
 

 

รหัสทัวร ZET1903926 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก [เลสโก มอสเซนตเสนหหา] 
7 วัน 5 คืน (TG) 
เมืองมอสโคว   สถานีรถไฟความเร็วสงู   เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก   เมืองพุชกิน 
พระราชวังแคทเทอรีน   พระราชวังฤดูรอน   พระราชวังฤดูหนาว 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ   ถนนเนฟกี ้  มหาวิหารเซนตไอแซค 
ป�อมปเตอร และ ปอล   โบสถหยดเลอืด   พระราชวังเครมลิน 
มหาวิหารอัสสัมชัญ   มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล 

 
 



 

 

วันที่หนึ่ง  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว   

 
11.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สายการ
บิน Thai Airways โดยมีเจาหนาท่ีของบริษทัฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง 

14.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศ
รัสเซีย โดยสายการบนิ Thai Airways เท่ียวบินที ่TG974 (เทีย่วบินตรง)  
** ใชเวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ืองบิน ** 
 

 
 
19.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย  

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิน่ชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** 

 นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวตัิศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา 
และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนทีสุ่ดใน
ยุโรป และเมื่อสมัยครัง้ที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมือง
หลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย 
 นําคณะเขาสูทีพั่ก Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo       
Hotel, Moscow หรือเทียบเทา 



 

 

 
วันที่สอง เมืองมอสโคว - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก -        

เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน            
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเทา 
เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน หรือที่เรียกวา Velaro RUS EVS เปนรถไฟ
ความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเปนสวนหน่ึงของตระกลู Siemens 
Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ตอ ชม. (155 ไมลตอชั่วโมง)  

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

  4 ช่ัวโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ** 

......... น. เดินทางถึง เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจน
ไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เซนต ปเตอรสเบิรก สรางโดยพระเจาซาร 
ปเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเร่ิมสรางดวยการถมทรายและหินเปน



 

 

จํานวนมากเพราะวาพ้ืนที่เดิมของเมืองน้ันเปนดินเลนของทะเล พระองคทรงเลือกที่
จะสรางเมืองที่บริเวณน้ีเพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดตอ
ไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดงาย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศ
อ่ืนๆ ในยุโรปไดโดยงาย ตอมาเมืองเซนต ปเตอรเบิรกจึงไดรับสมญานามวาหนาตาง
แหงยุโรป และไดเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซียเปนเวลา 206 ป (หลังจากนั้น
ไดยายเมืองหลวงไปทีเ่มืองมอสโคว เมื่อ พ.ศ. 2461) ชื่อเดิมของเมอืงเซนต ปเตอร
สเบิรก คือ เปโตรกราด (Petrograd ใชในชวง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินก
ราด (Leningrad ใชในชวง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือที่รูจักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเปนที่
พักในฤดูรอนของราชวงศที่สวยงามและเปนบานที่รักและโปรดปรานของสมาชิก
ครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค  
นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังแคทเทอรนี (Catherine Palace) ที่สวยงาม
มากแหงหน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆใหชมนับรอยหอง แตหองที่ทุกทานตองไมพลาด



 

 

ชมกค็ือ หองอําพัน  หรือ หองแอมเบอรรูม (The Amber Room) ที่เปนสุดยอด
งานศิลป�ยุคศตวรรษท่ี 18 อันประมาณคามิได ที่ชางจากเยอรมนัสรางใหแกปราสาท
ของกษัตริยฟรีดรชิที่ 1 แหงรสัเซีย ประกอบดวยไมโอคขนาดใหญหกชิ้นเน้ือที่ 100 
ตารางเมตร ประดับดวยอําพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีลํ้าคาจาก
อิตาลี หองอําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่ผานมา ปจจุบนัราคาประเมินคราวๆ 
มากกวา 142 ลานดอลลาหสหรัฐ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint 
Petersburg หรือเทียบเทา 

 

 
 



 

 

วันที่สาม เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ - 
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - ถนนเนฟกี้                                                                               

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ 
(Peterhof Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ตั้งอยูริมฝم�งทะเลบอลตคิ สรางในป 
ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราชซึ่งพระองคใชเปนที่ประทับพักผอนสําหรับ
ลาสัตวในชวงฤดูรอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวังแหงน้ีมคีวามงดงามยิง่กวา
พระราชวังแวรซายส ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือแสดงถึงอํานาจ ความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศรสัเซีย จึงไดรวบรวมสถาปนิกและชางฝมือจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพ่ือ
เนรมิตสิ่งกอสรางและสถาปตยกรรมทีต่กแตงดวยสถาปตยกรรมแบบบาร็อค และนี
โอคลาสิค ประดาหองตางๆ เชน หองบอลรูม หองทองพระโรง เปนตน สัมผัสความ
สวยงาม ตื่นตาต่ืนใจกบัประติมากรรมน้ําพุอันโดดเดนอลังการสทีองเหลืองอราม 
และ รมรื่นลงตัวกบัอุทยานพฤกษานานาพันธุดานหนาพระราชวังริมฝم�งทะเลบอลติค 
** นํ้าพุในสวนจะไมสามารถเปดใหชมความสวยงามไดในฤดูหนาว ประมาณ
ชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และ พระราชวังฤดูรอนฯ อาจปดทําการ
ทุกวันจันทรสิ้นเดือน หรือ วันจันทรและวันอังคารสิ้นเดือน (2 วนั ติดตอกัน) 
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งเปนธรรมเนยีมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ที่
จะเพ่ิมวันหยุดในชวงฤดูใบไมรวง และ ฤดหูนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง 
เดือนพฤษภาคม กรณีทีพ่ระราชวังฤดูรอนฯ ปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนําทานชม
ความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส พระราชวัง
ใด พระราชวังหนึ่งเปนการทดแทน ทั้งนี ้การปดทําการของแตละพระราชวัง จะ
ไมตรงกันทุกพระราชวัง ** 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 
 
นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดวยหอง
ตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศ
รัสเซียของพระมหากษัตริยไทย รชักาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรรีะหวาง
ประเทศไทยกับประเทศรัสเซีย พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจา
ซารนิโคลสัท่ี 2 ของประเทศรัสเซยีเพ่ือเปนที่ระบึกอีกดวยภายในพระราชวงัทานจะได
เขาชม พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (The State Hermitage Museum) ซึ่งตั้งอยู
ภายในบริเวณเดียวกันกับพระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนสถานทีเ่ก็บ
รวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอก
ระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวนิซี่ , ปกัสโซ , แรมบรันด , แวนโกะ ฯลฯ จัดเปน
พิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก  
นําทานเดินทางสู ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สรางในป ค.ศ. 1710 ใน
สมัยพระเจาปเตอรมหาราช โดยมคีวามยาว 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตนที่หนาพระราชวัง



 

 

ฤดูหนาวและส้ินสุดที่สถานีรถไฟ จดุเดนอยูที่สถาปตยกรรมสมัยศตวรรษที ่18-20 ที่
เรียงรายอยูสองขางทาง ปจจบุันเปนถนนสายหลักของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ซึ่ง
เปนทั้งยานการคา ยานที่อยูอาศัย ที่ต้ังของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่
ทองเทีย่วที่สําคัญอีกมากมาย 

                  ** อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว โดยหัวหนาทัวร
คอยใหคําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint 
Petersburg หรือเทียบเทา 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่สี่ เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - มหาวิหารเซนต ไอแซค - ป�อมปเตอร และ ปอล - 
โบสถหยดเลือด - สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองมอสโคว  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางเขาชม มหาวิหารเซนต ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) 
เปนมหาวิหารซึง่สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1818-1858 รวมแลวใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 40 
ป มหาวิหารแหงน้ีสรางขึ้นโดยดําริของพระเจาซาร อเล็กซานเดอรที่ 1 (Tsar 
Alexander I) เพื่อถวายใหกับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซึ่งเปนนักบญุ
อุปถัมภของพระเจาปเตอรมหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแหงน้ี
ถือวาเปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซีย แตปจจุบันตําแหนงมหาวิหารที่ใหญที่สุดใน
รัสเซียตกเปนของมหาวิหารเซนตซาเวียร (Church of Christ the Savior) ซึ่ง
สรางเสร็จเมื่อปค.ศ.2000 ภายในมีรปูภาพที่สรางดวยโมเสควิจติรสวยงาม รูปเขยีน
ไอคอนตางๆ และหินแกรนิตขนาดใหญพิเศษ มหาวิหารแหงน้ีเปนที่นับถือของ
ชาวเมืองเปนอยางมาก เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซี
จนราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี ไดรบัความเสียหายเพียงเล
กนอยเทาน้ัน 
นําทานเดินทางเขาชม ป�อมปเตอรและปอล (Peter and Paul Fortress) 
สิ่งกอสรางอันดับแรกสดุของเมือง เพื่อเปนอนุสรณตอชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน 
เปนศิลปะแบบบารอก ต้ังอยูบนเกาะวาซลิเยฟสกี้ ชมดานในซึ่งเปนที่เก็บพระศพของ
ราชวงศโรมานอฟ เร่ิมจากพระเจาปเตอรมหาราชจนกระทั่งกษัตริยพระองคสุดทาย
ของราชวงศ พระเจานิโคลัสที ่2 และครอบครัว  
นําทานเดินทางเขาชม โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled 
Blood) ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซาน
เดอรที่ 2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม เพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํารูปแบบ
สถาปตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษที ่16-17 มาใชในการกอสราง มีลักษณะ
รูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลทีเ่มืองมอสโคว  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเทา 
เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน หรือท่ีเรียกวา Velaro RUS EVS เปนรถไฟ
ความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเปนสวนหน่ึงของตระกลู Siemens 
Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ตอ ชม. (155 ไมลตอช่ัวโมง)  

......... น. นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

......... น. เดินทางถึง เมืองมอสโคว (Moscow)  
** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึประโยชน
ของลูกคาเปนสําคัญ ** 
 



 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
                 นําคณะเขาสูที่พัก Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo         

Hotel, Moscow หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา เมืองมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอารค

แอนดเกิล มิคาเอล - ระฆังยักษแหงพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต บาซิล - หอ
นาฬิกาซาวิเออร - หางสรรพสินคากุม - อนุสรณสถานเลนิน – สวนซายารดเย  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับ
ที่เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ปจจบุันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบั
ประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจตัุรัสวิหาร เปนที่ต้ังของ มหาวิหาร
อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปน
สถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานที ่ที่พระเจาซารใชทําพิธีบรม
ราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขา



 

 

ชมดานใน ** ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel 
Michael) ที่สรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มคิาเอล ปจจุบนัเปนที่เก็บพระ
ศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจา
ซาร (Big Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรง
ประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําให
ระฆังแตก ปจจบุันตั้งอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงน้ี ผานชม ปนใหญพระเจา
ซาร (Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปนใหญที่สุดใน
โลก ที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนัก 
ลูกละ 1 ตัน   
นําทานเดินทางเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury 
Chamber Museum) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย เปนที่เก็บ
สะสมทรัพยสมบัติลํ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 
พพิิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอรเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติ
ของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศอังกฤษ และ 
ประเทศอิหราน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 

 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา
หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ี
ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก
สงครามโลกครัง้ที ่2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสัแดงเปนทีต่ั้งของกลุมสถาปตยกรรมที่
สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral) 
สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสัน
สวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik 
Yakovlev ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตัง้ตระหงานสงา
งาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดงึดดูใหคนจํานวนไมนอยท่ี
เดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเปนที่ระลึกคูกับมหาวิหารแหงน้ี พรอมกบัการ
เรียนรูความเปนมาอันยาวนานของสถานที่สําคัญนี้ควบคูกันไป มหาวิหารเซนต บาซิล 
สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการ
รบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจาก
ถูกปกครองกดขีม่านานหลายรอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 
(Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจงึทําใหมีเรื่องเลา
สืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ี



 

 

มาก จึงมีคําส่ังใหปูนบาํเหน็จแกสถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาท้ังสอง เพ่ือ
ไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางสิ่งที่สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในครั้งน้ันของ
พระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหา
โหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนป�อมส
ปาสสกายา เปนศลิปะโกธิก บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 
ตัน ซึ่งพรรคคอมมวินิสตนํามาประดับไวเมื่อป ค.ศ. 1995 ชม หางสรรพสินคากุม 
(GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป 
ค.ศ.1895 ปจจบุันเปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา 
เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดังที่มีชื่อเสียงที่เปนรุนลาสุด (New Collection) ชม 
อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคน
แรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแต
ยังคงความยิ่งใหญ เยีย่มชมที่น่ีดวยความสงบเพ่ือชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซึ่งเปด
ใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปแลวกต็าม ทีเ่ก็บศพสรางดวย
หินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 
นําทานเดินทางสู สวนซายารดเย (Zaryadye Park) จดุชมวิวทีส่ามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดบริเวณกวาง ถายรูปเปนที่ระลกึและเก็บภาพสวยงาม
ใจกลางเมืองมอสโควไดในมมุสูงอีกดวย 
** อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว โดยหัวหนาทัวร
คอยใหคําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูทีพั่ก Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo 
Hotel, Moscow หรือเทียบเทา 

 



 

 

 
 
วันที่หก เมืองมอสโคว - สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว – ถนนอารบัต - มหาวิหาร

เซนตซาเวียร – หางเวกัส - ทาอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว 
ประเทศรัสเซีย - ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                       

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามี

ความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจดุเริ่มตนมาจากชวงแรกสดุ
ที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตง
ภายในสถานีน้ันเปนลกัษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบรุุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รปูหลอ ภาพสลักนูน
ตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 



 

 

 
นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 
ก.ม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมี
ศิลปนมาน่ังวาดรปูเหมอืน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 

 
 



 

 

 นําทานแวะถายรูปเปนที่ระลึกดานหนา มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of 
Christ the Saviour) หรือที่เรียกกนัวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรปู
ดานใน) สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 
โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญ
ของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ ** หากมี
พิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** 

 

 
นําทานเดินทางสู หางเวกัส เมกะ สโตร (Vegus Mega Store) อิสระชอปปم�ง
สินคาแบรนดชื่อดัง อาทิเชน Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , 
Lacoste, Benetton ฯลฯ หรืออาจจะเปนสินคาของฝากตางๆของประเทศรัสเซีย 

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว โดยหัวหนาทัวรคอยให
คําแนะนํา ** 

นําทานเดินสู ทาอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย 
22.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบิน Thai Airways เท่ียวบินที ่TG975 (เที่ยวบินตรง)  
** ใชเวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 



 

 

 
 
วันที่เจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย   

                                                                                                  
 
10.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สวัสดิภาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไมเกิน 

12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไมเกิน 

12 ป) 

พักเดีย่ว
เพิ่ม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

07 – 13 ธันวาคม 2562  
Bus 1 48,999 48,999 47,999 9,000 28,999 

07 – 13 ธันวาคม 2562  
Bus 2 48,999 48,999 47,999 9,000 28,999 

09 – 15 ธันวาคม 2562 49,999 49,999 48,999 9,000 29,999 
14 – 20 ธันวาคม 2562 49,999 49,999 48,999 9,000 29,999 
21 – 27 ธันวาคม 2562 49,999 49,999 48,999 9,000 29,999 

*ปใหม* 28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 
2563 57,999 57,999 56,999 10,000 32,999 

*ปใหม* 30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 
2563 

57,999 57,999 56,999 10,000 32,999 

*ปใหม* 01 – 07 มกราคม 
2563 55,999 55,999 54,999 10,000 32,999 

27 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 
05 – 11 กุมภาพันธ 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 
15 – 21 กุมภาพันธ 2563 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 
19 – 25 กุมภาพันธ 2563 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 
26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 
02 – 08 มีนาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 
07 – 13 มีนาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 
09 – 15 มีนาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 
11 – 17 มีนาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 
16 – 22 มีนาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 
23 – 29 มีนาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 
01 - 07 เมษายน 2563 47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 
04 - 10 เมษายน 2563 47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 
15 – 21 เมษายน 2563  

Bus 1 47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 



 

 

15 – 21 เมษายน 2563  
Bus 2 47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 

18 – 24 เมษายน 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 
20 – 26 เมษายน 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 
22 – 28 เมษายน 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

25 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 
09 – 15 พฤษภาคม 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 
13 – 19 พฤษภาคม 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 
20 – 26 พฤษภาคม 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 
25 – 31 พฤษภาคม 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 
27 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 
30 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 
03 – 09 มิถุนายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 
06 – 12 มิถุนายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 
10 – 16 มิถุนายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 
13 – 19 มิถุนายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 
17 – 23 มิถุนายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 
20 – 26 มิถุนายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 
24 – 30 มิถุนายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
10,000 บาท ** 

** หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดนิทาง 
หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการของผูเดินทาง) ** 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ของสาย

การบิน Thai Airways ไมสามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทาง
กลับ (Change Date) ไมวากรณีใดกต็ามซึ่งที่น่ังถูกระบุใหเปนหมูคณะ และ สามารถสะสม
ไมลไดสูงสุด 50% 

 คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways 

อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกนัไม
เกิน 30 กก. (สามารถแบงไดเปน 2 ชิ้น เชน 23 กก. 1 ช้ิน / 7 กก. 1 ช้ิน = รวม 30 กก.) 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 

กรณีที่โรงแรมมีหองพกั 3 ทาน Triple แบบเสริมเตียง วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

กรณีตองการซื้อประกนัเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการระบ ุและ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบรกิารจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้) 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิัท 



 

 

 คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง 
ตามธรรมเนียม 70 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 2,150 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป 
ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลังจากวันจอง ตวัอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรณุาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดนิทางในพีเรียดเดิม ทานจาํเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครัง้ 
กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธิ์ลูกคาราย
ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพี
เรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัท
ไมไดรบัเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ให
ถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึง ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบญัชธีนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบรกิารดงัน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึน้ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวนัหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 45 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณีที่
มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจาย
เพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคนืคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรยีม 
การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน 
** 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 



 

 

เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ 

6. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียง
ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ใน
การเรียกเกบ็คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไมมอีางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ  
1. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสอืเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกู
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน
คาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วซีา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสอืเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจําหรือสวนที่เหลือท้ังหมด 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด



 

 

งาน การปฏิวัต ิอุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

6. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทนุสูงขึ้น 

7. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบรษิัทกํากับเทาน้ัน 

8. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุทีเ่กี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคมุได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏบิัติเทาน้ัน 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

10. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณี
ใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทัง้หมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 

12. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 


