
 

 

รหัสทัวร ZET2000705 
ทัวรรัสเซีย รัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบริก [เลทสโก มอสเซนตบานฉํ่า] 7 วัน 5 วัน (SU) 
จุดชมวิวสแปโรฮิลล - สวนวิคตอรี – ประตูชยั - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ  
มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล - ระฆังยักษแหงพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร  
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร  
หางสรรพสินคากุม - อนุสรณสถานเลนิน – สวนซายารดเย – มหาวิหารเซนตซาเวียร 
สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว - ถนนอารบัต   
 

 
 



 

 

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบินเซเรเมเตียโว  
เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว – จุดชมวิวสแปโรฮิลล   
- สวนวิคตอร ี- ประตูชัย                                                            

 
07.00 น. พรอมกัน ณ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 

4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร P สายการบิน Aeroflot Russian 
Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก 

 
10.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย 

เที่ยวบินที่ SU271 (เที่ยวบินตรง) (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทาง
กอนทําการจอง) 

** ใชเวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย นําทานผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 
4 ชั่วโมง ) 

 
นําทานเดินทางเขาสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศ
รัสเซีย มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามสักวา ซ่ึงในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมือง
มอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีก  
 
จากนั้นเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) ทานจะไดถายรูปวิว
เมืองมอสโควยามคํ่าคืน ซึ่งบริเวณจุดชมวิวแหงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
เมืองมอสโควไดทั้งหมดแบบพาโนรามา ถายรูปเปนที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัย



 

 

มอสโควที่สรางเปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเปน 1 ใน 7 ตึก ที่สรางดวยรูปทรง
เดียวกัน  

 

 
 
จากนั้นเดินทางสู สวนวิคตอรี (Victory Park) สวนสาธารณะที่สวยงามแหงนี้มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรอยางสูง โดยเปนสัญลักษณแสดงถึงชัยชนะที่รัสเซีย
มีตอนาซีเยอรมัน สวนนี้เปดในปค.ศ. 1995 เพื่อระลึกถึงวันครบรอบ 50 ปหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ที่นี่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรมากกวาแค
สงคราม วากนัวาสวนวิคตอรีเปนที่ที่จักรพรรดิน์โปเลียน ทรงรอรับกุญแจเมืองของ
มอสโควเพ่ือเผาเมืองและกุญแจไปพรอมกัน โดยหารูไมวาชาวรัสเซยีเลือกที่จะเผา
เมืองแทนท่ีจะยอมแพ  
 



 

 

 
 
จากนั้นนําทานเดินไปบริเวณใกลๆกัน เพื่อถายรูปเปนที่ระลึกกับ ประตูชัย 
(Triumphal Arch) ซึ่ งอนุสาวรียแห งนี้ เปน เครื่องเตือนใจอันยิ่ งใหญ ถึ ง
ประวัติศาสตรอันยาวนานของรัสเซียในดานการทหารที่ทรงพลังและแข็งแกรง 
ประตูชัยของมอสโควสรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะทางทหารเชนเดียวกับ
ประตูชัยของโรมสมัยโบราณ สัญลักษณแหงนี้แสดงถึงจุดเปลี่ยนของรัสเซียในดาน
การรําลึกถึงความสําเร็จ ธรรมเนียมแตเดิมคือการสรางอาคารทางศาสนา แตพระ
เจาปเตอรมหาราชไดนําประเทศเขาสูแนวทางปฏิบัติใหมดวยการสรางประตูชัย 
ประตูนี้อุทิศใหแกสงครามรักชาติที่สูกับจักรพรรดิ์นโปเลียนเม่ือปค.ศ.1812 

 
คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) 
พักที่  MAXIMA SLAVIA / MAXIMA PANORAMA , Moscow หรือเทียบเทา 

 
 
 
 



 

 

วันที่สอง เมื อ ง ม อ ส โค ว  - พ ร ะ ร า ช วั ง เค ร ม ลิ น  - ม ห า วิ ห า ร อั ส สั ม ชั ญ  
- มหาวิหารอารคแอนด เกิล  มิคาเอล - ระฆั งยักษ แห งพระเจาซาร   
- ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอรี่  แชมเบอร - จัตุรัสแดง  
- มหาวิหารเซนต  บาซิล หอนาฬิกาซาวิ เออร  - ห างสรรพสินคากุม  
- อนุสรณสถานเลนิน - สวนซายารดเย      

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไป
ประทับที่เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรอง
แขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนที่ตั้งของ 
มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตา
เลียนเปนสถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานที่ ที่พระเจาซารใชทําพิธี
บรมราชาภิเษก  
หมายเหตุ : หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตให
เขาชมดานใน  
ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สราง
อุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของพระเจา
ซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big 
Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค
จะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆัง
แตก ปจจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงนี้ ผานชม ปนใหญพระเจาซาร 
(Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปนใหญที่สุดในโลก 
ที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูก
ละ 1 ตัน   
 



 

 

จากนั้นเดินทางเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury 
Chamber Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ีเกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย เปนที่เก็บ
สะสมทรัพยสมบัติลํ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่  14-15 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอรเปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพย
สมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศอังกฤษ 
และ ประเทศอิหราน 
 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวที
ของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบัน
สถานที่แหงนี้ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน 
และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้งของ



 

 

กลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's 
Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 
9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสัน
สดใส ตั้งตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให
คนจํานวนไมนอยที่เดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเปนที่ระลึกคูกับมหา
วิหารแหงนี้ พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอันยาวนานของสถานที่สําคัญนี้ควบคู
กันไป มหาวิหารเซนต  บาซิล สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานที่  4  (Ivan the 
Terrible) เพื่อเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมือง
คาซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยป 
ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวย
ความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 
ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงนี้มาก จึงมีคําสั่ง 
 

 
 
ใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมให
สถาปนิกผูนั้นสามารถสรางสิง่ที่สวยงามกวานี้ไดอีก การกระทําในครั้งนั้นของพระ



 

 

เจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหา
โหด นั่นเอง  
ชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา 
เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ้าหนัก 20 ตัน ซึ่ง
พรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อป ค.ศ. 1995 ชม หางสรรพสินคากุม 
(GUM Department store) สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองมอสโคว สรางใน
ป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาชั้นนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา 
เครื่องสําอาง นํ้าหอม แบรนดดังที่มีชื่อเสียงที่เปนรุนลาสุด (New Collection) 
ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสต
คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเม่ือทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึม
แตยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมที่นี่ดวยความสงบเพ่ือชมรางของบุรษุผูกลาในอดีต
ซึ่งเปดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปแลวก็ตาม ที่เก็บศพ
สรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู  
 

 
จากนั้นเดินทางสู  สวนซายารดเย (Zaryadye Park) จุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดบริเวณกวาง ถายรูปเปนที่ระลึกและเก็บ
ภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโควไดในมุมสูงอีกดวย 



 

 

 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการทองเที่ยว 
พักที่  MAXIMA SLAVIA / MAXIMA PANORAMA , Moscow หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม เมื อ งม อ ส โค ว  - DIY ตุ ก ต าแม ลู ก ด ก  - ม ห าวิ ห าร เซน ต ซ า เวี ย ร   

- สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว – ถนนอารบัต         

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
นําทานเดินทางสู รานผลิตตุกตาแมลูกดก ทานจะไดทํา DIY ดวยตัวของทานเอง
ในการระบายสีตกแตงตุกตาแมลูกดกที่มีชื่อเสียงและถือเปนสัญลักษณอีกอยางนึง
ของรัสเซีย 1 เซต ตอ 1 ทาน และทานสามารถนํากลับไปเปนของที่ระลกึไดอีกดวย 
 
 

 
 



 

 

จากนั้นนําทานแวะถายรูปดานนอก มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of 
Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตให
ถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป 
ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปน
วิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญ
ระดับชาติ  
หมายเหตุ : หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาต
ใหเขาชมดานใน  

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
  
 จากนั้นเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวา

มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุด
ที่สตาลิน ขึน้มาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตง
ภายในสถานีนั้นเปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลัก



 

 

นูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก ทานจะไดนั่งขบวนรถไฟขึ้น-ลง 
ประมาณ 3-5 สถานี 

 

 
 
 จากนั้นเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 

ก.ม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน และยังมี
ศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย  

 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการทองเทีย่ว 
พักที่  MAXIMA SLAVIA / MAXIMA PANORAMA , Moscow หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่สี่ เมืองมอสโคว - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต  ป เตอรสเบิรก  
- เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน        

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
นําทานเดินทางสู  สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือ
เทียบเทา เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน หรือที่เรียกวา Velaro RUS EVS 
เปนรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเปนสวนหนึ่งของตระกูล 
Siemens Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ตอ ชม. (155 ไมล
ตอชั่วโมง)  

......... น. นําทานเดินทางสู เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) โดยรถไฟ
ความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  
หมายเหตุ : รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ  

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

ไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เซนต ปเตอรสเบิรก สรางโดยพระเจา
ซาร ปเตอรมหาราช เม่ือ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสรางดวยการถมทรายและ
หินเปนจํานวนมากเพราะวาพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเปนดินเลนของทะเล พระองค
ทรงเลือกที่จะสรางเมืองที่บริเวณนี้เพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและ
สามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆไดงาย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให
ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปไดโดยงาย ตอมาเมืองเซนต ปเตอรเบิรกจึง
ไดรับสมญานามวาหนาตางแหงยุโรป และไดเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซีย
เปนเวลา 206 ป (หลังจากนั้นไดยายเมืองหลวงไปที่เมืองมอสโคว เมื่อ พ.ศ. 
2461) ชื่อเดิมของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก คือ เปโตรกราด (Petrograd ใช
ในชวง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใชในชวง พ.ศ. 
2467-2534)  

 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 
 นําทานเดินทางเขาสู เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือที่รูจักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่ง
เปนที่พักในฤดูรอนของราชวงศที่สวยงามและเปนบานที่รักและโปรดปรานของ
สมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค  
 
จากนั้นเดินทางเขาชม พระราชวังแคทเทอรีน  (Catherine Palace) ที่
สวยงามมากแหงหนึ่งในรัสเซีย มีหองตางๆใหชมนับรอยหอง แตหองที่ทุกทาน
ตองไมพลาดชมก็คือ หองอําพัน  หรือ หองแอมเบอรรูม (The Amber Room) 
ที่เปนสุดยอดงานศิลป�ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณคามิได ที่ชางจากเยอรมัน
สรางใหแกปราสาทของกษัตริยฟรีดริชที่ 1 แหงรัสเซีย ประกอบดวยไมโอคขนาด
ใหญหกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดบัดวยอําพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและ



 

 

โมเสก อัญมณีลํ้าคาจากอิตาลี หองอําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่ผานมา 
ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 142 ลานดอลลาหสหรัฐ 

 

 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พักที่  LADOGA HOTEL, Saint Petersburg หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังป เตอรฮอฟ 
(Peterhof Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ตั้งอยูริมฝم�งทะเลบอลติค สรางในป 
ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราชซึ่งพระองคใชเปนที่ประทับพักผอน
สําหรับลาสัตวในชวงฤดูรอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวังแหงนี้มีความ
งดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซายส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแสดงถึงอํานาจ ความ
เจริญรุงเรืองของประเทศรัสเซีย จึงไดรวบรวมสถาปนิกและชางฝมือจากทั่วทุกมุม
โลกมากมาย เพ่ือเนรมิตสิ่งกอสรางและสถาปตยกรรมที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรม
แบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ประดาหองตางๆ เชน หองบอลรูม หองทองพระโรง 
เปนตน สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมนํ้าพุอันโดดเดนอลังการ
สีทองเหลืองอราม และ รมรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุดานหนา
พระราชวังริมฝم�งทะเลบอลติค  
หมายเหตุ 1 : นํ้าพุดานหนาพระราชวังจะปดในชวงฤดูหนาว ประมาณชวง
เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกป  
 
หมายเหตุ 2 : พระราชวังฤดูรอนฯ จะปดทําการทุกวันจันทร หรือ วันจันทร
และวันอังคารสิ้นเดือน (2 วัน ติดตอกัน) โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งเปน
ธรรมเนียมวันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ที่จะเพิ่มวันหยุดในชวงฤดูใบไม
รวง และ ฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่
พระราชวังฤดูรอนฯ ปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ไดตามความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนําทานชมความสวยงามของ 
พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส พระราชวังใด พระราชวัง
หนึ่งเปนการทดแทน ทั้งนี้ การปดทําการของแตละพระราชวัง จะไมตรงกัน
ทุกพระราชวัง ** 



 

 

 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) 
 

นําทานเดินเขาชมพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหอง
ตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือน
ประเทศรัสเซียของพระมหากษัตริยไทย รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี
ระหวางประเทศไทยกับประเทศรัสเซีย พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณ
รวมกับพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ของประเทศรัสเซยีเพ่ือเปนที่ระลกึอีกดวย 
ภายในพระราชวังยังมี  พิพิธภัณฑ เฮอรมิ เทจ (The State Hermitage 
Museum) ซึ่งอยูบริเวณเดียวกันกับพระราชวังฤดูหนาว เปนสถานที่เก็บรวบรวม
งานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก 
เชน ลีโอนาโด ดาวินซี่ ,ปกัสโซ , แรมบรันด , แวนโกะ ฯลฯ จัดเปนพิพิธภัณฑ
ศิลปะที่สวยที่สุดและยิ่งใหญทีส่ดุแหงหนึ่งของโลก 
 
 



 

 

 
นําทานเดินทางสู ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สรางในป ค.ศ. 1710 ใน
สมัยพระเจาป เตอรมหาราช โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร เริ่มตนที่หนา
พระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานีรถไฟ จุดเดนอยูที่สถาปตยกรรมสมัย
ศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยูสองขางทาง ปจจุบันเปนถนนสายหลักของเมือง
เซนต ปเตอรสเบิรก ซึ่งเปนทั้งยานการคา ยานที่อยูอาศัย ท่ีตั้งของพระราชวัง โรง
ละคร โรงแรม และสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญอีกมากมาย 

 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการทองเที่ยว 
พักที่  LADOGA HOTEL, Saint Petersburg หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - มหาวิหารเซนต ไอแซค - สนามบินปูลโกโว  
เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว      
   

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
นําทานเดินทางเขาชม มหาวิหารเซนต ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) 
เปนมหาวิหารซึ่งสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1818-1858 รวมแลวใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 
40 ป มหาวิหารแหงนี้สรางขึ้นโดยดําริของพระเจาซาร อเล็กซานเดอรที่ 1 (Tsar 
Alexander I) เพื่อถวายใหกับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซึ่งเปนนักบุญ
อุปถัมภของพระเจาปเตอรมหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแหง
นี้ถือวาเปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซีย แตปจจุบันตําแหนงมหาวิหารที่ใหญ
ที่สุดในรัสเซียตกเปนของมหาวิหารเซนตซาเวียร (Church of Christ the 
Savior) ซึ่งสรางเสร็จเมื่อปค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสควิจิตร
สวยงาม รูปเขียนไอคอนตางๆ และหินแกรนิตขนาดใหญพิเศษ มหาวิหารแหงนี้
เปนที่นับถือของชาวเมืองเปนอยางมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถลมดวย
ระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงนี้ ไดรับ
ความเสียหายเพียงเลกนอยเทานั้น 
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ..บุฟเฟ�ตนานาชาต ิ
โรงแรม Crowne Plaza Airport 5 ดาว) 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู สนามบินปูลโกโว เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย  

**เพื่อเดินทางโดยเที่ยวบินบินภายในประเทศ** 
15.25 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดย

เที่ยวบินที่ SU019 
16.50 น. เดินทางถึง สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ** เพื่อ

เปลี่ยนเคร่ือง ** 
19.25 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 

SU270 
** ใชเวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน ** 

 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                

 
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ 

 
**รายการทัวรอาจมีการปรบัเปลี่ยน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง 
ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก** 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบรกิาร ** 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

09 – 15 เมษายน 2563 55,999 54,999 8,000 

10 – 16 เมษายน 2563 56,999 55,999 8,000 

11 – 17 เมษายน 2563 56,999 55,999 8,000 

12 – 18 เมษายน 2563 56,999 55,999 8,000 
   

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

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 70 USD 

** 
 



 

 

** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดนิทาง หรอื เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ  
(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทางตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ของ
สายการบิน Aeroflot Russian Airlines ไมสามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ 
เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไมวากรณีใดก็ตามซึ่งที่นั่งถูกระบุใหเปนหมู
คณะ 
 คาภาษีนํ้ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Aeroflot 
Russian Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดย
มีนํ้าหนักรวมกันไมเกิน 23 กก. และ ถือขึ้นเครื่องได ทานละ 1 ชิ้น นํ้าหนักรวมกันไมเกิน 10 
กก. 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple แบบเตียงเสริม วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคเุทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติ เหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 



 

 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหวัหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น หัวหนาทัวร ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม ทาน
ละ 70 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 2,170 
บาท (THB)  
รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 
ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงนิไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่



 

 

ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทาง
อยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันท ี

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

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณี ที่ นักทองเที่ ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหนึ่ง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังนี้ 

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 



 

 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

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

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

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

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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



 

 

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

2. โรงแรมในยโุรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง

เดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

1. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว



 

 

เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมดัจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรอืการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

5. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

6. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานัน้ 

7. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนทีบ่ริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น 

8. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

9. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 



 

 

10. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

11. ทวัรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 
 


