่ีทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจาก
สงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถงึ 45 ป เปนวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดใน
รัสเซีย ตั้งอยูใจกลางเมืองติดกับแมน้ํามอสโคว รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอโลหะเปนรูป
นักรบโบราณกับกษัตริยที่สวยงามและเหมือนจริงปจจุบันวิหารนี้ ใชในการประกอบ
พิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย  จากน้ันนําทานชม สถานรีถไฟใตดินมอสโคว 
(Moscow Metro) ที่ไดรับการยอมรับวาเปนสถานีรถไฟใตดินที่สวยงามที่สุดในโลก 
เปดใหสาธารณชนใชบริการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ป ค.ศ.1935 แบงเปน 11 สาย 
รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และไดรับการยอมรับวาเปนสถานีรถไฟใตดินที่สวยงาม
ที่สุดในโลก งดงามดวยงานทางดานสถาปตยกรรมท่ีปราณีออนชอยสวยงาม  ตามฝา
ผนังเพดานของสถานี ประดับดวยภาพวาดสีน้ํามัน  โคมไฟคริสตัลหรูหราออกแบบ
ตกแตงที่แตกตางไปตามยุคสมัย   นําทานสูยานถนนอารบัท (Arbat Street) เปน
ถนนคนเดินหามรถผาน เปนถนนศิลปนและแหลงพบปะของผูคนในเมือง เปนทัง้ยาน
การคาและแหลงรวมวัยรุน รานคาจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกตาง ๆ มี  





 

ศิลปนมาน่ังวาดรูป ท้ังรูปเหมือน ภาพขาว-ดํา ภาพสีตาง ๆ และรูปลอเลียน มีเวลาทาน
เลือกซื้อของที่ระลึก  

คํ่า    อิสระอาหารคํ่า  
 นําทานเขาสูท่ีพัก  Vega Best Western Izmailovo Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่      มูรมันสก – ฮัสกี้ปารค - สุนัขลากเลื่อน – สโนวโมบิล – ลาแสงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
.........     เดินทางสู มูรมันสก โดยสายการบิน .......เท่ียวบินที่........ 

(โปรแกรม เมืองทีพ่ัก เที่ยวบิน  อาจมีการสลับ หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ   อากาศ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ลูกคาเปนหลัก ) 

..........    เดินทางถึงสนามบิน มูรมันสก เมืองมูรมันสก 
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 
บาย นําทานสู ฮัสกี้พารค (Husky Park) ทานจะไดสัมผัสกับสุนัขพันธุไซบีเรียนฮัสกี้ สุนัขท่ี

เปนมิตร รักสงบที่สุด และนารักขนปุกปุย สําหรับที่น่ีฮัสกี้ถือวาเปนเพื่อนที่ดีที่สุดของ
มนุษย ทานจะไดถายภาพกับฝูงฮัสกี้ ในฤดูหนาวที่หิมะปก
คลุมไปทั่วก็ใชรถเลื่อนที่มีฝูงฮัสกี้นําพาไปยังที่ตาง ๆ น่ังรถ
เทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน(Husky Sledding) และขับสโนว
โมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ใหทานไดสนุกตื่นเตน
กับลานน้ําแข็งกวางใหญ ซึ่งเปนประสบการณสุดสนุกและเรา
ใจเปนอยางยิ่ง   นําทานเดินทางสูราน เบอรเกอรเจาดัง เพื่อลิ้มรสเบอรเกอรของ 
Mcdonald’s สาขาท่ีอยูเหนือสุดของโลก 





 

 อิสระอาหารคํ่า Mcdonald’s  
คํ่า    อิสระอาหารคํ่า 
 นําทานเขาสูท่ีพัก   Park Inn Hotel  หรือเทียบเทา 
วันที่หา     อนุเสาวรียอโลชา - หมูบานซามิ –  เสาโทเทม – กวางเรนเดียร -  ลาแสง

เหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานชม อนุสาวรียอโลชา (Alyosha Memorial) ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับเหลา
ทหารกองทัพของโซเวียตที ่  
 สามารถตรึงกองกําลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เปนรูปปم�นขนาดสูงถึง  
35.5 เมตร สูงเปน อันดับสองของรัสเซียและมีน้ําหนักกวา 5,000 ตัน จากน้ันเที่ยวชม 
หมูบานซามิ (Sami Village)  หมูบาน ชาวพื้นเมืองซามิน้ี ทานจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต 
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพืน้เมือง  
ซามิที่ใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรษุในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและ     คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสบืสานวิถึชีวิต
ดั้งเดิม  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน 
บาย      ชมความงามของ เสาโทเทม หรือ Totem poles เปนงานเเกะ

สลักเสาไมซึ่งเปนศิลปะของคนทองถิ่นดัง้เดิม คือสัญลักษณของกลุมคน ไมวาจะเปน
ครอบครัว ตระกูล เผาหรือ ชุมชน โดยสัญลักษณที่วาก็เปนไดทัง้ สิ่งมีชีวิต ส่ิงของ หรือ
สัญลักษณตางๆ ชมสัตวเมืองหนาว  กวางเรนเดียร (Reindeer)  สัตวที่ใชประโยชน
ในการเดินทางรวมท้ังเปนเปนสัตว เศรษฐกิจ  ทานสามารถสัมผัสประสบการณน่ังรถ





 

เทียมกวางเรน เดียรลากเลื่อน (Reindeer Sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิไดอีก
ดวย 

คํ่า    บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร  
            นําทานเขาสูท่ีพัก   Park Inn Hotel  หรือเทียบเทา  
วันที่หก    เซนตปเตอรสเบิรก -  มหาวิหารเซนตไอแซค - มหาวิหารคาซาน 
 
 
 
 
 
 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
.........     เดืนทางสู เซนตปเตอรสเบิรก โดยสายการบิน ...... เที่ยวบินที่ .......... 
            (โปรแกรม เมืองที่พัก เท่ียวบิน  อาจมีการสลับ หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพ         
            อากาศ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก )  
..........    เดินทางถึง สนามบิน เซนตปเตอรสเบิรก 

  นําทานสัมผัสกับ นครเซนตปเตอรสเบิรก หรือเลนินกราดเดิม เมืองที่สวยงามที่สุด
แหงหน่ึงของโลก  

              เปรียบประดุจ“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” นําชม มหาวหิารเซนตไอแซค ที่ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต แฟรร็อง ใชเวลาสรางถึง 40 ป ภายในวิหารประดับ
ประดาดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี ยอดโดมทําดวยทองคําแผน หนักถึง 100 
กิโลกรัม นับเปนวิหารทรงโดมท่ีใหญเปนอันดับ 3 ของโลก   จากน้ันนําทานชม มหา
วิหารคาซาน สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ในปค.ศ. 1708 ชมความงามของ
สถาปตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผสมผสานกับสถาปตยกรรมแบบอิตาล ี
และรูปปم�นของผูบัญชาการสูงสุดแหงกองทัพเรือในชวงสงครามระหวางรัสเซียกับ





 

ฝร่ังเศส คือ Mikhail Kutuzov และ Barclay de Tolly มาจัดแสดงเปนอนุสรณไว
ดานหนามหาวิหาร 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 
 
 
 
 
 
 
บาย อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัยที่ยาน ถนนเนฟสกี้ ปรอส

เปค (Nevsky Prospekt) ถนนแหงยานการคาท่ีสําคัญของกรุงเซนตปเตอรสเบิรก 
เชิญทานเลือกซื้อหาสินคานานาชนิดเปนของฝากของที่ระลึก  

คํ่า    อิสระอาหารคํ่า 
 นําทานเขาสูท่ีพัก   Park Inn Hotel  หรือเทียบเทา  
วันที่เจ็ด     ป�อมปเตอร แอนด พอล  – พระราชวังฤดูหนาว เฮอรมิเทจ - วหิารหยด
เลือด 
 
 
 
 
 
 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม ป�อมปเตอร แอนด พอล ( Peter & Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช

เปนที่คุมขังนักโทษทาง การเมืองเปนป�อมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตป
เตอรสเบิรก โดยพระบัญชาของยอดกษัตริย ปเตอรมหาราช ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บ
พระศพของสมาชิกในราชวงศโรมานอฟทุกพระองค จากน้ันนําชม โบสถสมอลนี ่โบสถ





 

นางชีสมอลนี่ คอนแวนน (Smolny Cathredral)   เปนอาคารสีฟ�าขาว สวยงาม
มาก สรางเมื่อป ค.ศ. 1748 แลวเสร็จเมื่อปค.ศ. 1764 แตเดิมเปนสํานักแมชีกอสราง
สมัยพระนางอลิซาเบธ เปนสถาปตยกรรมแบบบาโรก ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อิตาเล่ียน Bartoloeo Francesco Rastrelli บริเวณโดยรอบประกอบดวยสวนและ
อาคารตางๆ ที่กอสรางขึ้นในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช เพื่อเปน 

 สถานที่ฝกอบรม สตรีชั้นสูง เกี่ยวกับการใชชีวิตในราช
สํานักและชีวิตประจําวัน ปจจุบันอาคารเหลาน้ี เปน 
 สวนหน่ึงของภาควิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเซ็นตป
เตอรสเบิรก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร  
บาย      ทานชมความยิ่งใหญของ พระราชวังฤดูหนาว  

THE HERMITAGE  (Main Building) ที่ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050
หอง ณ สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการ
เจริญสัมพันธไมตรีไทย กับ รัสเซีย ปจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใชเปน พิพิธภัณฑเฮอรมิ
เทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมของลํ้าคาจากทั่วโลกกวา 3 ลานช้ิน 
รวมท้ัง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปกัสโซ, แรมบรันด, 
แวนโก และ ศิลปวัตถุลํ้าคาตางๆ อาทิเชน นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท รวมถึงวัตถุ
ของอียิปตโบราณ  ชม วิหารเลือด (Spilled Blood Church)  สรางขึ้นพื่อระลึกถึง 
พระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 3  

สายการบินอุซเบกิสถาน   
2030    เดินทางสูสนามบิน เซนตปเตอรสเบิรก  
2345     ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินอุซเบกิสถาน  เที่ยวบินที่ HY632 
 
วันที่แปด      กรุงเทพฯ 
0635    เดินทางถึง ทาอากาศยานทาซเคนต (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
0920    ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย  โดยสายการบินอุซเบกิส

ถาน เที่ยวบินที่ HY533 
1825     ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 





 

สายการบินเติรกเมนิสถาน แอรไลน T5 
1830    เดินทางสูสนามบิน เซนตปเตอรสเบิรก  
2145   ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเติรกเมนิสถาน  เที่ยวบินที่.. 
วันที่แปด      กรุงเทพฯ 
0400    เดินทางถึง ทาอากาศยานทาซเคนต (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
0510    ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย  

โดยสายการบินอุซเบกิสถาน เที่ยวบินที่ HY533 

1335     ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

********************************************************** 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ 
(เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 20 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางหรือขอเก็บ
สวนตางคาทัวรเพ่ิมตามเงื่อนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการ
เดินทาง  
5.ในกรณีคณะเดินทาง แตคณะไมถึง 15 ทาน บริษัทจะขอเก็บสวนตางคาทัวรทานละ 3,000.- 
บาทตอทาน / คณะไมถึง 20 ทาน บริษัทจะขอเก็บสวนตางคาทัวรทานละ 2,000.- บาทตอ
ทาน ในกรณีทานหน่ึงทานใด ในคณะ ไมรับเงื่อนไข  เปนเหตุใหทัวรไมสามารถเดินทางได  จะ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขในการ ยกเลิกการเดินทาง 





 

6. เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลวในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ  
2.คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ  
3.คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4.คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
5.คาอาหารตามที่ระบุในรายการ  
6.คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ  
7.คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) 
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไมเกิน 1,000,000 บาท   
คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหต ุทานละไมเกิน  500,000 บาท  
8.คาหัวหนาทัวรของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปหัวหนาทัวร)  
 
อัตรานี้ไมรวม 
1.คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง  
2.คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง,  คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น
,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่
สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
4.คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  





 

5.คาทิปมัคคุเทศก ทิปคนขับรถทองถิ่น และทิปหัวหนาทัวร จํานวน 80 USD ตอทานตลอดท
ริป  
6.คาพนักงานยกกระเป�าที่สนามบินทุกแหง และโรงแรมทุกเมือง 
8.คาธรรมเนียมวีซาในกรณีที่ผูเดินทางไมใชสัญชาติไทย  
** คาทิปโปรดชําระกับเจาหนาที่ที่ สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้น 80 USD ตอทาน ** 
 
เงื่อนไขการจอง 
1.ชําระเงินมัดจําทานละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่ง
จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น  
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3.หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาทีไ่มวาจะ
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น  
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด   
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 21 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
1.ทางบรษิัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
2.หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก
เก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 





 

3.น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึน้อยูกับ
ทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- แจงยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมัดจําท้ังหมด 
- ยกเลิกกอน 45 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนคาวีซาท่ียื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออก
ลวงหนาและกรุปที่เดินทางชวง  วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต วันแรงงาน ชวงเดือนตุลาคม 
และปใหม) ที่ตองการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่มีการ การันตีคามัดจําท่ีพัก 
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได) 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท + คาวีซา (ถามี) 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-29 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท + คาใชจายอ่ืน (ถามี) 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วัน หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร 
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (20 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
4.กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว  
5.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
 
 
 





 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1.เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียง 
2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี สวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า  
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 


