
 

 

  รหัสทัวร ZET1902182 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรเบิรก เลสโก ไฮโซมอสเซนต  
7 วัน 5 คืน (SU) 
จุดชมวิวสแปโรฮิลล  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคา
เอล  ระฆังยักษแหงพระเจาซาร  ปนใหญพระเจาซาร  พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร  จัตุรัส
แดง  มหาวิหารเซนต บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร  หางสรรพสินคากุม  อนุสรณสถานเลนิน   
มหาวิหารเซนตซาเวียร พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ  พระราชวังฤดูหนาว  
พพิธภัณฑเฮอรมิเทจ พระราชวังนิโคลัส 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ทาอากาศยาน

นานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว   
(-/-/D)                                                                   
07.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร 
P สายการบิน Aeroflot Russian Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

10.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศ
รัสเซียโดยสายการบิน Aeroflot Russian Airlines เท่ียวบินที่ SU271 

** ใชเวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
16.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย 

 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา 
และ การเดินทางของประเทศ โดยต้ังอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมี
ประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากร
หนาแนนท่ีสุดในยุโรป และเมื่อสมัยคร้ังท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมือง
มอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก MILAN HOTEL / HOLIDAY INN LESNAYA , 
Moscow หรือเทียบเทา 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

วันที่สอง เมืองมอสโคว - จุดชมวิวสแปโรฮิลล - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ 
- มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล - ระฆังยักษแหงพระเจาซาร - ปนใหญพระ
เจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต บาซิล หอ
นาฬิกาซาวิเออร - หางสรรพสินคากุม - อนุสรณสถานเลนิน    

(B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดทั้งหมด ถายรูปเปนที่ระลึกกับตึก
มหาวิทยาลัยมอสโควที่สรางเปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซ่ึงเปน 1 ใน 7 ตึก ท่ีสราง
ดวยรูปทรงเดียวกัน 
นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของ
พระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่
เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนท่ีต้ังของ มหาวิหาร
อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปน
สถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานท่ี ท่ีพระเจาซารใชทําพิธีบรม
ราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขา
ชมดานใน ** ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel 
Michael) ที่สรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนท่ีเก็บ
พระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระ
เจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่
ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอ
ทําใหระฆังแตก ปจจุบันต้ังอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงน้ี ผานชม ปนใหญ
พระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปนใหญ
ท่ีสุดในโลก ท่ียังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และลูก
กระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร (State Armoury Chamber 
Museum) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย เปนท่ีเก็บสะสมทรัพย



 

 

สมบัติล้ําคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอ
ร่ี แชมเบอรเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจา
แผนดินที่สมบูรณแบบที่สุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหราน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 

 
 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา
หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปจจุบันสถานที่
แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่
ระลึกสงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ต้ังของกลุม
สถาปตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's 
Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 
ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 
Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงท่ีมีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ต้ัง
ตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคน
จํานวนไมนอยที่เดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเปนที่ระลึกคูกับมหาวหิาร
แหงน้ี พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอันยาวนานของสถานท่ีสําคัญน้ีควบคูกันไป 



 

 

มหาวิหารเซนต บาซิล สรางข้ึนโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือ
เปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) 
ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลายรอยป ออกแบบโดย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของ
สถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยใน
ความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมาก จึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก 
ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพ่ือไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางส่ิงที่
สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในคร้ังน้ันของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของ
สมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวิ
เออร (Saviour Clock Tower) ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บน
ยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต
นํามาประดับไวเมื่อป ค.ศ. 1995 ชม หางสรรพสินคากุม (GUM Department 
store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบัน
เปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม 
แบรนดดังที่มีช่ือเสียงที่เปนรุนลาสุด (New Collection) ชม อนุสรณสถานเลนิน 
(Lenin Memorial) สรางเพ่ือรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย ภายใน
คือสถานท่ีพักพิงเมื่อทานส้ินใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแตยังคงความย่ิงใหญ 
เย่ียมชมท่ีน่ีดวยความสงบเพ่ือชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซ่ึงเปดใหประชาชนเขา
ชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปแลวก็ตาม ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง
ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก MILAN HOTEL / HOLIDAY INN LESNAYA , 
Moscow หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

 
 
วันที่สาม เมืองมอสโคว - มหาวิหารเซนตซาเวียร - สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว – ถนน

อารบัต - ชมโชวละครสัตว         
(B/L/D)      
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the 
Saviour) หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) 
สรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดย
พระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารท่ีสําคัญ
ของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ ** หากมี
พิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** 
 



 

 

 
 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามี

ความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวงแรกสุด
ท่ีสตาลิน ข้ึนมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตง
ภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลัก
นูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 

ก.ม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมี
ศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย  

 



 

 

 
 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

นําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus Show) เปนการแสดงของสัตวแสนรู 
เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมท้ังมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผน
จากนักแสดงมืออาชีพ หลังจากจบการแสดงทานสามารถถายรูปกับสัตวตางๆเพ่ือ
เปนท่ีระลึกอีกดวย ** กรณีที่ไมสามารถชมโชวละครสัตวได ซ่ึงบางกรณีงดการ
แสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา หรือไมสามารถหา 
รอบโชวท่ีตรงกับชวงเวลาท่ีอยูในเมืองมอสโควได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนคาบริการสวนน้ีให 
 ทานละ 20 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก MILAN HOTEL / HOLIDAY INN LESNAYA , 
Moscow หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่ส่ี เมืองมอสโคว - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - เมืองพุชกิน 
- พระราชวังแคทเทอรีน     

(B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเทา 
เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน หรือที่เรียกวา Velaro RUS EVS เปนรถไฟ
ความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเปนสวนหน่ึงของตระกูล Siemens 
Velaro มคีวามเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ตอ ชม. (155 ไมลตอช่ัวโมง)  

......... น. นําทานเดินทางสู เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) โดยรถไฟ
ความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  

** รอบของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ ** 

 
 
......... น. เดินทางถึง เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองท่ีสวยงามจน

ไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เซนต ปเตอรสเบิรก สรางโดยพระเจา
ซาร ปเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเร่ิมสรางดวยการถมทรายและ
หินเปนจํานวนมากเพราะวาพ้ืนที่เดิมของเมืองน้ันเปนดินเลนของทะเล พระองค
ทรงเลือกท่ีจะสรางเมืองท่ีบริเวณน้ีเพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและ
สามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดงาย เพ่ือการปฏิรูปรัสเซียให



 

 

ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปไดโดยงาย ตอมาเมืองเซนต ปเตอรเบิรกจึง
ไดรับสมญานามวาหนาตางแหงยุโรป และไดเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซีย
เปนเวลา 206 ป (หลังจากน้ันไดยายเมืองหลวงไปทีเ่มืองมอสโคว เม่ือ พ.ศ. 
2461) ช่ือเดิมของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก คือ เปโตรกราด (Petrograd ใช
ในชวง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใชในชวง พ.ศ. 
2467-2534)  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 

 
 
นําทานเดินทางสู เมอืงพุชกิน (Pushkin) หรือที่รูจักกันในช่ือ ซาโก เซโล ซ่ึงเปนที่
พักในฤดูรอนของราชวงศท่ีสวยงามและเปนบานที่รักและโปรดปรานของสมาชิก
ครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค  
นําทานเดินทางสู พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมาก
แหงหน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆใหชมนับรอยหอง แตหองท่ีทุกทานตองไมพลาดชม
ก็คือ หองอําพัน  หรือ หองแอมเบอรรูม (The Amber Room) ที่เปนสุดยอด
งานศิลป�ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณคามิได ท่ีชางจากเยอรมันสรางใหแก



 

 

ปราสาทของกษัตริยฟรีดริชที่ 1 แหงรัสเซีย ประกอบดวยไมโอคขนาดใหญหกช้ิน
เน้ือที่ 100 ตารางเมตร ประดับดวยอําพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสก อัญ
มณีล้ําคาจากอิตาลี หองอําพันถูกสรางข้ึนใหมในชวง 20 ปที่ผานมา ปจจุบันราคา
ประเมินคราวๆ มากกวา 142 ลานดอลลาหสหรัฐ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Park Inn Pribaltiysakya Hotel, Saint Petersburg 
หรือเทียบเทา 

 
วันที่หา เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ - 

พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - ถนนเนฟก้ี – พระราชวังนิโคลัส  
(B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ (Peterhof 
Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ต้ังอยูริมฝم�งทะเลบอลติค สรางในป ค.ศ. 1705 ใน
สมัยพระเจาปเตอรมหาราชซึ่งพระองคใชเปนที่ประทับพักผอนสําหรับลาสัตว
ในชวงฤดูรอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวังแหงน้ีมีความงดงามย่ิงกวา
พระราชวังแวรซายส ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือแสดงถึงอํานาจ ความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศรัสเซีย จึงไดรวบรวมสถาปนิกและชางฝมือจากท่ัวทุกมุมโลกมากมาย เพ่ือ
เนรมิตส่ิงกอสรางและสถาปตยกรรมท่ีตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบบาร็อค 
และนีโอคลาสิค ประดาหองตางๆ เชน หองบอลรูม หองทองพระโรง เปนตน 
สัมผัสความสวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจกับประติมากรรมน้ําพุอันโดดเดนอลังการสี
ทองเหลืองอราม และ รมร่ืนลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุดานหนาพระราชวัง
ริมฝم�งทะเลบอลติค ** น้ําพุในสวนจะไมสามารถเปดใหชมความสวยงามไดในฤดู
หนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และ พระราชวังฤดูรอนฯ 
อาจปดทําการทุกวันจันทรส้ินเดือน หรือ วันจันทรและวันอังคารส้ินเดือน (2 วัน 
ติดตอกัน) โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงเปนธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมือง
รัสเซีย ที่จะเพ่ิมวันหยุดในชวงฤดูใบไมรวง และ ฤดูหนาว ประมาณชวงเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่พระราชวังฤดูรอนฯ ปดทําการ ทางบริษัทขอ



 

 

สงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนํา
ทานชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส 
พระราชวังใด พระราชวังหน่ึงเปนการทดแทน ท้ังน้ี การปดทําการของแตละ
พระราชวัง จะไมตรงกันทุกพระราชวัง ** 
 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหอง
ตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือน
ประเทศรัสเซียของพระมหากษัตริยไทย รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี
ระหวางประเทศไทยกับประเทศรัสเซีย พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณ
รวมกับพระเจาซารนิโคลัสท่ี 2 ของประเทศรัสเซียเพ่ือเปนที่ระบึกอีกดวย 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (The State Hermitage Museum) 
บริเวณเดียวกันกับพระราชวังฤดูหนาว เปนสถานทีเ่ก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคา
ของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด 



 

 

ดาวินซ่ี ,ปกัสโซ , แรมบรันด , แวนโกะ ฯลฯ จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุด
และย่ิงใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
นําทานเดินทางสู ถนนเนฟสก้ี (Nevsky Prospekt) สรางในป ค.ศ. 1710 ใน
สมัยพระเจาปเตอรมหาราช โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตนท่ีหนา
พระราชวังฤดูหนาวและส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟ จุดเดนอยูท่ีสถาปตยกรรมสมัย
ศตวรรษที่ 18-20 ท่ีเรียงรายอยูสองขางทาง ปจจุบันเปนถนนสายหลักของเมือง
เซนต ปเตอรสเบิรก ซ่ึงเปนท้ังยานการคา ยานท่ีอยูอาศัย ท่ีต้ังของพระราชวัง โรง
ละคร โรงแรม และสถานที่ทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกมากมาย 
นําทานเดินทางสู พระราชวังนิโคลัส (Nikolaevaky Palace) พระราชวังนิ
โคลัส (Nicholas Palace) ต้ังอยูในเมืองเซนตปเตอร
เบิรก (St.Petersburg) ถูกสรางข้ึนในปค.ศ. 1853 เพื่อถวายแด Grand Duke 
Nicolai พระโอรสองคที่ 3 ของพระเจานิโคลัสท่ี 1 ออกแบบโดยนาย Andrey 
Stakenshneider เปนศิลปะแบบบารอกผสมคลาสสิค ตอมาพระราชวังแหงน้ีได
กลายเปนวิทยาลัยสําหรับสตรีช้ันสูง และไดเปดใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวเม่ือปค.ศ. 
1990 ทานจะไดลิ้มลองออเดิรฟ พรอมชิมวอดกาช่ือดังของประเทศรัสเซียอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Park Inn Pribaltiysakya Hotel, Saint Petersburg 
หรือเทียบเทา 
 



 

 

 
 
วันที่หก เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - มหาวิหารเซนต ไอแซค - เมืองมอสโคว   
(B/L/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนต ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เปน
มหาวิหารซ่ึงสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1818-1858 รวมแลวใชเวลากอสรางทั้งส้ิน 40 
ป มหาวิหารแหงน้ีสรางข้ึนโดยดําริของพระเจาซาร อเล็กซานเดอรที่ 1 (Tsar 
Alexander I) เพ่ือถวายใหกับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ่ึงเปนนักบุญ
อุปถัมภของพระเจาปเตอรมหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแหง
น้ีถือวาเปนมหาวิหารท่ีใหญท่ีสุดในรัสเซีย แตปจจุบันตําแหนงมหาวิหารที่ใหญ
ท่ีสุดในรัสเซียตกเปนของมหาวิหารเซนตซาเวียร (Church of Christ the 
Savior) ซ่ึงสรางเสร็จเม่ือปค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสควิจิตร
สวยงาม รูปเขียนไอคอนตางๆ และหินแกรนิตขนาดใหญพิเศษ มหาวิหารแหงน้ี
เปนที่นับถือของชาวเมืองเปนอยางมาก เน่ืองจากคร้ังหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวย



 

 

ระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี ไดรับ
ความเสียหายเพียงเลกนอยเทาน้ัน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูอาหารบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
โรงแรม Crowne Plaza Airport 5 ดาว 
 

 
 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปูลโกโว เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก 

ประเทศรัสเซีย  
**เพ่ือเดินทางโดยเที่ยวบินบินภายในประเทศ** 

15.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศ
รัสเซียโดยสายการบิน Aeroflot Russian Airlines เท่ียวบินที่ SU019 

16.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ** 
เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง ** 



 

 

19.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน โดยสายการบิน Aeroflot Russian Airlines เที่ยวบินท่ี SU270 

** ใชเวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 
วันทีเ่จ็ด ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย     
(-/-/-)      
08.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผูใหญ 

หองละ 2-
3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก

มเีตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พัก
เด่ียว
เพ่ิม 

12 – 18 ตุลาคม 
2562 

12 OCT SU271 
BKK-SVO 10.00-
16.00 
17 OCT SU43   
LED-SVO 14.10-
15.35 
17 OCT SU270 
SVO-BKK 19.10-
08.30+1 

60,999 60,999 59,999 9,90
0 

17 – 23 ตุลาคม 
2562 

17 OCT SU271 
BKK-SVO 10.00-
16.00 
22 OCT SU19   

59,999 59,999 58,999 9,90
0 



 

 

LED-SVO 14.50-
16.25 
22 OCT SU270 
SVO-BKK 19.10-
08.30+1 

18 – 24 ตุลาคม 
2562 

18 OCT SU271 
BKK-SVO 10.00-
16.00 
23 OCT SU43   
LED-SVO 14.10-
15.35 
23 OCT SU270 
SVO-BKK 19.10-
08.30+1 

59,999 59,999 58,999 9,90
0 

30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 
2562 

30 NOV SU271 
BKK-SVO 10.15-
16.15 
05 DEC SU19    
LED-SVO  15.25-
16.50 
05 DEC SU270 
SVO-BKK 19.20-
08.20+1 

55,999 55,999 54,999 9,90
0 

5 – 11 ธันวาคม 2562 

05 DEC SU271 
BKK-SVO 10.15-
16.15 
10 DEC SU19   
LED-SVO 15.25-
16.50 
10 DEC SU270 
SVO-BKK 19.25-
08.20+1 

56,999 56,999 55,999 9,90
0 



 

 

27 ธ.ค. 2562 – 2 
ม.ค.2563  

27 DEC SU271 
BKK-SVO 10.15-
16.15 
01 JAN SU19 LED-
SVO 15.25-16.50 
01 JAN SU270 
SVO-BKK 19.25-
08.20+1  

64,999 64,999 63,999 10,9
00 

28 ธ.ค. 2562 – 3 
ม.ค.2563 

28 DEC SU271 
BKK-SVO 10.15-
16.15 
02 JAN SU19 LED-
SVO 15.25-16.50 
02 JAN SU270 
SVO-BKK 19.25-
08.20+1  

64,999 64,999 63,999 10,9
00 

29 ธ.ค. 2562 – 4 
ม.ค.2563 

29 DEC SU271 
BKK-SVO 10.15-
16.15 
03 JAN SU19 LED-
SVO 15.25-16.50 
03 JAN SU270 
SVO-BKK 19.25-
08.20+1  

64,999 64,999 63,999 10,9
00 

 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ** 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 
บาท ** 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง
กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 



 

 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ี
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ของ
สายการบิน Aeroflot Russian Airlines ไมสามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) หรือ 
เปล่ียนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไมวากรณีใดก็ตามซ่ึงที่น่ังถูกระบุใหเปนหมู
คณะ 
 คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Aeroflot 
Russian Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 1 ช้ิน โดย
มีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 23 กก.   
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน
โรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 36 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา 
(USD)/ทริป/ลูกคา 1 ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกคา 1 ทาน 
ตามธรรมเนียม 
คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หัวหนาทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง ตาม
ธรรมเนียม 57 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 1,900 
บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
คร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม



 

 

วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา
ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ข้ึนไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับ
ชวงวันหยดุนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 45 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณีท่ี
มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ี
เกิดข้ึนจริงท้ังหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด 



 

 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มนัีกทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียง



 

 

ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง

เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ที่ทานควรทราบ 
4. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
5. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ท้ังฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

6. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว



 

 

เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

10. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงข้ึน 

11. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

12. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เก่ียวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

14. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 



 

 

15. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม 

 


