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ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตียง &ไม่มีเตียง 

(เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

เดือน กรกฏำคม 2562 14 - 18 

39,900 39,900 4,500 

เดือน สิงหำคม 2562 11 - 15 

เดือน กนัยำยน 2562 15 - 19 

เดือน ตุลำคม 2562 13 – 17 / 20 - 24 

เดือน พฤศจิกำยน 2562 17 - 21 

เดือน ธนัวำคม 2562 1 – 5 / 8 - 10 

29 ธนัวำคม 2562-2 มกรำคม 2563 42,900 42,900 4,500 
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บินลดัฟ้าเปิดดินแดนหลงัมา่นเหล็ก สมัผสัดินแดนหมีขาว “รสัเซีย” อดีตประเทศมหาอ านาจซีกโลกสงัคมนิยม  

ท่ีปัจจุบนัมีระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบตะวนัตก  เท่ียวมอสโคว ์เมืองหลวงรสัเซีย  

มหานครแหง่ความย่ิงใหญ ่ท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบอกเลา่เร่ืองราวทางประวติัศาสตร ์ 

และ วฒันธรรมอนัทรงคุณคา่ ชมความสวยงามของเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เมืองหลวงเกา่แหง่ 

จกัรวรรดิรสัเซีย ราชินีแหง่ยุโรปเหนือ ท่ีงดงามราวกบัภาพในจินตนาการ  

 

สำยกำรบิน เติรก์เมนิสถำน แอรไ์ลน ์

 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  กรุงเทพฯ - เติรก์เมนิสถำน - มอสโคว ์                                                                            

10.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 7 เคำนเ์ตอร ์P สำยกำรบินเติรก์เมนิสถำน

แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระตา่งๆ 

13.00 น.  ออกเดินทางสูม่อสโคว ์ สำยกำรบินเติรก์เมนิสถำนแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี T5 648 

18.20 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอำชกำบตั ประเทศเติร์กเมนิสถาน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

20.35 น.  ออกเดินทางสูม่อสโคว ์ สำยกำรบินเติรก์เมนิสถำนแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี T5 707  

22.40 น. เดินทางถึง มอสโคว ์สนำมบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย  (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ไทย 4 ชม.) น าทา่นผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้น าทา่นเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโคว ์

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั  Vega Best Western Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) มอสโคว ์- วิหำรเซนตเ์ดอะซำรเ์วียร ์– พระรำชวงัเครมลิน  

                                         พิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์– จตัุรสัแดง – โบสถเ์ซ็นตบ์ำซิล  

                                         หำ้งสรรพสินคำ้กมุ - สถำนีรถไฟใตดิ้นมอสโคว ์   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม วิหำรเซนตเ์ดอะซำรเ์วียร ์ 

(THE CATHEDRAL OF CHRIST 

OUR SAVIOUR) วิหารท่ีสรา้งข้ึนเม่ือปี 

ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซาร์อเล็กซาน

เดอร์ท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแ์หง่ชยัชนะและ

แสดงกตญัญุตาแดพ่ระเป็นเจา้ท่ีทรงชว่ย

ปกป้องรัสเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโป

เลียน โดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถึง 45 ปี 

เป็นวิหารโดมทองท่ีใหญท่ี่สุดในรัสเซีย 

ตัง้อยูใ่จกลางเมืองติดกบัแมน่ ้ามอสโคว ์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษัตริยท่ี์สวยงาม

และเหมือนจริงปัจจุบนัวิหารน้ี ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมส าคญัระดบัชาติของรัสเซีย  
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น าทา่นเขา้ชม พระรำชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1147 โดยมงกุฎราชกุมารแหง่นครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็นเหมือนหวัใจ

ของกรุงมอสโคว ์ ตามความเช่ือของชาวรสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตของพระเจา้  จากนั้นน าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑ์

อำรเ์มอรร่ี์แชมเบอร(์KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยูใ่นบริเวณพระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็น

สถานที่ เก็บสมบติัล า้คา่กวา่ 4,000 ช้ิน เชน่ ศาสตราวุธตา่งๆ เคร่ืองป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ 

เคร่ือง เงิน ทองเพชรพลอยเคร่ืองทรงขอกษัตริยพ์ระเจา้ซาร์และซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากย่ิงชมดอกไมน้านาพรรณท่ี

สวนสาธารณะแหง่แรกของกรุงมอสโคว ์

เท่ียง     บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บา่ย จากนั้นน าทา่นเดินทาสูบ่ริเวณ จตัุรสัแดง (Red Square) ท่ีถือเป็นหวัใจของกรุงมอสโควแ์ละประเทศรัสเซีย ท่ีมี

เหตุการณส์ าคญัตา่งๆเกิดข้ึนท่ีน่ี เคยใชเ้ป็นท่ีชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต  โบสถเ์ซ็นตบ์ำซิล  

St.Basil Cathedral  สรา้งในสมยั

พระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็น

แบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอด

โดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณมี์ชยัชนะ

เหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อยา่ง

เด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนต์

ในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 น าทา่น

ผา่นชม สุสำนเลนิน (Lenin 

Mausoleum) สรา้งในปี ค.ศ. 1929 

สุสานเเหง่น้ีนับวา่มีความส าคญัอยา่ง

มากตอ่ชาวรสัเซียเเละโลก

คอมมิวนิสต ์ เพราะเป็นจุดท่ีเหลา่บรรดาผูท่ี้รักในอดีตทา่นผูน้ าเเละบรรดานักทอ่งเท่ียวจะไดม้าเห็นร่างของทา่นได ้

อยา่งใกลชิ้ด อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมชัน้น าภายใน หำ้งสรรพสินคำ้กมุ  (GUM) สถาปัตยกรรม

ท่ีเกา่แกข่องเมืองท่ีมีความสวยงาม

โดดเดน่  นอกจากนั้นทา่นยงัสามารถ

แวะไปเช็คอินท่ี Nulevoy Kilometer 

Goroda Moskvy หลกักิโลศูนยข์อง

ประเทศรัสเซียไดอี้กดว้ยจากนัน้น า

ทา่นชม สถำนีรถไฟใตดิ้นมอสโคว ์

(Moscow Metro) ท่ีไดร้ับการ

ยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใตด้นิท่ี

สวยงามท่ีสุดในโลก เปิดให ้

สาธารณชนใชบ้ริการ เม่ือวนัท่ี 15  
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พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบง่เป็น 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร งดงามดว้ยงานทางดา้นสถาปัตยกรรมที่

ปราณีออ่นชอ้ยสวยงาม ตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดบัดว้ยภาพวาดสีน ้ามนั  โคมไฟคริสตลัหรูหราออกแบบ

ตกแตง่ท่ีแตกตา่งไปตามยุคสมยั   น าทา่นสู ่ย่ำนถนนอำรบทั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็น

ถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นทัง้ยา่นการคา้และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภค

บริโภค ของท่ีระลึกตา่ง ๆ มี  ศิลปินมานั่งวาดรูป ทัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ด า ภาพสีตา่ง ๆ และรูปลอ้เลียน มีเวลา

ทา่นเลือกซ้ือของท่ีระลึก น าทา่นชมภายนอก อำรำมชี โนโวดิชีนี คอนแวนน ์ (Novodevichy Convent) 

เกา่แกอ่ายุกวา่ 300 ปี ท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงั พระนางโซเฟีย และบรรดาเช้ือพระวงศฝ่์ายหญิง ในประวติัศาสตร์ราชวงศ์

โรมานอฟ ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสานส าหรับสุภาพสตรีคนส าคญัๆ ระดบัประเทศไมว่า่จะเป็นอดีตสุภาพสตรี หมายเลข 

1 นางไรซา่ กอบาชอพ ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั  Vega Best Western Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) รถไฟด่วนซบัซำนมอสโคว-์เซนปีเตอรส์เบิรก์-วิหำรเลือด-โบสถค์ำซำ - ถนนเนฟสก้ี 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ สถำนีรถไฟควำมเร็วสูง (Sapsan Fast Train) เทคโนโลยีใหมล่า่สุดจากเยอรมนั หรือท่ี

เรียกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเป็นส่วนหน่ึงของตระกูล 

Siemens Velaro มีความเ ร็ว สูง สุด 

โดยประมาณ 250 กม. ตอ่ ชม. (155 

ไมลต์อ่ช ัว่โมง)   

......... น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเซนต ์ปีเตอร์

สเบิรก์ (Saint Petersburg) โดย

รถไฟควำมเร็วสงู (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง)  

** รอบของรถไฟ อำจปรบัเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั * 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บา่ย น าทา่นสมัผสักบั นครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ หรือ เลนินกราดเดิม เมืองท่ีสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

เปรียบประดุจ “รำชินีแห่งยุโรป

เหนือ” น าชม ป้อมปีเตอร ์ แอนด ์

พอล” Peter & Paul Fortress  ซ่ึงใน

อดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคุมขงันักโทษทาง

การเมืองเป็นป้อมปราการที่ สรา้งข้ึน

พรอ้มๆ กบันครเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก 

โดยพระบญัชาของยอดกษัตริย ์        

ปีเตอร์มหาราช ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสานท่ี

เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโ์ร

มานอฟทุกพระองค ์

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY6NbM__7iAhVanI8KHbboD04QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.getyourguide.com%2Fst-petersburg-l43%2Fst-petersburg-s-peter-and-paul-fortress-t12963%2F%26psig%3DAOvVaw1ls4DbFpxtocinWSYTHN2W%26ust%3D1561358427956474&psig=AOvVaw1ls4DbFpxtocinWSYTHN2W&ust=1561358427956474
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น าชม วิหำรเลือด SPILLED BLOOD CHURCH ท่ีสรา้งข้ึนพ่ือระลึกถึง พระเจา้ซาร์ อเล็กซานเดอรท่ี์ 3 น าทา่น

ชม มหำวิหำรเซ็นตไ์อแซค ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต ์แฟรร็์อง ใชเ้วลาสรา้งถึง 40 ปี ภายใน

วิหารประดบัประดาดว้ยหินออ่น, และมาลาไคทห์ลากสี ยอดโดมท าดว้ยทองค าแผน่ หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็น

วิหารทรงโดมท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของโลก น า

ทา่นชม โบสถค์ำซำน (Kazan 

Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมในรูป

ศิลปะแบบนีโอคลาสสิก เป็นลกัษณะรูปทรง

คร่ึงวงกลม มี  เสาหินวางเรียงแถวยาวอยา่ง

เป็นระเบียบหลงัจาก 10 ปี แหง่การกอ่สรา้ง 

มหาวิทยาลยัคาซานกลายเป็นสถานที่ เพ่ือมา

สกัการะบูชาที่ ไดร้ับความนิยมเป็นอยา่ง 

เน่ืองจากสาเหตุหน่ึงมาจากเพราะตัง้อยูใ่นใจ

กลางเมืองจึงท าใหป้ระชาชนหรือ

นักทอ่งเท่ียวพบเห็นไดง้า่ย และดว้ยความ

สวยงามของมหาวิหารท่ีมกัจะเป็นท่ีสะดุดตาของผูพ้บเห็นแตใ่นปีค.ศ. 1812 เกิดสงครามระหวา่งรสัเซียกบัฝรั่งเศส

ข้ึน จึงไดน้ ารูปปั้นของผูบ้งัคบับญัชาการสูงสุดแหง่กองทพัเรือ คือ Mikhail Kutuzov และ Barclay de Tolly มา

จดัแสดงเป็นอนุสรณไ์ว ้ ณ ท่ีมหาวิหารคาซานน้ีดว้ยซ่ึงปัจจุบนัมหาวิหารคาซานจดัไดเ้ป็นมหาวิหารอีกหน่ึง

สถานที่ ในนครเซนตปี์เตอร์เบิรก์ที่ มีความสวยงามและมีประวติัท่ีส าคญัโดยดา้นหนา้ของมหาวิหารจะมี

สวนสาธารณะไวส้ าหรับเป็นท่ีพกัผอ่นของชาวรัสเซียซ่ึงท่ีน่ียงัเป็นท่ีนัดพบปะของวยัรุ่นอีกดว้ย และอีกท ัง้ในฤดู

รอ้นจะมีคนรสัเซียมกัชอบนิยมมายืนอาบแดด อา่นหนงัสือ หรือพบปะพูดคุยกนัเป็นจ านวนมากทีเดียวจากนั้น

อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองรสัเซีย ตามอธัยาศยัท่ียา่น ถนนเนฟสก้ี ปรอสเป็ค (Nevsky Prospekt) 

ถนนแหง่ยา่นการคา้ท่ีส าคญัของกรุงเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก เชิญทา่นเลือกซ้ือหาสินคา้เป็นของฝากของท่ีระลึก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร    

น าทา่นเขา้สูท่ี่ Octyabrskaya หรือเทียบเทา่    

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4) เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระรำชวงัฤดูหนำว  - พระรำชวงัฤดรูอ้น - กรุงเทพฯ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่พระรำชวงัฤดหูนำว  THE HERMITAGE ท่ีประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050หอ้ง ณ 

สถานที่ แหง่น้ีเคยใชเ้ป็นท่ี

รับรองการเสด็จเยือนของ

รัชกาลท่ี 5 ของไทยในการ

เจริญสมัพนัธไมตรีไทย กบั 

รัสเซีย ปัจจุบนัพระราชวงัน้ี

ไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอร์

มิเทจ (Hermitage 

Museum) ท่ีเก็บรวบรวมของ

ล า้คา่จากทัว่โลกกวา่ 3 ลา้น

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj496yGgf_iAhUCSY8KHeaPBEUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.sbatravel.co.th%2Ftour%2F%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E2%2594%2583%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AE%2F&psig=AOvVaw0Q5OFDUlsfiLzwfh-EJOPa&ust=1561358716458469
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ช้ิน รวมทัง้ ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ, แรมบรันด,์ แวนโก และ ศิลปวตัถุ

ล า้คา่ตา่งๆ อาทิเชน่ นาฬิกานกยูง, แจกนัมาลาไคท ์รวมถึงวตัถุของอียิปตโ์บราณ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่พระรำชวงัฤดู

รอ้นเปโตรควำเรสต ์หรือ 

พระรำชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Park & 

Palace) ไดส้มญานามวา่ เป็น 

"วงัแวร์ซายแหง่รัสเซีย" ท่ีต ัง้ริมฝั่ง

ทะเลบอลติคเป็นพระราชวงัหรูหรา

งดงามเป็นอยา่งมาก โดดเดน่อยูท่ี่

สวนน ้าพุ ท่ีออกแบบไดง้ดงามอยา่ง

น่าอศัจรรย ์หากมองออกไปจากตวั

พระราชวงั ผา่นน ้าพุจะมองเห็น

ทะเลบอลติก ท่ีสรา้งข้ึน ในสมยั

พระเจา้ปีเตอร์มหาราช ชมบริเวณสว่นภายนอกพระราชวงัท่ีประดบัประดาดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนน ้าพุอนั

ตระการตาอิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั น าทา่นเดินทางสู ่ตลาด PULKOVO 

OUTLET สถานท่ีรวบรวมสินคา้พ้ืนเมืองนานาชนิด ไวจ้ าหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไมว่า่จะเป็นนาฬิการสัเซีย, 

ตุก๊ตาแมลู่กดก,ผา้คลุมไหล,่ อ าพนั ฯลฯ  อิสระใหท้า่นใชเ้วลาเลือกซ้ือของท่ีระลึกไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

18.30 น.    น าทา่นเดินทางสู ่สนำมบินพลัโคโว ประเทศรสัเซีย   

21.45 น.  เดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ  สำยกำรบินเติรก์เมนิสถำนแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี T5 730 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5) กรุงเทพฯ 

04.00 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอำชกำบตั ประเทศเติร์กเมนิสถาน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

05.10 น.  เดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ  สำยกำรบินเติรก์เมนิสถำนแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี T5 645 

13.35 น. ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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กรุณำอ่ำนหมำยเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้

เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือ

กองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) 

เดินทาง หากทา่นถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 20 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางหรือขอเก็บสว่นตา่งคา่ทวัรเ์พ่ิมตามเง่ือนไข โดย

ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  

5.ในกรณีคณะเดินทาง แตค่ณะไมถึ่ง 15 ทา่น บริษัทจะขอเก็บสว่นตา่งคา่ทวัร์ทา่นละ 3,000.- บาทตอ่ทา่น 

  คณะไมถึ่ง 20 ทา่น บริษัทจะขอเก็บสว่นตา่งคา่ทวัร์ทา่นละ 2,000.- บาทตอ่ทา่น ในกรณีทา่นหน่ึงทา่นใด 

  ในคณะ ไมร่ับเง่ือนไข  เป็นเหตุใหท้วัร์ไมส่ามารถเดินทางได ้ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขในการยกเลิกการเดินทาง 

6. เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ในกรณีท่ีลูกคา้

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ ของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมข่อรับผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส้ินโปรแกรมและรายละเอียด

ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดย

ทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1.คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ  

3.คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา่  

5.คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ  

7.คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่ ) 

กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรับผิดชอบไมเ่กิน 1,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไมเ่กิน 500,000 บาท  

8.คา่หวัหนา้ทวัร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนำ้ทวัร)์  

อตัรำน้ีไม่รวม 

1.คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง  

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่  คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  คา่น ้าหนักเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋า

เดินทางหรือของมีคา่ที่ สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

4.คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5.คา่ทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปหวัหนา้ทวัร์ ทา่นละ 8 USD x 5 วนั = 40 USD ตอ่ทา่นตลอดทริป  

6.คา่พนักงานยกกระเป๋าที่ สนามบินทุกแหง่ และโรงแรมทุกเมือง 
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เง่ือนไขกำรจอง 

1.ช าระเงิน ค่ำทวัรท์ ัง้หมด บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้

เท่ำนัน้  ** ค่ำทิปโปรดช ำระกบัเจำ้หนำ้ท่ีท่ี สนำมบิน ณ วนัเดินทำง รวมทัง้ส้ิน 40 USD ต่อท่ำน ** 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  

3.หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน  

4. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการ

เดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของทา่นเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด   

 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทำงบริษทัขอเก็บค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ -- วนัก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมติัวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดย

เหตุจ ำเป็น ทำงบริษทัขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะดว้ย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีคา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึน

จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที่ สายการบินก าหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เชน่  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

- แจง้ยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมดัจ าท ัง้หมด 

- ยกเลิกกอ่น 45 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด (ยกเวน้คา่วีซา่ที่ ย่ืนและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกลว่งหนา้และกรุ๊ปท่ีเดินทางชว่ง  วนัหยุด

หรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ชว่งเดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการันตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีคา่

มดัจ าที่ พกั โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หกัคา่มดัจ า 20,000 บาท + คา่วีซา่ (ถา้มี) 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 10-29 วนั หกัคา่มดัจ า 20,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-9 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร์ 
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3.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนท่ีบริษทัฯก ำหนดไว ้(20 ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั

บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

4.กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง 

ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋  

5.กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double)หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง(Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี สว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่ มีอุณหภูมิต ่า  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่

อา่งอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 


