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U 16 PRO รัสเซยี มอสโคว ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 7 วัน 5 คืน 

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล ์และโหลดน า้หนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม 

รถไฟด่วน SAPSAN ไป–กลับ  มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์  
 

 

 

  

  

 

 

วันแรก (1) กรุงเทพฯ – มอสโคว ์                (-/-/D)       
วันทีส่อง (2) มอสโคว ์– จัตุรัสแดง – มหาวหิารเซนตบ์าซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคว ์(B/L/D) 
วันทีส่าม (3) พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร่ี์ – วิหารเซนตซ์ารเ์วียร ์– น่ังรถไฟดว่น SAPSANสู่เซนตปี์เตอรส์เบริก์ (B/L/D)      
วันทีส่ี่ (4) พุชกิน้ – พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังฤดูหนาว – ช้อปป้ิงย่านถนนเนฟสกี ้      (B/L/D)      
วันทีห่้า (5) เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – เซนตไ์อแซค – วิหารปีเตอรแ์อนดป์อลด ์- พิพิธภัณฑเ์รือรบออโรร่า – น่ังรถไฟ SAPSAN     (B/L/D)      
วันทีห่ก (6) มอสโคว ์–  สนามกีฬาลุซนีกี ้– ช้อปป้ิงถนนอารบัท – สนามบนิโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ     (B/L/-)                  
วันทีเ่จด็ (7) กรุงเทพฯ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
มีนาคม 18 – 23 / 25 – 30 มี.ค. 63 

49,900.- 
เมษายน 01 – 06 เม.ย. 63 
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พฤษภาคม 23 – 28 พ.ค. 63 53,900.- 
 
 
วันแรก (1) กรุงเทพฯ – มอสโคว ์

11.00 น. นัดคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ ช้ัน 4 ประตู 3 แถว D เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับอ านวยความสะดวกในการเช็คบัตรโดยสารและกระเป๋าเดนิทาง 

14.00 น. บินตรงสู่ กรุงมอสโคว ์โดยเที่ยวบนิที่ TG 974 ( ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ช.ม.) 
20.20 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว (DOMODEDOVO AIRPORT) กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม IZMAYLOVO GAMMA หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง (2)     มอสโคว ์– จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หา้งสรรพสินค้ากุม – สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคว ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำทำ่นถ่ำยรูปดำ้นนอก จัตุรัสแดง สีแดงในควำมหมำยรสัเซีย คือ สิ่งสวยงำม จตัุรสัแดงนีเ้ป็นลำนกวำ้ง 
เป็นเวทีของเหตุกำรณ์ส  ำคัญในประวัติศำสตรข์องรสัเซีย ไม่ว่ำจะเป็นงำนเฉลิมฉลองทำงศำสนำ กำร
ประทว้งทำงกำรเมือง จตัุรสัแดงสรำ้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังำนในช่วงเทศกำลส ำคญัๆ 
เช่นวนัปีใหม่ วนัชำติ วนัแรงงำน และวนัระลกึสงครำมโลกครัง้ท่ี 2 จำกนัน้น ำทำ่นถ่ำยรูปดำ้นนอกกบั มหา
วิหารเซนตบ์าซิล สรำ้งในสมัยพระเจำ้อีวำนท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรสัเซียโบรำณประกอบดว้ยยอด
โดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณมี์ชัยชนะเหนือพวกตำตำร์ (มองโกล) อย่ำงเด็ดขำด ใชเ้ป็นหอ้งส  ำหรบัสวด
มนตใ์นสมยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 15 หอนำฬิกำซำวิเออร ์ตัง้อยูบ่นปอ้มสปำสสกำยำ สงู 67 เมตร บนยอดมีดำว
แดง 5 แฉก ท่ีท ำมำจำกทบัทิมหนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์  ำมำประดบัไวล้กัษณะคลำ้ยหอบิ๊กเบนท่ี
ลอนดอนแตมี่อำยุมำกกวำ่ / น ำทำ่นเดินทำงสู ่ห้างสรรพสินค้ากุม สถำปัตยกรรมท่ีเก่ำแก่ของเมือง เป็น
หำ้งสรรพสินคำ้ท่ีใหญ่โตและสวยงำม จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค เสือ้ผำ้ ของใช้ในครวัเรือน แบรนด์เนม 
เครื่องส  ำอำง น ำ้หอม และสนิคำ้ท่ีระลกึ มีรำ้นคำ้มำกกวำ่ 200 รำ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว  ์ถือไดว้่ำมีควำมสวยงำมมำกท่ีสดุในโลก ดว้ยควำมโดดเด่น

ทำงสถำปัตยกรรมกำรตกแตง่ภำยในสถำนี ควำมสวยงำมของสถำนีรถไฟฟ้ำใตดิ้นมีจุดเริ่มตน้มำจำกช่วง 
แรกสดุท่ีสตำลนิ ขึน้มำเป็นผูน้  ำสหภำพโซเวียต ลกัษณะของสถำปัตยกรรมที่น  ำมำตกแต่งภำยในสถำนีนัน้
เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงำนศิลปะท่ีสรำ้งขึน้เพื่อระลกึถึงคุณควำมดีของวีรบุรุษ 
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ซึ่งจะสื่อออกมำในรูปของงำนป้ัน รูปหล่อ ภำพสลกันูนต ่ำ ภำพวำดประดบัลวดลำยแบบโมเสก /    น ำ
ทำ่นชอ้ปป้ิง ตลาด USATCHEVSKIY   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม IZMAYLOVO GAMMA หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม (3) พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร่ี์ – วิหารเซนตซ์ารเ์วียร ์– น่ังรถไฟด่วน SAPSANสู่
เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวังเครมลิน (KREMLIN) สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมงกุฎรำชกุมำรแห่งนคร
เคียฟ เจำ้ชำยยูร ิโดลโกรูกี มีรบัสั่งใหส้รำ้งเพื่อใชป้อ้งกันศตัรู ในอดีตเป็นเพียงปอ้มปรำกำรไมธ้รรมดำ ท่ี
เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตำมควำมเช่ือของชำวรสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์องพระ เจำ้ ปัจจุบัน
พระรำชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ ์และท่ีตัง้สถำนท่ีส  ำคัญหลำยแห่ง เช่น สภำคองเกรส วิหำรต่ำงๆ หอ
ระฆงัของอีวำนมหำรำชและสิ่งก่อสรำ้งอ่ืนๆอีกมำกมำย / จำกนัน้น ำท่ำน เขำ้ชม พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร่ี์

แชมเบอร์ (ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณพระรำชวังเครมลิน พิพิธภณัฑนี์เ้ป็นสถำนท่ีเก็บ
สมบัติล  ำ้ค่ำกว่ำ 4,000 ชิน้ เช่น ศำสตรำวุธต่ำงๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสือ้เกรำะท่ีใชร้บในสมรภูมิ 
เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพ์ระเจำ้ซำรแ์ละซำรนีำ่ซึ่งหำดไูดย้ำกยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำน ถ่ าย รูปด้ านนอกกับ วิหารเซนต์ซาร์เ วียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 

SAVIOUR) วิหำรท่ีสรำ้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจำ้ซำรอ์เลก็ซำนเดอรท่ี์ 1 เพื่อเป็นอนสุรณแ์หง่ชัย
ชนะและแสดงกตญัญุตำแด่พระเป็นเจำ้ท่ีทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จำกสงครำมนโปเลียน โดยใช้
เวลำก่อสรำ้งนำนถึง 45 ปี เป็นวิหำรโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรสัเซีย ตัง้อยูใ่จกลำงเมืองติดกับแม่น ำ้มอสโคว ์
รอบๆ วิหำรจะมีภำพหลอ่โลหะเป็นรูปนกัรบโบรำณกับกษัตรยิท่ี์สวยงำมและเหมือนจรงิปัจจุบนัวิหำรนี ้ใช้
ในกำรประกอบพิธีกรรมส  ำคญัระดบัชำติของรสัเซีย  
 น าท่านโดยสารรถไฟด่วน SAPSAN ที่นับว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดในการเดินทาง
ระหว่างมอสโควสู่์เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (ใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง) เดินทางถึงกรุงเซนตปี์เตอร์
สเบิรก์ เมืองทอ่งเท่ียวท่ีโดง่ดงัทำงตะวนัตก และเป็นเมืองท่ีมีประวติัศำสตรย์ำวนำน 

*** การเดินทางโดยสารรถไฟทีจ่อดรถทัวร์กับสถานีรถไฟ มีระยะทางราว 1 กิโลเมตร ท่านจะต้องดูแลกระเป๋า
เดินทางด้วยตัวท่านเอง เพือ่ป้องกันกระเป๋าสูญหาย *** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 



 

บริษัทเที่ยวกับทัวร ์จ ำกัด 
21 อำคำรแพลตทิน่ัม เพลส หอ้ง1 เอ-5 ชั้นที่1 ถนนวัชรพล แขวงทำ่เเร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพ 10220 

โทร 021087955 e:mail tiaokubtour@gmail.com 
 
 

บริษทัเท่ียวกบัทวัร์ จ  ำกดั 

ใบอนุญำตเลขท่ี 11/09972 

 

 น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี (4)      พุชกิน้ – พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังฤดูหนาว – ช้อปป้ิงย่านถนนเนฟสกี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำทำ่นเดินทำงสู ่เมืองพุชกิน้ เมืองท่ีตัง้ช่ือตำมอเลก็ซำนเดอร ์เซอรเ์กเยวิช พชุกิน เป็นกวีชำวรสัเซียในยคุ

โรแมนติก ซึ่งไดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็นกวีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของรสัเซีย และเป็นผูร้ิเริ่มวรรณกรรมรสัเซียสมยัใหม่ 
น ำทำ่นเขำ้ชมภำยใน พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE)  เดิมเป็นพระรำชวงัท่ีพระเจำ้ปี
เตอรม์หำรำชทรงสรำ้งไวส้  ำหรบัพระนำงแคทเธอรีนท่ี 1 ในปี ค.ศ.1741 เพื่อใชพ้กัผอ่นในฤดรูอ้น ต่อมำได้
ตกทอดถึงพระนำงอลซิำเบธพระธิดำของพระองค ์ท่ีไดต้กแตง่ใหม่ดว้ยศิลปะรูปแบบใหม่ท่ีเรยีกว่ำรสัเซี่ยน
บำรอคท่ีหรูหรำ อ่อนชอ้ย และงดงำมดงัเช่นในปัจจุบนั ตวัอำคำรทำสีฟ้ำสดใส มีหลงัคำรูปโดมสีทองสกุ
ปลั่ง ภำยในประกอบดว้ยหอ้งหบัตำ่งๆนบัรอ้ย โดยเฉพำะ ห้องอ าพัน (THE AMBER ROOM) ท่ีทกุทำ่น
จะตอ้งตำโตดว้ยควำมอลงักำรของตวัหอ้ง จำกนัน้เดินทำงกลบัเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำทำ่นเขำ้ชมภำยใน พระราชวังฤดูหนาว หรือ พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ (HERMITAGE MUSEUM) ท่ี

ประกอบดว้ยหอ้งตำ่งๆ มำกกวำ่ 1,050 หอ้ง ปัจจุบนัพระรำชวงันีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมงำน
ศิลปะล ำ้คำ่ของโลกกวำ่ 8 ลำ้นชิน้ รวมทัง้ภำพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อำทิ ลีโอนำโด ดำวินซี่ ,  ปีกัส
โซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ สถำนท่ีแหง่นีเ้คยใชเ้ป็นท่ีรบัรองกำรเสด็จเยือนรสัเซียของรชักำลท่ี 5 ของไทยใน
กำรเจริญสมัพนัธไมตรไีทย-รสัเซีย / น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ย่านถนนเนฟสกี ้(NEVSKY PROSPECT) ช่ือถนน
ไดม้ำจำกเจำ้ชำยเนฟสกีเ้ป็นถนนยำ่นกำรคำ้สำยหลกั ใหท้ำ่นอิสระซือ้สนิคำ้เป็นท่ีระลกึตำมอธัยำศยั    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า (5)     เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – เซนตไ์อแซค – โบสถห์ยดเลือด – วิหารปีเตอรแ์อนดป์อลด ์ 
                   พิพิธภณัฑเ์รือรบออโรร่า – น่ังรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่กรุงมอสโคว ์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำน เข้าชมภายใน มหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) ไดช่ื้อว่ำเป็นมหำ
วิหำรท่ีสวยงำมท่ีสดุและใหญ่เป็นล  ำดบัท่ี 4 ของโลก ภำยในมีรูปภำพท่ีสรำ้งดว้ยโมเสคสวยงำม รูปเขียน
ไอคอน โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นท่ีนบัถือของชำวเมืองอย่ำงมำก / น ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกกบั โบสถห์ยด
เลือด(SPILT BLOOD CHURCH) สรำ้งขึน้บนบริเวณท่ีพระเจำ้อเล็กซำนเดอรท่ี์ 2 ถกูลอบปลงพระชนม์



 

บริษัทเที่ยวกับทัวร ์จ ำกัด 
21 อำคำรแพลตทิน่ัม เพลส หอ้ง1 เอ-5 ชั้นที่1 ถนนวัชรพล แขวงทำ่เเร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพ 10220 

โทร 021087955 e:mail tiaokubtour@gmail.com 
 
 

บริษทัเท่ียวกบัทวัร์ จ  ำกดั 

ใบอนุญำตเลขท่ี 11/09972 

 

และพระเจำ้อเล็กซำนเดอรท่ี์ 3 ทรงสรำ้งโบสถ์ขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดำ สถำปัตยกรรมมีลกัษณะ
คลำ้ยวิหำรเซนตบ์ำซิลท่ีกรุงมอสโคว ์/ น ำทำ่นชม วิหารปีเตอรแ์อนดป์อลด ์(Peter and Paul-Fortress) 
เริ่มสรำ้งขึน้เม่ือปีค.ศ 1712 ดว้ยกำร ออกแบบของ DomennicaTrezzini สรำ้งเสร็จในวนัท่ี 29 มิถุนำยน 
ค.ศ 1733 ตัง้ช่ือวิหำรแหง่นีเ้พ่ือเป็นเกียรต์ิแด่นกับุญปีเตอร ์และนกับุญปอลดเ์พ่ือเป็นกำรเผยแพรศ่ำสนำ 
และวิหำรแหง่นีย้งัเป็นท่ีเก็บพระศพของรำชวงศโ์รมำนอฟ เริ่มตน้จำกพระเจำ้ปี  เตอรม์หำรำชเป็นองคแ์รก 
จนกระทั่งถึงกษัตริยอ์งคส์ดุทำ้ยของรำชวงศ ์/ น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ พิพิธภัณทเ์รือรบออโรร่า (AURORA 

MUSEUM) เรือประวัติศำสตร์-ของรัสเซียท่ี ท่ีมีประวัติยำวนำนรวมถึงกำรผ่ำนนช่วงกำรปฏิวัติกำร
เปลี่ยนแปลงกำรปกครองมำเป็นระบอบคอมมิวนิสตใ์นปีค.ศ. 1917 และสงครำมโลกครัง้ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 
1941-1945 ดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำทำ่นเดินทำงสูส่ถำนีรถไฟเพื่อน าท่านโดยสารรถไฟด่วน SAPSAN เดินทำงกลบัสู ่กรุงมอสโคว ์ 

*** การเดินทางโดยสารรถไฟทีจ่อดรถทัวร์กับสถานีรถไฟ มีระยะทางราว 1 กิโลเมตร ท่านจะต้องดูแลกระเป๋า
เดินทางด้วยตัวท่านเอง เพือ่ป้องกันกระเป๋าสูญหาย *** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม IZMAYLOVO GAMMA หรือเทียบเท่า 

วันที่หก (6)  มอสโคว ์–  สนามกีฬาลุซนีกี ้– ช้อปป้ิงถนนอารบัท – สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำน ถ่ำยรูปดำ้นนอกกับ สนามกีฬาเลนิน หรือสนามกีฬาลุซนีกี ้(LUZHNIKI STADIUM) สนำม

กีฬำกระดบัควำมจุ 80,000 ท่ีนั่ง ท่ีใชเ้ป็นพิธีเปิดกำรแขง่ขนัฟุตบอลโลก 2016 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำทำ่นสู ่ถนนอารบัท (ARBAT STREET) ถนนคนเดินยำวประมำณ 1 กม. เป็นทัง้ยำ่นกำรคำ้ แหลง่รวม

วยัรุน่ รำ้นคำ้ของท่ีระลกึ รำ้นนั่งเลน่ รำ้นอำหำรมกมำย และยงัมีศิลปินมำนั่งวำดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน 
และศิลปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอีกดว้ย 

18.00 น. น ำทำ่นเดินทำงสู ่สนามบินโดโมเดโดโว (DOMODEDOVO MOSCOW AIRPORT) เพื่อท ำกำรเช็คอิน 
22.05 น. ออกเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 975 

วันที่เจ็ด (7) กรุงเทพฯ 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ 
วันที่ 18 – 23 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 49,900.- 

เด็ก อำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ไมมี่เตียงเสรมิ 47,900.- 

พกัเด่ียว เพิ่มจำกคำ่ทวัรท์ำ่นละ  6,000.- 

 
อัตราค่าบริการ 

วันที่ 1 – 6 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 49,900.- 

เด็ก อำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ไมมี่เตียงเสรมิ 47,900.- 

พกัเด่ียว เพิ่มจำกคำ่ทวัรท์ำ่นละ  6,000.- 

 
อัตราค่าบริการ 

วันที่ 23 – 28 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 53,900.- 

เด็ก อำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ไมมี่เตียงเสรมิ 51,900.- 

พกัเด่ียว เพิ่มจำกคำ่ทวัรท์ำ่นละ  8,000.- 

 
หมายเหตุ ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวรโ์ดยละเอียด เมื่อท่านช าระค่ามัดจ าแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความ
เหมาะสมขึน้อยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวรโ์ดยค านึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ** 
 
อตัรำนีร้วม   
 คำ่ตั๋วเครื่องบินไป – กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ ไทย ชัน้ประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 % ** 
 คำ่ภำษีน ำ้มนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดินทำงจำกสำยกำรบิน 
 คำ่โรงแรมท่ีพกัตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 คำ่อำหำรและเครื่องด่ืมทกุมือ้ตำมท่ีระบุในรำยกำร 
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 คำ่รถรบั – สง่ระหวำ่งน ำเท่ียวตำมท่ีระบุในรำยกำร (กฎหมำยยโุรปไม่อนญุำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชั่วโมงตอ่วนั) 
 คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิัทฯ ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่นตลอดกำรเดินทำง 
 คำ่ประกนัอุบติัเหตกุำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินทำ่นละไม่เกิน 1,500,000 บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม ์
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดินทำง 
  คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำเดินทำง ในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรมัตอ่ทำ่น) 
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิัทฯ ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่นตลอดกำรเดินทำง 

  คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกท่ีรำยกำรระบุเชน่ คำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี คำ่อำหำรและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รำยกำร เป็นตน้ 

  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และคำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%  (กรณีตอ้งกำรใบเสรจ็)  
  คำ่ทิปพนกังำนขบัรถและมคัคเุทศก ์3,000 บำทตอ่ทำ่น ตลอดกำรเดินทำง ขอเก็บรวมในสว่นท่ีเหลอื 

คำ่ทิปหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมืองไทยขึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจที่จะตอบแทนเป็นสนิน ำ้ใจในกำรบรกิำร 
คำ่ทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังำนยกกระเป๋ำโรงแรมและสนำมบิน เป็นตน้ 

 
เงื่อนไขในกำรจองทวัร ์

1. ช ำระค่ำมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 3 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีท่ำนไดท้  ำกำรจองทวัร ์มิฉะนัน้จะถือว่ำท่ำน
ยกเลกิกำรจองโดยอตัโนมติั  

2. ช ำระสว่นท่ีเหลอืภำยใน 20 วนัก่อนกำรเดินทำง มิฉะนัน้จะถือวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 
3. หำกทำ่นท่ีตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ตำ่งจงัหวดั) เพื่อมำยื่นวีซำ่หรอืวนัเดินทำง ให้

ทำ่นติดตอ่เจำ้หนำ้ท่ีก่อนท ำกำรออกบตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ีทรำบบรษิัท
ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้ 

 
กำรยกเลกิ 

ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 45 วนั หกัคำ่มดัจ ำ 20,000 บำท  
ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 15 - 44 วนั หกัคำ่มดัจ ำ 30,000 บำท  
ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 1 - 14 วนั คิดคำ่ใชจ้่ำย 100% ของรำคำทวัร ์ 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 15 วนั ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำง
นอ้ย 20 ท่ำนหรือผลกำรพิจำรณำวีซ่ำผ่ำนไม่ครบจ ำนวน 20 ท่ำน และ/หรือ มีผูร้ว่มเดินทำงในคณะไม่ถึง 20 ท่ำน ซึ่งใน
กรณีนีท้ำงบรษิัทฯ ยินดีคืนเงินใหภ้ำยใน 15 วนั หรอืจดัหำคณะทวัรอ่ื์นใหถ้ำ้ทำ่นตอ้งกำร 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำยตำมท่ีเกิดขึน้จรงิ 

กรณีวีซำ่ถกูปฏิเสธจำกสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผำ่น) ทำงบริษัทจะท ำกำรเก็บคำ่ใชจ้่ำยตำมท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คำ่วีซำ่และ
บรกิำรยื่นวีซำ่ คำ่มดัจ ำตั๋วเครื่องบินหรอืคำ่ตั๋วเครื่องบิน เป็นตน้ 

ในกำรยื่นขอวีซ่ำ ทำงบริษัทฯ มีหนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกๆ ท่ำนในกำรจัดเตรียมเอกสำรใหค้รบตำมท่ี
สถำนทูตระบุเทำ่นัน้ (กำรอนมุัติวีซ่ำขึน้อยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถำนทตูนัน้) พรอ้มสง่มอบเอกสำรประกอบกำรยื่นวีซำ่ไม่
นอ้ยกวำ่ 3 สปัดำหก์่อนกำรเดินทำง  

ในกรณีท่ีเอกสำรของท่ำนไม่สมบูรณท์ำงสถำนทตูฯ อำจจะปฏิเสธกำรอนุมัติวีซ่ำของท่ำนได ้และท่ำนจะตอ้งเสีย
คำ่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่ (ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำใหก้ับผูร้อ้ง
ขอ หำกทำ่นไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซำ่ไม่วำ่จะเป็นเหตผุลใดก็ตำมทำ่นไม่สำมำรถเรยีกรอ้งคืนคำ่วีซำ่ได)้ 

ทำงสถำนทูตจะรบัพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพรอ้มและมีควำมประสงคท่ี์จะเดินทำงไปทอ่งเท่ียวยงัประเทศ
ตำมท่ีระบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำ
ท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัรท์ัง้หมด (กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทำงเขำ้ประเทศเป็นกำรถำวร) 

หำกท่ำนสง่เอกสำรลำ่ชำ้ แลว้ผลปรำกฏวำ่ ผลวีซำ่ของทำ่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำก่อนกำรเดินทำง 7 วนัท ำกำร ทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรคิดคำ่ใชจ้่ำยตำมควำมเป็นจรงิ (คำ่มัดจ ำตั๋วกับสำยกำรบินหรือหำกทำงบรษิัทฯไดด้  ำเนินกำร
ออกตั๋วแลว้ทำงบรษิัทฯจะหกัคำ่ตั๋วเครื่องบินเต็มจ ำนวนและจะท ำกำรคืนใหท้ำ่นตำมท่ีสำยกำรบินคืนใหก้บัทำงบรษิัทฯ โดย
ใชเ้วลำประมำณ 6 เดือนทัง้นีบ้ำงสำยกำรบินไม่สำมำรถคืนค่ำตั๋วเครื่องบินไดท้่ำนสำมำรถตรวจสอบกับทำงสำยกำรบิน
โดยตรง คำ่ธรรมเนียมวีซำ่ท่ีทำงสถำนทตูเรยีกเก็บ คำ่มดัจ ำในตำ่งประเทศ โดยสว่นท่ีเหลอืจะคืนใหท้ำ่นภำยใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สำมำรถเดินทำงเขำ้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่ำจะเป็นประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือใช้เอกสำรปลอมในกำร
เดินทำง และส ำหรบัท่ำนท่ีถูกปฏิเสธวีซ่ำอันเน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีสอ่ไปในทำงทุจริต หรือจะหลบหนีเขำ้เมือง หรือใช้
เอกสำรปลอมประกอบกำรยื่นวีซ่ำ ทำงบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทัง้หมดท่ีท่ำนไดช้  ำระค่ำทัวรม์ำแลว้ไม่ว่ำบำงส่วนหรือเต็ม
จ ำนวนและทำงบรษิัทฯจะแจง้เจำ้หนำ้ท่ีด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
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ส ำหรบัผูเ้ดินทำงท่ีทำงบริษัทฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่ำให ้เม่ือผลวีซ่ำผ่ำนแลว้มีกำรยกเลิกกำรเดินทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด  ยกเวน้หำกเกิดเหตุจ ำเป็นสดุวิสยั และทำงบริษัทฯ จะขอด ำเนินกำรแจง้ยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
เน่ืองจำกกำรยื่นวีซำ่จะถกูระบุเป็นสถิติของทำงบรษิัทฯ กบัทำงสถำนทตู 
 
 
 

 


