
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

 เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงซากอรส์ไดเ้ป็น

ทีต่ ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุ 

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin 

Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร ์

 ตืน่เตน้กบัพพิธิภณัฑอ์วกาศ ทีแ่สดงถงึความล า้

หนา้ทางดา้นเทคโนโลยอีวกาศของรสัเซยี 

 เยอืนพระราชวงัเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) 

ทีง่ดงาม  

 เขา้ชมพระราชวงัยซููปอฟ (Yusupov Palace) 

สถานทีว่างยาและวางแผนสงัหารรสัปตูนิ 

 ชมการแสดงศลิปะพืน้เมอืงของชาวรสัเซยีใน

พระราชวงันโิคลสั  

ชมิวอ้ดกา้, ไขป่ลาคารเ์วยีร ์

 รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรอืแมน่ า้แมน่ า้ใจ

กลางกรงุมอสโคว ์(Dinner Cruise by Radisson 

Blu) 

 

 

 

 

I am in Russia มอสโคว ์

ซารก์อส เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

9 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: มถินุายน – พฤศจกิายน  

ราคาเริม่ตน้เพยีง 69,900.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 01-09, 08-16, 15-23, 22-30 ม.ิย., 29ม.ิย. – 07 ก.ค. 62  72,900 

วนัที ่ 13 -21 ก.ค. 62  72,900 

วนัที ่ 10 -18, 17-25 ส.ค. 62  72,900 

วนัที ่ 02-10, 21-29 ก.ย. 62  69,900 

วนัที ่ 12 -20 ,19 -27 ต.ค. 62  69,900 

วนัที ่ 23 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62  69,900 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์
  O HOLIDAY INN 

SELIGERSKAYA 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
มอสโคว ์– (บนิภายใน) เซนตปี์เตอรเ์บริก์ –  
พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ O O O 

PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 

หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมอืงปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรนี – 
ชมระบ าพืน้เมอืง ณ พระราชวงันโิคลสั O O O 

PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหาร
เซนตไ์อแซค – พระราชวงัยซููปอฟ O O  O 

PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
พพิธิภณัฑอ์อโรร่า – ถนนเนฟสกี ้– รถไฟ
ดว่น SAPSAN TRAIN  – มอสโคว ์  O X O 

HOLIDAY INN 
SELIGERSKAYA 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 

ซาร์กอร์ส  - โบสถ์โฮลีท ริน ิต ี้  – โบสถ์
อสัสมัชญั – สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค – 
วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ถนนอารบตั - ละคร
สตัว ์

O O O 

HOLIDAY INN 
SELIGERSKAYA 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 

มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑ์
อารเมอรี ่– จตัุรสัแดง – วหิารเซนทบ์าซลิ - 
รบัประทานอาหารระหว่างล่องเรอืแม่น า้ใจ
กลางกรงุมอสโคว ์

O O O 

HOLIDAY INN 
SELIGERSKAYA 
หรอืเทยีบเทา่ 

8.  
IZMAILOVO  MARKET – พิ พิ ธ ภ ั ณ ฑ์
อวกาศ – สนามบนิ                                            O O  

 

9.  กรงุเทพฯ    
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์

07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู4 

เคานเ์ตอร ์H,J สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย TG 974 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่23 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 10.50 น. 

และถงึกรงุมอสโคว ์เวลา 17.10 น.*** 

16.15 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว  ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่

ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น า

เดนิทางสู่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพ

ของกรุงมอสโคว์ไดท้ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตกึสูงเจ็ดตกึที่สรา้งในสมัยสตาลนิ 

นอกจากนี้ยังมแีผงลอยขายของที่ระลกึในราคาถูกตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมากที่ท่านสามารถ

เลอืกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย 

   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 มอสโคว ์– (บนิภายใน) เซนตปี์เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมอสโคว ์ 

..... น. ออกเดนิทางสูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ โดยสายการบนิ ….. เทีย่วบนิที.่.…..  

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.)  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

น าชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานที่แห่งนี้เคยใชเ้ป็นที่รับรองการเสด็จเยอืนรัสเซยีของ

รัชกาลที ่5 ของไทยในการเจรญิสมัพันธไมตรไีทย-รัสเซยี   ปัจจบุนัพระราชวังนีไ้ดถ้กูใช ้

เป็น เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum)  ทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะ

ล ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด 

ดาวนิซี,่ ปีกสัโซ, แรมบรันด,์ แวนโกะ๊ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญ่



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีส่ดุของโลกแหง่หนึง่  

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เม ืองปี เตอร ์ฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน  – ชมระบ าพื้น เม ือง ณ 

พระราชวงันโิคลสั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางสู่เมอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึง่เป็นที่ตัง้ของ พระราชวงัฤดูรอ้น เป

โตรดวาเรสต ์(Peterhof Palace) ที่สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอร์ มหาราช พระ

ต าหนักทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังทีง่ดงามโดดเด่นดว้ยอทุยาน

น ้าพุทีพ่วยพุ่งมาจากรูปปั้นสทีองและทีต่่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุค

ทอง ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมทีว่จิติรงดงามอลังการยิง่ หอ้งหับต่างๆ ภายใน

พระราชวังประดับดว้ยทองค าอร่ามเรอืงพรอ้มภาพเขยีนทีส่วยงามเก่าแกท่รงคุณค่าทาง

ประวัตศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิค่าได ้ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุแ์ละ

สวนน ้าพอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝร่ังเศส 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่เมอืงTsarskoye Selo หรอื เมอืงพุชกิน้ (Pushkin) เมอืงนี้เป็นทีป่ระทับ

ในฤดูรอ้นของราชวงศ ์และมเีหตุการณ์ส าคัญเกดิขึน้ในวันที ่2 เมษายน ค.ศ.1917 พระ

เจา้นิโคลัสที่ 2 พรอ้มสมาชกิในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวัติ ซ ึง่

กลายเป็นประวัตศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมอืงพุชกิน้และราชวงศ ์โรมานอฟทีย่าวนานกว่า 

200 ปี น าเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine Palace) ภายในพชุกิน้วลิเลจ 

(Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศลิปะ

แบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสฟ้ีาสดใส มหีลังคารูปโดมสทีองสุกปลั่งภายใน

ประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  ทีทุ่กท่าน

จะตอ้งประทับใจ อสิระใหท้่านเดนิชมสวนอันร่มรืน่งดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิง

สนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 จากน ัน้ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรสัเซีย ในพระราชวงันิโคลสั 

(Nicholas Palace) ทีม่ชี ือ่เสยีงในการแสดง การเตน้ร า การรอ้งเพลง การแตง่กายชดุ

ประจ าชาต ิตามเผ่าต่างๆ ซึง่ท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึง่ในชว่งพักการแสดงมี

บรกิารอาหารวา่ง อาทเิชน่ ไขป่ลาคารเ์วยีร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – พระราชวงัยูซู

ปอฟ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึง่ในอดตีเคยใช ้

เป็นทีคุ่มขังนักโทษทางการเมอืงเป็นป้อมปราการทีส่รา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซ็นตปี์เตอร์

สเบริก์ ปัจจุบันใชเ้ป็นสุสานทีเ่ก็บพระศพของสมาชกิในราชวงศ ์โรมานอฟทุกพระองค ์ 

จากนัน้น าเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น

มหาวหิารทีส่วยงามทีส่ดุ และใหญ่เป็นล าดับ 4 ของโลก ภายในมรีูปภาพทีส่รา้งดว้ยโม

เสคสวยงาม รูปเขยีนไอคอน โบสถศ์ักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงอย่างมาก 

เนื่องจากครัง้หนึ่งตัวเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่

มหาวหิารเซน็ตไ์อแซคแหง่นี ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย 

 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัยูซูปอฟ (Moika Palace หรอื Yusupov Palace) อดตี

วังเกา่ สรา้งขึน้มาตัง้แตปี่ 1770 โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส Jean – Baptiste Vallin de la 

Mothe ก่อนจะตกทอดมาเป็นวังแห่งเจา้ชายยูซูฟ ในปี 1917 วังแห่งนี้ไดเ้ป็นที่วางยา

และวางแผนสังหารรสัปูตนิ (Grigori Yefimovich Rasputin) ปัจจุบันพระราชวัง

ภายในมจี าลองเหตุการณ์ดว้ยหุ่นขีผ้ ึง้ เพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ห็นบรรยากาศในวันลอบ

สงัหารรัสปตูนิ ผูโ้คนบลัลังกพ์ระเจา้ซา่รน์โิคลัสที ่2 และค าสาปอนัหนา้พศิวง ทีไ่มม่ใีคร

หาค าตอบได ้

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 พพิธิภณัฑอ์อโรรา่ – ถนนเนฟสกี ้– รถไฟดว่น SAPSAN TRAIN  – มอส

โคว ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นถา่ยรปูกบัพพิธิภณัทเ์รอืรบออโรรา่ (Aurora Museum) เรอืประวัตศิาสตร-์

ของรัสเซียที่ ที่มีประวัติยาวนานรวมถึงการผ่านช่วงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินสิตใ์นปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี ค.ศ. 

1941-1945 ดว้ย น าท่ านถ่ายรูปกบัโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s 

Resurrection) ทีส่รา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ถกูลอบปลงพระชนม ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งเพือ่เป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา น าทา่นตอ่ไปยงั 

 ถนนชอ้ปปิงเนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยชือ่ถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกี้

เป็นถนนยา่นการคา้สายหลักในเซนทปี์เตอรเ์บริก์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิเป็น

ของทีร่ะลกึ 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพือ่เดนิทางสูก่รงุมอสโคว ์น าทา่นขึน้รถไฟ 

SAPSAN TRAIN เพือ่เดนิทางสูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ – โบสถอ์สัสมัชญั – สถานรีถไฟใตด้นิกรงุ

มอสโค – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ถนนอารบตั - ละครสตัว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนีเ้ปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะเมอืงซา

กอรส์ไดเ้ป็นที่ตัง้ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในครสิตศ์ตวรรษที่ 14-

17  เป็นทีแ่สวงบุญทีศ่ักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลง

ทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy 

Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแต่ง

ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบุญเซอรเ์จยีสที่ภายใน

บรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชม

โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถท์ีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มี

การสรา้งในสมัยพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 เลยีนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญที่

จตุรัสวหิารแห่งเคลมลนิ  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถ์

เกา่แก ่สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบญุ มแีท่นส าหรับ

ประกอบพธิขีองพระสังฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระ

นางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทีจ่ัตุรัสวหิารแห่งพระราชวังเครมลนิ 

แต่ที่นี่สูงกว่าชมบ่อน า้ศกัด ิส์ทิธิ ์(Chapel Over the Well)  ที่ซมึขึน้มาเองตาม

ธรรมชาต ิ

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย 

 

น าท่านชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ย

ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากช่วง แรกสุดที่สตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต 

ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่ งภายในสถานี นั้น เป็นลักษณะของ 

Monumental art คือลักษณะของงานศลิปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึคุณความดีของ

วีรบุรุษ ซึง่จะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสก น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงมอสโคว ์แลว้น าท่านเขา้ชมวหิารเซนต์

ซาเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถา่ยภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิาร

โดมทองทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีน 

เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี 

จากนัน้น าทา่นสูถ่นนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็น

ทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ รา้นอาหารมากมาย และยัง

มศีลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ี ่ไมค่วรพลาด 

เช่น สุนัข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมอือาชพี  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและ

ชว่งหลังอกี 45 นาที จากนี้ยังมบีรกิารถ่ายรูปกับสัตวต์่างๆ และมขีองที่ระลกึดว้ย ***

กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไม่มกีารแจง้ล่วงหนา้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเมอรี ่– จตัรุสัแดง – วหิาร

เซนทบ์าซลิ - รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรอืแมน่ า้ใจกลางกรงุมอสโคว ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศนูยก์ลาง

ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยูอ่าศัยกว่า 

1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป น าท่านเขา้สู่

ภายในรัว้พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร์

ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอรส์เบริ์ก  

ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมขุของประเทศ น าทา่นสูจั่ตรัุส

วหิาร ถา่ยรปูกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆัง

อวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคัญใชใ้นงานพธิกีรรมทีส่ าคัญ 

เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จากนัน้ชมระฆังพระเจา้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ีส่ดุในโลกเพือ่น าไปตดิ

บนหอระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้

ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ีส่ดุในโลกทีย่ังไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์

น ้าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชม

ดา้นใน) น าเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภณัฑท์ี่

เก่าแก่ทีสุ่ดของรัสเซยีเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่

14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14  

ถงึช่วงตน้ครสิต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ

รวบรวมทรัพย์สมบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิที่สมบูรณ์แบบ ซึง่อีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ 

อหิรา่น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร  

บา่ย 

 

น าชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์

ส าคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ

ประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้ใชจั้ดงาน

ในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้

ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นทีต่ัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่

วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีัน

สวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev 

ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 

แฉกที่ท ามาจากทับทิม น ้ าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสต์น ามาประดับ ไวเ้มื่อปี

ค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนด์เนม เสื้อผา้ 

เครือ่งส าอาง น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ทีเ่ก็บศพสรา้ง

ดว้ยหนิออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

ค า่  น าท่ า น  ส ัม ผ ัส ค ว าม ห รู ห ร าข อ ง  Dinner Cruise by Radisson Blu 

รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรอืไปตามแม่น า้ Moskva ดืม่ด ่ารับบรรยากาศแบบ

สบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝาก

ฝ่ังแมน่ ้าเป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรอืเทยีบเทา่ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่8 IZMAILOVO  MARKET – พพิธิภณัฑอ์วกาศ – สนามบนิ                                            

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อสิระใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาทีถ่กูทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตา แม่

ลูกดก, ผา้คลุมไหล่, อ าพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย น าท่านสู่เข ้า

พิพิธภณัฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัด

แสดงเกีย่วกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวต่างๆ ซึง่พพิธิภัณฑ์

แห่งนี้ จะจัดแสดงเกีย่วกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุรยิะ เทคโนโลย ีและสิง่ประดษิฐท์ี่

เกีย่วขอ้งกับอวกาศของรัสเซยี พรอ้มดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละการพัฒนาของการเดนิทาง

ขึน้สูอ่วกาศและดวงจันทรต์ัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั สิง่จัดแสดงต่างๆ ไมว่า่จะเป็นกอ้นหนิ

จากดวงจันทร ์ชดุอวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้สนัุขทีเ่คยขึน้ไปในอวกาศ และ อกี

มากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร  

13.30 น.  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยสายการบนิไทย TG 975 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่23 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 18.40 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 07.30 น.*** 

วนัที ่9 กรงุเทพ 

07.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรแกรม :  I am in Russia มอสโคว ์ซารก์อส เซนตปี์เตอร์

สเบริก์ 9 วนั 7 คนืโดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

01 ม.ิย. 62 - 09 ม.ิย. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 52,900 6,900 

08 ม.ิย. 62 - 16 ม.ิย. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 52,900 6,900 

15 ม.ิย. 62 - 23 ม.ิย. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 52,900 6,900 

22 ม.ิย. 62 - 30 ม.ิย. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 52,900 6,900 

29 ม.ิย. 62 - 07 ก.ค. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 52,900 6,900 

13 ก.ค. – 21 ก.ค. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 52,900 6,900 

10 ส.ค. – 18 ส.ค. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 52,900 6,900 

17 ส.ค. – 25 ส.ค. 62  72,900 72,900 72,900 72,900 52,900 6,900 

02 ก.ย. – 10 ก.ย. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 49,900 5,900 

21 ก.ย. – 29 ก.ย. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 49,900 5,900 

12 ต.ค. – 20 ต.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 49,900 5,900 

19 ต.ค. – 27 ต.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 49,900 5,900 

23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 49,900 5,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้ และสายการบนิภายในประเทศไมเ่กนิ 23 ก.ก. และมากกวา่ 1 

ใบ ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการ

เดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (48 ดอลลา่รส์หรัฐ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ดอลลา่รส์หรัฐ) 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าให้คณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. กรณีชาวตา่งชาตยิืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวร์

หรอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวน  

8.  กรณีชาวตา่งชาตวิซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 


