


 

รหัสทัวร PTG1901483 

ทัวรรัสเซีย ลาแสงเหลือ รัสเซีย มอสโคว มูรมันส เซนตปเตอรสเบิรก 
7 วัน 5 คืน (TG) 
สแปรโรฮิลล   วิหารนางชี   พระราชวังเคลมลิน    จัตุรัสแดง 
โบสถเซนตบาซิล   มูรมันสก   ลาแสงเหนือ 
อนุเสาวรียอโลชา   หมูบานซามิ   เสาโทเทม   กวางเรนเดียร   ฮัสกี้พารค 
โบสถคาซาน   ชอปปم�งถนนเนฟสกี้   ป�อมปเตอร แอนด พอล 
วิหารหยดเลือด   พระราชวังฤดูหนาว เฮอรมิเทจ 

 





 

กําหนดการเดินทาง   รับจํานวนจํากัดในแตละเที่ยวการเดินทาง !!! 

 
วันแรก      กรุงเทพฯ – มอสโคว - สแปรโรฮิลล– วิหารนางช ี 
0730  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 4 

เคานเตอร D สายการบินไทย เจาหนาท่ีคอยใหการ     
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
ตางๆ 

1030   ออกเดินทางสู มอสโคว  โดยสายการบินไทย  
เที่ยวบินที่ TG974 

1610 เดินทางถึง มอสโคว สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย   
(เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ชม.) นําทานผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร แลวนํา
ทานเดินทางเขาสูกรุงมอสโคว   

  นําทานเดินทางสู สแปรโรฮิลล หรือ เนินเขานกกระจอก หนามหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่ง
เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย  ที่น่ีจะเปนจุด
ชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน 
ตึกสูง 7 ตึกที่สรางในสมัยของสตาลิน  คือ ตึกที่ทําการ
ของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก และตึกของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่
ระลกึในราคาถูกตัง้อยูเปนจํานวนมาก   จากน้ันนําชม อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน 
(Novodevichy Convent) เกาแกอายุกวา 300 ป ท่ีเคยเปนที่คุมขัง พระนาง
โซเฟย และบรรดาเชื้อพระวงศฝ�ายหญิง ในประวัติศาสตรราชวงศโรมานอฟ ปจจุบันใช
เปนสุสานสําหรับสุภาพสตรีคนสําคัญๆ ระดับประเทศไมวาจะเปนอดีตสุภาพสตรี 
หมายเลข 1 นางไรซา กอบาชอพ ฯลฯ 

กําหนดการเดินทาง พักหอง 2 /พัก 3ทาน พักเด่ียวเพ่ิม 
20 – 26 พฤศจิกายน 2562 66,900.- 6,900.- 

04 – 10 ธันวาคม 2562 66,900.- 6,900.- 
25 – 31 ธันวาคม 2562 69,900.- 6,900.- 





 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า  
 นําทานเขาสูท่ีพัก  Vega Best Western Izmailovo Hotel หรือเทียบเทา 
วันที่สอง พระราชวังเคลมลิน  – จัตุรัสแดง – โบสถเซนตบาซิล – มูรมันสก - ลาแสง

เหนือ 
 
 
 
 
 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ ฟ�องอาหารของโรงแรม  

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1147 โดยมงกุฎราช
กุมารแหงนคร เคียฟ เจาชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งใหสรางเพ่ือใชป�องกันศัตรู ในอดีต
เปนเพียงป�อมปราการไม ธรรมดาที่เปนเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของ
ชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตของพระเจา เท่ียวชมบริเวณ จัตุรัสแดง (Red Square) 
ที่ถือเปนหัวใจของกรุงมอสโควและประเทศรัสเซีย ทีม่ีเหตุการณสําคัญตางๆเกิดขึ้นที่น่ี 
เคยใชเปนที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต  โบสถเซ็นตบาซิล  St.Basil 
Cathedral  สรางในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเปนแบบรัสเซียโบราณ
ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเปนอนุสรณมีชัยชนะเหนือพวกตาตาร (มองโกล) 
อยางเด็ดขาด ใชเปนหองสําหรับสวดมนตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน  
บาย    อิสระใหทานเดินชม และเลือกซือ้สินคาแบรนดเนมช้ันนําภายใน หางสรรพสินคากุม 

(GUM) หางสรรพสินคาท่ีเกาแกที่สุดในกรุงมอสโก มีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีให
เลือกซื้อกันอยางหลากหลายชนิด นับเปนสถานที่หน่ึงที่มีสถาปตยกรรมท่ีเกาแกและโดด
เดนของเมืองน้ี กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มีรานคาเปดให บริการมากมายสําหรับใหผูท่ี
เดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปปم�งถึง 200 รานคา 





 

.........   เดินทางสู เมืองมูรมันสก โดยสายการบิน .......เท่ียวบินที.่.......(โปรแกรม เมืองที่พัก 
เท่ียวบิน  อาจมีการสลับ หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 
และเงื่อนไขการเดินทาง โดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก ) 

..........  เดินทางถึง สนามบินมูรมันสก เมืองมูรมันสก  
คํ่า  อิสระอาหารคํ่า  
 นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 

borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�า
โปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะปรากฏเปนแสงสี
เขียวท่ีพาดผานทองฟ�ายามคํ่าคืน  

          *** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถ
กําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะ ไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ 
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม*** 

 นําทานเขาสูท่ีพัก   Park Inn Hotel  หรือเทียบเทา 
 
 
วันที่สาม      อนุเสาวรียอโลชา - หมูบานซามิ –  เสาโทเทม – กวางเรนเดียร - ลา

แสงเหนือ  
 
 
 
 
 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม อนุสาวรียอโลชา (Alyosha Memorial) ที่

สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับเหลาทหารกองทัพของโซเวียตที่
สามารถตรึงกองกําลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพ
เยอรมัน เปนรูปปم�นขนาดสูงถึง  35.5 เมตร สูงเปนอันดับ





 

สองของรัสเซียและมีน้ําหนักกวา 5,000 ตัน จากน้ัน นําทานเดินทางสูราน เบอรเกอร
เจาดัง เพื่อลิ้มรสเบอรเกอรของ Mcdonald’s สาขาท่ีอยูเหนือสุดของโลก 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันที่ Mcdonald’s สาขาท่ีอยูเหนือสุดของโลก 
บาย       นําทานเดินทางออกนอกเมืองสู หมูบานซามิ (Sami Village)  หมูบานชาว

พื้นเมืองซามิน้ี ทานจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกาย
ของชาวพื้นเมืองซามิที่ใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทร
โคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิม ชมความงามของ เสาโท
เทม หรือ Totem poles เปนงานเเกะสลักเสาไมซึ่งเปนศิลปะ   

           ของคนทองถิ่นดั้งเดิม คือสัญลักษณของกลุมคน ไมวาจะเปนครอบครัว ตระกูล เผา 
หรือ ชุมชน โดยสัญลักษณที่วาก็เปนไดทั้ง สิ่งมีชีวิต สิ่งของ หรือสัญลักษณตางๆ ชม
สัตวเมืองหนาว  กวางเรนเดียร (Reindeer)  สัตวที่ใชประโยชนในการเดินทาง 
รวมทั้งเปนเปนสัตวเศรษฐกิจ  ทานสามารถสัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมกวางเรน
เดียรลากเลื่อน (Reindeer Sledding) แบบชาวพื้นเมอืงซามิไดอีกดวย 

คํ่า    บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร 
 นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 

borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�า
โปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะปรากฏเปนแสง
สีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคํ่าคืน  

          *** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถ
กําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะ ไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ 
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นไดตามความเหมาะสม*** 

 นําทานเขาสูท่ีพัก   Park Inn Hotel  หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 





 

วันที่สี่     ฮัสกี้พารค – เซนตปเตอรสเบิรก – โบสถคาซาน - ชอปปم�งถนนเนฟสกี ้ 
 
 
 
 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานสู ฮัสกี้พารค (Husky Park) ทานจะไดสัมผัสกับสุนัขพันธุไซบีเรียนฮัสกี้ สุนัข
ที่เปนมิตร รักสงบที่สุด และนารักขนปุกปุย สําหรับที่น่ีฮัสกี้ถือวาเปนเพื่อนที่ดีที่สุดของ
มนุษย ทานจะไดถายภาพกับฝูงฮัสกี้ ในฤดูหนาวที่หิมะปกคลุมไปทั่วก็ใชรถเลื่อนที่มีฝูง
ฮัสกี้นําพาไปยังที่ตาง ๆ น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน(Husky Sledding) ตกปลา
น้ําแข็งและขับสโนวโมบิลไดที่น่ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 
บาย      เดินทางไปสนามบินมูมันสก 
.........     เดินทางสู เซนตปเตอรสเบิรก โดยสายการบิน .......เท่ียวบินที่........ 

(โปรแกรม เมืองทีพ่ัก เที่ยวบิน  อาจมีการสลับ หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปน
หลัก ) 

..........   เดินทางถึง สนามบิน เซนตปเตอรสเบิรก 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

นําทานชม มหาวิหารคาซาน สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ในปค.ศ. 1708 
ชมความงามของสถาปตยกรรมในรูป ศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผสมผสานกับ
สถาปตยกรรมแบบอิตาลี และรูปปم�นของผูบัญชาการสูงสุดแหงกองทัพเรือในชวงสงคราม
ระหวางรัสเซียกับฝรั่งเศส คือ Mikhail Kutuzov และ Barclay de Tolly มาจัดแสดง
เปนอนุสรณไวดานหนามหาวิหาร จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองรัสเซีย 
ตามอัธยาศัยที่ยาน ถนนเนฟสกี้ ปรอสเปค (Nevsky Prospekt) ถนนแหงยานการคา
ที่สําคัญของกรุงเซนตปเตอรสเบิรก เชิญทานเลือกซื้อหาสินคานานาชนิดเปนของฝากของ
ที่ระลึก 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า  
   นําทานเขาสูที่พัก   Park Inn Hotel  หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา    ป�อมปเตอร แอนด พอล –วิหารหยดเลือด- พระราชวังฤดูหนาว เฮอรมิ

เทจ – มอสโคว  
 
 
 
 
 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานชม ป�อมปเตอร แอนด พอล ( Peter & Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช

เปนที่คุมขังนักโทษทาง การเมืองเปนป�อมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตป
เตอรสเบิรก โดยพระบัญชาของยอดกษัตริย ปเตอรมหาราช ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บ
พระศพของสมาชิกในราชวงศโรมานอฟทุกพระองค จากน้ันนําชมโบสถสมอลนี ่โบสถ
นางชีสมอลนี่ คอนแวนน (Smolny Cathredral)   เปนอาคารสีฟ�าขาว สวยงาม
มาก สรางเม่ือป ค.ศ. 1748 แลวเสร็จเม่ือปค.ศ. 1764 แตเดิมเปนสํานักแมชีกอสราง
สมัยพระนางอลิซาเบธ เปนสถาปตยกรรมแบบบาโรก ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อิตาเล่ียน Bartoloeo Francesco Rastrelli บริเวณโดยรอบประกอบดวยสวนและ





 

อาคารตางๆ ที่กอสรางขึ้นในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช เพื่อเปนสถานที่
ฝกอบรม สตรชีั้นสูง เกี่ยวกับการใชชีวิตในราชสํานักและชีวิตประจําวัน ปจจุบันอาคาร
เหลาน้ี เปนสวนหน่ึงของภาควิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเซ็นตปเตอรสเบิรก ชม 
วิหารเลือด (Spilled Blood Church)  สรางขึ้นพื่อระลึกถึง พระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 3    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 
บาย   นําทานชมความยิ่งใหญของ พระราชวังฤดูหนาว  THE HERMITAGE  (Main 

Building) ที่ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050หอง ณ สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่
รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยใน
การเจริญสัมพันธไมตรีไทย กับ รัสเซีย ปจจุบัน
พระราชวังน้ีไดถูกใชเปน พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ 
(Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมของลํ้า
คาจากทั่วโลกกวา 3 ลานชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียน
ของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, 
ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโก และ ศิลปวัตถุลํ้าคาตางๆ อาทิเชน นาฬิกานกยูง, แจกัน
มาลาไคท รวมถึงวัตถุของอียิปตโบราณ   

 นําทานเดินทางสู  OUTLET VILLAGE PULKOVO ใหเวลาทานไดอสิระชอปปم�ง
สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ   BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, 
LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

.........     เดินทางสู มอสโคว โดยสายการบิน .......เท่ียวบินที่........ 
(โปรแกรม เมืองที่พัก เท่ียวบิน  อาจมีการสลับ หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปน
หลัก ) 

..........   เดินทางถึงสนามบินสนามบิน เชเรเมเตียโว มอสโคว 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่า 
 นําทานเขาสูท่ีพัก  Vega Best Western Izmailovo Hotel หรือเทียบเทา 
 
 





 

วันที่หก     วหิารเซนตเดอะซารเวียร - สถานีรถไฟใตดินมอสโคว – ชอปปم�งถนน
อารบัท   
 
 
 
 
 
 
เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําชม วิหารเซนตเดอะซารเวียร  (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 
SAVIOUR) วิหารที่สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที ่1 
เพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาท่ีทรงชวยปกป�องรัสเซีย
ใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารโดมทองที่
ใหญที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยูใจกลางเมืองติดกับแมน้ํามอสโคว รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอ
โลหะเปนรูปนักรบโบราณกับกษัตริยที่สวยงามและเหมือนจริงปจจุบันวิหารนี้ ใชในการ
ประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย  จากน้ันนําทานชม สถานีรถไฟใตดินมอส
โคว (Moscow Metro) ที่ไดรับการยอมรับวาเปนสถานีรถไฟใตดินที่สวยงามที่สุดใน
โลก เปดใหสาธารณชนใชบริการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ป ค.ศ.1935 แบงเปน 11 สาย 
รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และไดรับการยอมรับวาเปนสถานีรถไฟใตดินที่สวยงาม
ที่สุดในโลก งดงามดวยงานทางดานสถาปตยกรรมท่ีปราณีออนชอยสวยงาม  ตามฝาผนัง
เพดานของสถานี ประดับดวยภาพวาดสีน้ํามัน  โคมไฟคริสตัลหรูหราออกแบบตกแตงที่
แตกตางไปตามยุคสมัย   นําทานสูยานถนนอารบัท (Arbat Street) เปนถนนคนเดิน
หามรถผาน เปนถนนศิลปนและแหลงพบปะของผูคนในเมือง เปนทั้งยานการคาและแหลง
รวมวัยรุน รานคาจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกตาง ๆ มีศิลปนมาน่ังวาดรูป 
ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดํา ภาพสีตาง ๆ และรูปลอเลียน มีเวลาทานเลือกซื้อของที่ระลึก  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หองอาหาร       
1400     ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินโดโมเดโดโว    
1825  เดินทางกลับสู  กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 975 





 

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ 
0735     ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

********************************************************** 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ 
(เลมสีน้ําเงนิ) 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 ในกรณีทานหน่ึงทานใดในคณะ ไมรับเงื่อนไข  เปนเหตุใหทัวรไมสามารถเดินทางได  จะ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขใน การยกเลิกการเดินทาง 
6. เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลวในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
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 หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
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 70 USD ตอทานตลอดท
ริป  
6.คาพนักงานยกกระเป�าที่สนามบินทุกแหง และโรงแรมทุกเมือง 
8.คาธรรมเนียมวีซาในกรณีที่ผูเดินทางไมใชสัญชาติไทย  
** คาทิปโปรดชําระกับเจาหนาที่ที่ สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้น 70 USD ตอทาน ** 
 
 





 

เงือ่นไขการจอง 
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 หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด   
 
เงือ่นไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 21 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
1.ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
2.หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
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 ขึ้นอยูกับ
ทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 





 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกทุกกรณี   ยึดเงินมัดจําท้ังหมด 
2.แจงยกเลิกภายใน   21 วันกอนเดินทางทุกกรณี  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
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) หองพกัอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียง 
2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี สวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า  
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


