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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดกการดกดิาา  
ผูใ้หนญ ่

หนอ้ ละ 2-3 าา่ด 

1 ดก็ก 2 ผูใ้หนญ ่ดก็กม ี

ดตยี  

(ดก็กอายุไมด่กดิ 12 ปี) 

1 ดก็ก 2 ผูใ้หนญ ่ 

ดก็กไมม่ดีตยี  

(ดก็กอายุไมด่กดิ 12 ปี) 

พกัดกีย่ว

ดพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

11 – 17 กดัยายด 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 39,999 

14 – 20 กดัยายด 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 39,999 

18 – 24 กดัยายด 2562 58,999 58,999 57,999 10,000 40,999 

25 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 58,999 58,999 57,999 10,000 40,999 

28 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562 58,999 58,999 57,999 10,000 40,999 

09 – 15 ตุลาคม 2562 59,999 59,999 58,999 10,000 41,999 

12 – 18 ตุลาคม 2562 60,999 60,999 59,999 10,000 42,999 

14 – 20 ตุลาคม 2562 60,999 60,999 59,999 10,000 42,999 

16 – 22 ตุลาคม 2562 59,999 59,999 58,999 10,000 41,999 

   

** อตัราดี ้ย ัไมร่วมคา่าปิคดขบัรถ หนวัหนดา้าวัร ์และมคัคุดาศกา์อ้ ถิด่ ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหนรบัดก็กอายุไมถ่ ึ 2 ขวบ ณ วดัดกดิาา กลบั (Infant) าา่ดละ 10,000 บาา ** 

 

** หนากาา่ดาีต่อ้ ออกต ัว๋ภายใด (ดครือ่ บดิ , รถาวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามาีด่จา้หนดา้าีาุ่กคร ั ้กอ่ดา าการออกต ัว๋ดด ือ่ จากสายการบดิ

อาจมกีารปรบัดปล ีย่ดไฟลา์ หนรอื ดวลาบดิ โกยไมไ่กแ้จ ้ใหนา้ราบลว่ หนดา้ ** 

 

** ส าหนรบัอตัราคา่บรกิารดี ้จ าดป็ดตอ้ มผีูด้กดิาา จ าดวด 20 าา่ด ข ึด้ไป ใดแตล่ะคณะ กรณีาีม่ผีูด้กดิาา ไมถ่ ึตามจ าดวดาีก่ าหนดก 

าา บรษิาัฯ ขอส วดสาิธิใ์ดการดล ือ่ดการดกดิาา  หนรอื ดปล ีย่ดแปล อตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาดพิม่ข ึด้ ดพือ่ใหนค้ณะไกอ้อกดกดิาา  ตาม

ความตอ้ การขอ ผูด้กดิาา ) ** 

 

วดัาีห่นด ึ ่  าา่อากาศยาดดาดาชาตสิุวรรณภูม ิกรุ ดาพฯ ประดาศไาย - า่าอากาศยาดดาดาชาตโิกโมดกโกโว ดมอื มอสโคว ์

  ประดาศรสัดซยี – ดมอื มอสโคว ์                  (-/-/D)      

08.00 ด. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ าา่อากาศยาดดาดาชาตสิวุรรณภมู ิกรุ ดาพฯ ประดาศไาย อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประตู

ทำงเขำ้หมำยเลข 3 เคำน์เตอร ์D สำยกำรบนิ Thai Airways โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ อ ำนวยควำม

สะดวกตลอดขัน้ตอนกำรเช็คอนิ และ หัวหนำ้ทัวรใ์หค้ ำแนะน ำเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มกอ่นออกเดนิทำง 

10.30 ด. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่าา่อากาศยาดดาดาชาตโิกโมดกโกโว ดมอื มอสโคว ์ประดาศรสัดซยี โดยสำยกำรบนิ Thai Airways 

เทีย่วบนิที ่TG974 (ดา ีย่วบดิตร )  

** ใชด้วลาบดิประมาณ 10 ช ัว่โม  30 ดาา ีบรกิารอาหนารและดครือ่ กืม่บดดครือ่ บดิ ** 

16.15 ด. เดนิทำงถงึ าา่อากาศยาดดาดาชาตโิกโมดกโกโว ดมอื มอสโคว ์ประดาศรสัดซยี  

น ำทำ่นผำ่นพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร ** ดวลาาอ้ ถิด่ชา้กวา่ประดาศไายประมาณ 4 ช ัว่โม  ** 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ดมอื มอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัตศิำสตรย์ำวนำนถึง 850 ปี เป็น

ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิ กำรเงนิ กำรศกึษำ และ กำรเดนิทำงของประเทศ โดยตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้ำมสักวำ ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชำกรอยู่

อำศัยกวำ่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท ำใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชำกรหนำแน่นทีส่ดุในยโุรป และเมื่อสมัยครัง้ที่สหภำพโซเวียตยังไม่ล่ม

สลำย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภำพโซเวยีตอกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหนารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหนารจดี) 

 ด าคณะดขา้สูา่ ีพ่กั Vega Izmailovo Hotel & Convention Center, Milan Hotel , Moscow หนรอืดายีบดาา่ 
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วดัาีส่อ  ดมอื มอสโคว ์- สถาดรีถไฟความดร็วสู  - ดมอื ดซดต ์ปีดตอรส์ดบริก์ - ดมอื พุชกดิ - พระราชว ัแคาดาอรดี - ป้อมปี

ดตอร ์และ ปอล                (B/L/D) 

ดชา้  บรกิารอาหนารดชา้ ณ หนอ้ อาหนารขอ โร แรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สถาดรีถไฟความดร็วสู  (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเท่ำ เทคโนโลยีใหม่ล่ำสุดจำกเยอรมัน หรือที่

เรยีกวำ่ Velaro RUS EVS เป็นรถไฟควำมเร็วสงูของประเทศรัสเซยี กำรออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Siemens Velaro มี

ควำมเร็วสงูสดุ โดยประมำณ 250 กม. ตอ่ ชม. (155 ไมลต์อ่ชั่วโมง)  

......... ด. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ ดมอื ดซดต ์ ปีดตอรส์ดบริก์ (Saint Petersburg) โกยรถไฟความดร็วส ู (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 

ชั่วโมง) ** รอบขอ รถไฟ อาจปรบัดปล ีย่ดไกต้ามความดหนมาะสม โกยค าด ึถ ึประโยชดข์อ ลกูคา้ดป็ดส าคญั ** 

 

......... ด. เดนิทำงถงึ ดมอื ดซดต ์ปีดตอรส์ดบริก์ (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงำมจนไดรั้บสมญำนำมว่ำ “รำชนีิแห่งยุโรปเหนือ” 

เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ สรำ้งโดยพระเจำ้ซำร ์ปีเตอรม์หำรำช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริม่สรำ้งดว้ยกำรถมทรำยและหนิเป็น

จ ำนวนมำกเพรำะวำ่พืน้ทีเ่ดมิของเมอืงนั้นเป็นดนิเลนของทะเล พระองคท์รงเลือกที่จะสรำ้งเมืองที่บรเิวณน้ีเพรำะว่ำตัวเมืองมี

ทำงออกทะเลบอลตกิและสำมำรถตดิตอ่ไปทำงยโุรปและประเทศอืน่ๆไดง้่ำย เพือ่กำรปฏริปูรัสเซยีใหทั้ดเทยีมกับประเทศอืน่ๆ ใน

ยโุรปไดโ้ดยง่ำย ตอ่มำเมอืงเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึไดรั้บสมญำนำมวำ่หนำ้ตำ่งแหง่ยโุรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดรัิสเซยี

เป็นเวลำ 206 ปี (หลังจำกนัน้ไดย้ำ้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงมอสโคว ์เมือ่ พ.ศ. 2461) ชือ่เดมิของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ คอื เป

โตรกรำด (Petrograd ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนนิกรำด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

กลา วดั บรกิารอาหนารกลา วดั ณ ภตัตาคาร (อาหนารพืด้ดมอื ) 
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น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ดมอื พุชกดิ (Pushkin) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ ซำโก เซโล ซึง่เป็นทีพ่ักในฤดรูอ้นของรำชวงศท์ีส่วยงำมและเป็น

บำ้นทีรั่กและโปรดปรำนของสมำชกิครอบครัวโรมำนอฟทกุพระองค ์ 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พระราชว ัแคาดาอรดี (Catherine Palace) ที่สวยงำมมำกแห่งหนึ่งในรัสเซยี มีหอ้งต่ำงๆใหช้มนับรอ้ย

หอ้ง แตห่อ้งทีท่กุทำ่นตอ้งไมพ่ลำดชมก็คอื หอ้งอ ำพัน  หรอื หอ้งแอมเบอรร์ูม (The Amber Room) ที่เป็นสุดยอดงำนศลิป์ยุค

ศตวรรษที ่18 อันประมำณคำ่มไิด ้ทีช่ำ่งจำกเยอรมันสรำ้งใหแ้กป่รำสำทของกษัตรยิฟ์รดีรชิที ่1 แหง่รัสเซยี ประกอบดว้ยไมโ้อ๊ค

ขนำดใหญ่หกชิน้เน้ือที ่100 ตำรำงเมตร ประดับดว้ยอ ำพัน 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล ้ำคำ้จำกอติำลี หอ้งอ ำพัน

ถกูสรำ้งขึน้ใหมใ่นชว่ง 20 ปีทีผ่ำ่นมำ ปัจจบุันรำคำประเมนิครำ่วๆ มำกกวำ่ 142 ลำ้นดอลลำ่หส์หรัฐ 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ป้อมปีดตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) สิง่กอ่สรำ้งอันดับแรกสดุของเมอืง เพือ่เป็นอนุสรณ์ต่อ

ชัยชนะสงครำมเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบำรอก ตัง้อยูบ่นเกำะวำซลิเยฟสกี้ ชมดำ้นในซึง่เป็นที่เก็บพระศพของรำชวงศโ์รมำ

นอฟ เริม่จำกพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำชจนกระท่ังกษัตรยิพ์ระองคส์ดุทำ้ยของรำชวงศ ์พระเจำ้นโิคลัสที ่2 และครอบครัว  

ค า่  บรกิารอาหนารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหนารจดี) 
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 ด าคณะดขา้สูา่ ีพ่กั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หนรอืดายีบดาา่ 

 

วดัาีส่าม ดมอื ดซดต ์ปีดตอรส์ดบริก์ - พระราชว ัฤกูรอ้ด หนรอื พระราชว ัปีดตอรฮ์อฟ - พระราชว ัฤกูหนดาว - พพิธิภณัฑด์ฮอรม์ ิ

ดาจ - โบสถห์นยกดลอืก - ถดดดดฟกี ้                                                                                                            (B/L/D) 

 

ดชา้  บรกิารอาหนารดชา้ ณ หนอ้ อาหนารขอ โร แรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พระราชว ัฤกูรอ้ด หนรอื พระราชว ัปีดตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรือ เปโตรควำเรสต ์ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

ทะเลบอลตคิ สรำ้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำชซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีป่ระทับพักผอ่นส ำหรับลำ่สัตวใ์นชว่งฤดรูอ้น 

โดยมคีวำมประสงคจ์ะใหพ้ระรำชวังแหง่น้ีมคีวำมงดงำมยิง่กวำ่พระรำชวังแวรซ์ำยส ์ประเทศฝร่ังเศส เพื่อแสดงถงึอ ำนำจ ควำม

เจรญิรุ่งเรืองของประเทศรัสเซีย จึงไดร้วบรวมสถำปนิกและช่ำงฝีมือจำกท่ัวทุกมุมโลกมำกมำย เพื่อเนรมติสิ่งก่อสรำ้งและ

สถำปัตยกรรมทีต่กแตง่ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำร็อค และนีโอคลำสคิ ประดำหอ้งตำ่งๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็น

ตน้ สัมผัสควำมสวยงำม ตื่นตำตื่นใจกับประตมิำกรรมน ้ำพุอันโดดเด่นอลังกำรสีทองเหลืองอร่ำม และ ร่มรื่นลงตัวกับอุทยำน

พฤกษำนำนำพันธุด์ำ้นหนำ้พระรำชวังรมิฝ่ังทะเลบอลตคิ ** ด า้พุใดสวดจะไม่สามารถดปิกใหนช้มความสวย ามไกใ้ดฤกู

หนดาว ประมาณชว่ ดกอืดตุลาคม ถ ึ ดกอืดพฤษภาคม และ พระราชว ัฤกูรอ้ดฯ อาจปิกา าการาุกวดัจดัารส์ ิด้ดกอืด 

หนรอื วดัจดัารแ์ละวดัอ ัคารส ิด้ดกอืด (2 วดั ตกิตอ่กดั) โกยไมแ่จ ้ใหนา้ราบลว่ หนดา้ ซึ ่ดป็ดธรรมดดยีมวดัหนยุกขอ ชาว

พืด้ดมอื รสัดซยี า ีจ่ะดพิม่วดัหนยุกใดช่ว ฤกูใบไมร้่ว  และ ฤกูหนดาว ประมาณช่ว ดกอืดตุลาคม ถ ึ ดกอืดพฤษภาคม 

กรณีา ีพ่ระราชว ัฤกูรอ้ดฯ ปิกา าการ าา บรษิาัขอส วดสาิธิป์รบัดปล ีย่ดโปรแกรมไกต้ามความดหนมาะสม และ 

สถาดการณ์ โกยด าา่าดชมความสวย ามขอ  พระราชว ัยูสซูปอฟ หนรอื พระราชว ัพาฟลอฟส ์พระราชว ัใก 

พระราชว ัหนดึ ่ดป็ดการากแาด า ั ้ด ี ้การปิกา าการขอ แตล่ะพระราชว ั จะไมต่ร กดัาุกพระราชว ั ** 

กลา วดั บรกิารอาหนารกลา วดั ณ ภตัตาคาร (อาหนารจดี) 
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น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พระราชว ัฤกูหนดาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งตำ่งๆ มำกกวำ่ 1,050 หอ้ง สถำนที่แห่งน้ีเคยใช ้

เป็นทีรั่บรองกำรเสด็จเยอืนประเทศรัสเซยีของพระมหำกษัตรยิไ์ทย รัชกำลที ่5 ในกำรเจรญิสัมพันธไมตรรีะหว่ำงประเทศไทยกับ

ประเทศรัสเซยี พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉำยพระฉำยำลักษณร์ว่มกับพระเจำ้ซำรน์โิคลัสที ่2 ของประเทศรัสเซยีเพือ่เป็นทีร่ะบกึอกีดว้ย 

น ำทำ่นเดนิทำงสู่ พพิธิภณัฑด์ฮอรม์ดิาจ (The State Hermitage Museum) บรเิวณเดียวกันกับพระรำชวังฤดูหนำว เป็น

สถำนทีเ่ก็บรวบรวมงำนศลิปะล ้ำค่ำของโลกกว่ำ 8 ลำ้นชิน้ รวมทัง้ภำพเขียนของจติรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนำโด ดำวนิซี ่

, ปีกัสโซ , แรมบรันด ์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและยิง่ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่โบสถห์นยกดลอืก (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึง่พระเจำ้อเล็กซำนเดอรท์ี ่3 ทรงสรำ้งขึน้

บนบรเิวณทีพ่ระเจำ้อเล็กซำนเดอรท์ี ่2 พระบดิำถกูลอบปลงพระชนม ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิำ ทรงน ำรูปแบบสถำปัตยกรรม

ของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มำใชใ้นกำรก่อสรำ้ง มีลักษณะรูปร่ำงคลำ้ยวิหำรเซนต์บำซลิที่เมืองมอสโคว ์ 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ถดดดดฟสกี ้(Nevsky Prospekt) สรำ้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช โดยมคีวำมยำว 4.5 

กโิลเมตร เริม่ตน้ทีห่นำ้พระรำชวังฤดหูนำวและสิน้สดุทีส่ถำนีรถไฟ จดุเดน่อยูท่ีส่ถำปัตยกรรมสมัยศตวรรษที ่18-20 ทีเ่รยีงรำยอยู่

สองขำ้งทำง ปัจจบุันเป็นถนนสำยหลักของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ซึง่เป็นทัง้ยำ่นกำรคำ้ ยำ่นทีอ่ยูอ่ำศัย ทีตั่ง้ของพระรำชวัง โรง

ละคร โรงแรม และสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีส่ ำคัญอกีมำกมำย 

ค า่ บรกิารอาหนารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหนารพืด้ดมอื ) 

 ด าคณะดขา้สูา่ ีพ่กั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หนรอืดายีบดาา่ 
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 วดัา ีส่ ี ่ ดมอื ดซดต ์ปีดตอรส์ดบริก์ - มหนาวหินารดซดต ์ไอแซค - สถาดรีถไฟความดร็วส ู - ดมอื มอสโคว ์           (B/L/D) 

ดชา้  บรกิารอาหนารดชา้ ณ หนอ้ อาหนารขอ โร แรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่มหนาวหินารดซดต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหำวหิำรซึง่สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1818-1858 

รวมแลว้ใชเ้วลำกอ่สรำ้งทัง้สิน้ 40 ปี มหำวหิำรแหง่น้ีสรำ้งขึน้โดยด ำรขิองพระเจำ้ซำร ์อเล็กซำนเดอรท์ี่ 1 (Tsar Alexander I) 

เพือ่ถวำยใหก้ับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึง่เป็นนักบญุอปุถัมภข์องพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช (Peter the Great) ในอดตีมหำรวิ

หำรแหง่น้ีถอืวำ่เป็นมหำวหิำรทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยี แตปั่จจบุันต ำแหน่งมหำวหิำรทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยีตกเป็นของมหำวหิำรเซนต์

ซำเวยีร ์(Church of Christ the Savior) ซึง่สรำ้งเสร็จเมือ่ปีค.ศ.2000 ภำยในมรีปูภำพทีส่รำ้งดว้ยโมเสควจิติรสวยงำม รูปเขียน

ไอคอนตำ่งๆ และหนิแกรนติขนำดใหญ่พเิศษ มหำวหิำรแหง่น้ีเป็นทีนั่บถอืของชำวเมอืงเป็นอยำ่งมำก เน่ืองจำกครัง้หนึ่งตัวเมือง

ถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหำรนำซจีนรำบคำบไปทัง้เมอืง แตม่หำวหิำรเซน็ตไ์อแซคแหง่น้ี ไดรั้บควำมเสยีหำยเพยีงเลก้นอ้ยเทำ่นัน้ 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สถาดรีถไฟความดร็วส ู (Sapsan Fast Train) หรอืเทยีบเทำ่  

กลา วดั  บรกิารอาหนารกลา วดั ณ ภตัตาคาร พดิศษดมดูบุฟดฟ่ตด์าดาชาต ิโร แรม Crowne Plaza Airport 5 กาว 

 

 
 

......... ด. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ดมอื มอสโคว ์(Moscow) โกยรถไฟความดร็วส ู  

......... ด. เดนิทำงถงึ ดมอื มอสโคว ์(Moscow)  

** รอบขอ รถไฟ อาจปรบัดปล ีย่ดไกต้ามความดหนมาะสม โกยค าด ึถ ึประโยชดข์อ ลกูคา้ดป็ดส าคญั ** 

ค า่ บรกิารอาหนารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหนารจดี) 

 ด าคณะดขา้สูา่ ีพ่กั Vega Izmailovo Hotel & Convention Center, Milan Hotel , Moscow หนรอืดายีบดาา่ 
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วดัาีห่นา้ ดมอื มอสโคว ์– DIY ตุก๊ตาแมล่กูกก - พระราชว ัดครมลดิ - มหนาวหินารอสัสมัชญั - มหนาวหินารอารค์แอดกด์กลิ มคิาดอล - 

ระฆ ัยกัษแ์หน ่พระดจา้ซาร ์- ปืดใหนญพ่ระดจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารด์มอรี ่แชมดบอร ์- จตุัรสัแก  - มหนาวหินารดซดต ์บาซลิ 

- หนอดาฬกิาซาวดิออร ์- หนา้ สรรพสดิคา้กุม - อดุสรณ์สถาดดลดดิ – ถดดอารบตั – การแสก ละครสตัว ์          (B/L/D) 

ดชา้  บรกิารอาหนารดชา้ ณ หนอ้ อาหนารขอ โร แรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู่ รา้ดผลติตุ๊กตาแม่ลูกกก ท่ำนจะไดท้ ำ DIY ดว้ยตัวของท่ำนเองในกำรระบำยสีตกแต่งตุ๊กตำแม่ลูกดกที่มี

ชือ่เสยีงและถอืเป็นสัญลักษณอ์กีอยำ่งนงึของรัสเซยี 1 เซต ตอ่ 1 ทำ่น และทำ่นสำมำรถน ำกลับไปเป็นของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พระราชว ัดครมลดิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจำ้ซำรท์กุพระองค ์จนกระท่ังพระเจำ้ซำร์

ปีเตอรม์หำรำชทรงยำ้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจบุันเป็นทีป่ระชมุของรัฐบำลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ

ประเทศ บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตรัุสวหิำร เป็นทีตั่ง้ของ มหนาวหินารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรำ้งโดยสถำปนิก

ชำวอติำเลยีนเป็นสถำปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถำนที ่ทีพ่ระเจำ้ซำรใ์ชท้ ำพธิบีรมรำชำภเิษก ** หนากมพีธิกีรรมาา 

ศาสดามหนาวหินารอสัสมัชญั จะไมอ่ดุญาตใหนด้ขา้ชมกา้ดใด ** ชม มหนาวหินารอารค์แอดกด์กลิ มคิาดอล (The Archangel 

Michael) ทีส่รำ้งอทุศิใหก้ับนักบญุอำรค์แอนดเ์กลิ มคิำเอล ปัจจบุันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจำ้ซำรก์อ่นยคุพระเจำ้ปีเตอรม์หำ

รำช ผา่ดชม ระฆ ัยกัษแ์หน ่พระดจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรำ้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนำงแอนนำทีท่รงประสงค์

จะสรำ้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุในโลก แตเ่กดิควำมผดิพลำดระหวำ่งหลอ่ท ำใหร้ะฆังแตก ปัจจบุันตัง้อยูภ่ำยในพระรำชวังเครมลนิแหง่น้ี 

ผา่ดชม ปืดใหนญพ่ระดจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรำ้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งกำรใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมี

กำรใชย้งิเลย ท ำดว้ยบรอนซน์ ้ำหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน   

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พพิธิภณัฑอ์ารด์มอรี ่แชมดบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ี่เก่ำแก่ที่สุด

ของประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบตัลิ ้ำคำ่ของเจำ้ชำยมสัโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภัณฑอ์ำรเ์มอรี ่แชม

เบอรเ์ป็นหนึง่ในสำมพพิธิภัณฑท์ีเ่กบ็รวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจำ้แผน่ดนิทีส่มบรูณแ์บบทีส่ดุ ซ ึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ี ่ประเทศอังกฤษ 

และ ประเทศอหิรำ่น 

กลา วดั  บรกิารอาหนารกลา วดั ณ ภตัตาคาร (อาหนารจดี) 
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น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จตุัรสัแก  (Red Square) ลำนกวำ้งใจกลำงเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุำรณส์ ำคัญในประวัตศิำสตรข์องรัสเซยี

ไมว่ำ่จะเป็นงำนเฉลมิฉลองทำงศำสนำหรอืกำรประทว้งทำงกำรเมอืง สรำ้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจบุันสถำนทีแ่หง่น้ีใชจั้ด

งำนในชว่งเทศกำลส ำคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชำต ิวันแรงงำน และวันทีร่ะลกึสงครำมโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดง

เป็นทีตั่ง้ของกลุม่สถำปัตยกรรมทีส่วยงำม อันไดแ้ก ่มหนาวหินารดซดต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณแ์หง่ควำม

งำมของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสัีนสวยงำมสดใส สรำ้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบรำณโดยสถำปนกิชำวรัสเซยี 

Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่ำนสง่ำงำม ขนำบขำ้งดว้ยก ำแพงของ

พระรำชวังเครมลนิ ดงึดดูใหค้นจ ำนวนไมน่อ้ยทีเ่ดนิทำงสูจั่ตรัุสแดงแลว้จะตอ้งถ่ำยรูปเป็นที่ระลกึคู่กับมหำวหิำรแห่งน้ี พรอ้มกับ

กำรเรยีนรูค้วำมเป็นมำอันยำวนำนของสถำนทีส่ ำคัญน้ีควบคูก่ันไป มหำวหิำรเซนต ์บำซลิ สรำ้งขึน้โดยพระเจำ้อวีำนที ่4 (Ivan the 

Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณส์ถำนในกำรรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคำซำน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจำกถูก

ปกครองกดขี่มำนำนหลำยรอ้ยปี ออกแบบโดยสถำปนิก ปอสนิก ยำคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยควำมงดงำมของ

สถำปัตยกรรมจงึท ำใหม้เีรือ่งเลำ่สบืตอ่กันวำ่ พระเจำ้อวีำนที ่4 ทรงพอพระทัยในควำมงดงำมของมหำวหิำรแห่งน้ีมำก จงึมีค ำส่ัง

ใหป้นูบ ำเหน็จแกส่ถำปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยกำรควักดวงตำทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถำปนิกผูนั้้นสำมำรถสรำ้งสิง่ที่สวยงำมกว่ำน้ีไดอ้ีก 

กำรกระท ำในครัง้นั้นของพระเจำ้อีวำนที่ 4 จงึเป็นที่มำของสมญำนำม Ivan The Terrible หรืออีวำนมหำโหด น่ันเอง ชม หนอ

ดาฬกิาซาวดิออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยูบ่นป้อมสปำสสกำยำ เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีำวแดง 5 แฉกทีท่ ำมำจำก

ทับทมิ น ้ำหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสตน์ ำมำประดับไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995 ชม หนา้ สรรพสดิคา้กุม (GUM Department 

store) สถำปัตยกรรมทีเ่กำ่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรำ้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจบุันเป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำ จ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนด์

เนม เสือ้ผำ้ เครือ่งส ำอำง น ้ำหอม แบรนดดั์งที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่ำสุด (New Collection) ชม อดุสรณ์สถาดดลดดิ (Lenin 

Memorial) สรำ้งเพือ่ร ำลกึถงึผูน้ ำคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภำยในคอืสถำนทีพ่ักพงิเมือ่ทำ่นสิน้ใจในจัตรัุสสแีดงทีเ่ครง่ขรมึ

แตย่ังคงควำมยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยควำมสงบเพือ่ชมรำ่งของบรุษุผูก้ลำ้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชำชนเขำ้ชมแมท้ำ่นจะเสยีชวีติไป

ถงึ 90 กวำ่ปีแลว้ก็ตำม ทีเ่ก็บศพสรำ้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภำยในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ถดดอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยำวประมำณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ยำ่นกำรคำ้ แหลง่รวมวัยรุน่ รำ้นคำ้

ของทีร่ะลกึ รำ้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมำน่ังวำดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหนารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหนารพืด้ดมอื ) 

น ำทำ่นชม การแสก ละครสตัว ์(Circus Show) เป็นกำรแสดงของสัตวแ์สนรู ้เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มำยำกล กำยกรรม

ไตล่วด และกำรแสดงผำดโผนจำกนักแสดงมอือำชพี หลังจำกจบกำรแสดงทำ่นสำมำรถถำ่ยรปูกับสัตวต์ำ่งๆเพือ่เป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย 

** กรณีาีไ่มส่ามารถชมโชวล์ะครสตัวไ์ก ้ซึ ่บา กรณี กการแสก  โกยไมแ่จ ้ใหนา้ราบลว่ หนดา้ หนรอืไมส่ามารถหนา 

รอบโชวา์ ีต่ร กบัชว่ ดวลาาีอ่ยูใ่ดดมอื มอสโควไ์ก ้าา บรษิาัขอส วดสาิธิใ์ดการคดืคา่บรกิารสว่ดดีใ้หน ้

 าา่ดละ 20 ดหนรยีญกอลลา่รส์หนรฐั (USD.) ** 

 ด าคณะดขา้สูา่ ีพ่กั Vega Izmailovo Hotel & Convention Center, Milan Hotel , Moscow หนรอืดายีบดาา่ 
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วดัาีห่นก ดมอื มอสโคว ์- สวดโคโลดมดสโกดย - สถาดรีถไฟใตก้ดิดมอื มอสโคว ์- มหนาวหินารดซดตซ์าดวยีร ์- า่าอากาศยาด

ดาดาชาตโิกโมดกโกโว ดมอื มอสโคว ์ประดาศรสัดซยี - าา่อากาศยาดดาดาชาตสิวุรรณภมู ิกรุ ดาพฯ ประดาศไาย  

                       (B/L/-)                                                                                                 

ดชา้  บรกิารอาหนารดชา้ ณ หนอ้ อาหนารขอ โร แรม 

 น ำทำ่นแวะถำ่ยรปูดำ้นหนำ้ สวดโคโลดมดสโกดย ภำยในบรเิวณน้ี เป็นที่ตัง้ของพระรำชวังไมพ้ระเจำ้ซำรไ์มเคลิ โรมำนอฟ ซึง่

อดตีไดเ้คยเป็นพระรำชวังทีพ่ระเจำ้ซำรอ์เล็กเซยแ์ปรพระรำชฐำนประทับในฤดรูอ้น อกีทัง้พระเจำ้ปีเตอรม์หำรำชเคยประทับทีน่ี่ใน

วัยเด็กและพระนำงเอลซิำเบธไดป้ระสูตทิี่วังแห่งน้ี บรเิวณรอบนอกมีพื่นที่กวำ้งขวำงและมีสวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ี่ร่มรื่น ท่ำน

สำมำรถถำ่ยรปูเก็บภำพควำมสวยงำมโดยรอบบรเิวณสวนและดำ้นนอกตัวอำคำรไดต้ำมอัธยำศัย 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สถาดรีถไฟใตก้ดิดมอื มอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้ำ่มคีวำมสวยงำมมำกทีส่ดุในโลก ดว้ยควำมโดด

เดน่ทำงสถำปัตยกรรมกำรตกแต่งภำยในสถำนี ควำมสวยงำมของสถำนีรถไฟฟ้ำใตด้นิมีจุดเริม่ตน้มำจำกช่วงแรกสุดที่สตำลนิ 

ขึน้มำเป็นผูน้ ำสหภำพโซเวยีต ลักษณะของสถำปัตยกรรมทีน่ ำมำตกแตง่ภำยในสถำนีนัน้เป็นลักษณะของงำนศลิปะทีส่รำ้งขึน้เพือ่

ระลกึถงึคณุควำมดขีองวรีบรุษุ (Monumental Art) ซึง่จะสื่อออกมำในรูปของงำนปั้น รูปหล่อ ภำพสลักนูนต ่ำ ภำพวำดประดับ

ลวดลำยแบบโมเสก 

กลา วดั  บรกิารอาหนารกลา วดั ณ ภตัตาคาร (อาหนารจดี) 



 
 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 

 
 

 น ำทำ่นเดนิแวะถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึดำ้นหนำ้ มหนาวหินารดซดตซ์าดวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่ำ 

มหำวหิำรโดมทอง (ไมอ่นุญำตใหถ้ำ่ยรปูดำ้นใน) สรำ้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณแ์หง่ชัยชนะในสงครำมนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดย

พระเจำ้ซำรอ์เล็กซำนเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลำกอ่สรำ้งนำนถงึ 45 ปี เป็นวหิำรทีส่ ำคัญของนกิำยรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิีกรรม

ทีส่ ำคัญระดับชำต ิ** หนากมพีธิกีรรมาา ศาสดา มหนาวหินารดซดตซ์าดวยีร ์จะไมอ่ดุญาตใหนด้ขา้ชมกา้ดใด ** 
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 ** อสิระอาการค า่ ดพือ่สะกวกแกก่ารดกดิาา าอ่ ดา ีย่ว ** 

น ำทำ่นเดนิสู ่าา่อากาศยาดดาดาชาตโิกโมดกโกโว ดมอื มอสโคว ์ประดาศรสัดซยี 

18.40 ด. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่าา่อากาศยาดดาดาชาตสิวุรรณภมู ิกร ุดาพฯ ประดาศไาย โดยสำยกำรบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่

TG975 (ดา ีย่วบดิตร )  

** ใชด้วลาบดิประมาณ 10 ช ัว่โม  30 ดาา ีบรกิารอาหนารและดครือ่ กืม่บดดครือ่ บดิ ** 

 
 

วดัาีด่จ็ก าา่อากาศยาดดาดาชาตสิวุรรณภมู ิกรุ ดาพฯ ประดาศไาย                 (-/-/-)                                                                                                 

07.30 ด. เดนิทำงถงึ าา่อากาศยาดดาดาชาตสิวุรรณภมู ิกรุ ดาพฯ ประดาศไาย โดยสวัสดภิำพและควำมประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิารดีร้วม 
 ค่ำบัตรโดยสำรต๋ัวเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั ้นประหยัด (Economy Class) ของสำยกำรบนิ Thai Airways ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง 

(Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทำงกลับ (Change Date) ไมว่ำ่กรณีใดก็ตำมซึง่ที่น่ังถูกระบุใหเ้ป็นหมู่คณะ และ สำมำรถสะสมไมลไ์ดสู้งสุด 

50% 

 คำ่ภำษีน ้ำมัน และ ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่ธรรมเนียมกำรโหลดกระเป๋ำสัมภำระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสำยกำรบนิ Thai Airways อนุญำตใหโ้หลดกระเป๋ำสัมภำระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ

ได ้ทำ่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้ำหนักรวมกันไมเ่กนิ 20 กก. เริม่ใชตั้ง้แตวั่นทีเ่ดนิทำง 1 ก.ค. 2562 เป็นตน้ไป (สำมำรถแบง่ไดเ้ป็น 2 ชิน้ เช่น 13 กก. 1 

ชิน้ / 7 กก. 1 ชิน้ = รวม 20 กก.) 

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คำ่โรงแรมทีพ่ักระดับมำตรำฐำน ตำมรำยกำรระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทำ่น หรอื 3 ทำ่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทำ่น Triple วำ่ง) กรณีมีงำน

เทรดแฟร ์กำรแขง่ขันกฬีำ หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ ำใหโ้รงแรมตำมรำยกำรทีร่ะบเุต็ม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคณุภำพและควำมเหมำะสมเดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 คำ่อำหำร ตำมรำยกำรระบ ุโดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

 คำ่จำ้งมัคคเุทศกค์อยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกันอบุัตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภำพกรณุำ

ตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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 อตัราคา่บรกิารดีไ้มร่วม 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต คำ่ซกัรดี มนิบิำรใ์นหอ้ง 

รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำรระบ ุและ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร (กรณุำสอบถำมอตัรำคำ่บรกิำรจำกหัวหนำ้ทัวร์

กอ่นกำรใชบ้รกิำรทกุครัง้) 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

 คา่าปิคดขบัรถ าา่ดละ 18 ดหนรยีญกอลลา่รส์หนรฐัอดมรกิา (USD)/ารปิ/ลกูคา้ 1 าา่ด ตามธรรมดดยีม 

 คา่าปิมคัคุดาศกา์อ้ ถิด่ าา่ดละ 18 ดหนรยีญกอลลา่รส์หนรฐัอดมรกิา (USD)/ารปิ/ลกูคา้ 1 าา่ด ตามธรรมดดยีม 

 คา่าปิหนวัหนดา้าวัร ์าา่ดละ 21 ดหนรยีญกอลลา่รส์หนรฐัอดมรกิา (USD)/ารปิ/ลกูคา้ 1 าา่ด ตามธรรมดดยีม 

คา่าปิคดขบัรถ มคัคุดาศกา์อ้ ถิด่ และ หนวัหนดา้าวัร ์รวมา ั ้ 3 าา่ด ตลอกการดกดิาา  ตามธรรมดดยีม 57 ดหนรยีญกอลลา่รส์หนรฐัอดมรกิา 

(USD) หนรอื ค าดวดดป็ดด ดิไายประมาณ 1,950 บาา (THB) รวมไปถ ึดก็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกดวด้ ดก็กอายุไม่ถ ึ 2 ปี ณ วดัดกดิาา 

กลบั (Infant) า ั ้ด ีา้า่ดสามารถใหนม้ากกวา่ด ีไ้กต้ามความดหนมาะสมและความพ ึพอใจขอ าา่ด 

 

ด ือ่ดไขการจอ  และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาา าการจอ ลว่ หนดา้อยา่ ดอ้ย 45 วดั กอ่ดการดกดิาา  พรอ้มช าระด ดิมกัจ า า่าดละ 20,000 บาา 

ภำยใน 3 วัน หลังจำกวันจอง ตัวอยำ่งเชน่ ทำ่นท ำจองวันที ่1 กรณุำระเงนิมัดจ ำ สว่นน้ีภำยในวันที ่3 กอ่นเวลำ 14.00 น. เทำ่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมตัทัินท ีหำกยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจ ำตำมเวลำทีก่ ำหนด และหำกทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะเดนิทำงในพเีรยีดเดมิ ทำ่นจ ำเป็นตอ้งเชค็

ทีว่ำ่งและท ำจองเขำ้มำใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรใหส้ทิธิล์ูกคำ้รำยถัดไป เป็นไปตำม

ระบบ ตำมวัน และ เวลำ ทีท่ ำรำยกำรจองเขำ้มำตำมล ำดับ เน่ืองจำกทกุพเีรยีดทำงบรษัิทมทีีน่ั่งรำคำพเิศษจ ำนวนจ ำกัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณำช ำระค่ำทัวรส์่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อดวดัดกดิาา อย่า ดอ้ย 21 วดั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเยน่ตไ์มช่ ำระเงนิ หรอื ช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด ไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจำ่ยเงนิไมว่ำ่กรณีใดๆก็

ตำม รวมา ั ้ กรณีาีอ่ยูใ่ดชว่ รอผลการอดุมตัวิซีา่ รอดกัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ ำใหท้ำงบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตำมเวลำทีก่ ำหนดไมว่ำ่กรณีใดๆก็

ตำม คอื กอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลำ 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสำร ์เวลำ 9.00 น.–14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุ

ท ำกำรของทำงบรษัิท 

 

ด ือ่ดไขการยกดลกิการดกดิาา  
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง กำรเดนิทำง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีำยชือ่

ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทำงมำทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ เพือ่ลงนำมในเอกสำรแจง้ยืนยันยกเลกิกำรจองกับทำง

บรษัิทเป็นลำยลักษณอ์ักษรเทำ่นัน้ ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้ีรำยชื่อในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทำงมำทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ เพือ่ลงนำมด ำเนนิกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจประกอบ (กรณีด ำเนินกำร

แทนผูเ้ดนิทำง) พรอ้มหลักฐำน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรตำ่งๆทัง้หมด พำสปอรต์หนำ้แรกของผูเ้ดนิทำง ส ำเนำ

บัตรประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจ และหนำ้สมดุบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังน้ี 

2.1 แจ ้ยกดลกิ 30 วดั ขึด้ไป กอ่ดการดกดิาา  คดืคา่ใชจ้า่ยา ั ้หนมก ** กรณีวดัดกดิาา ตร กบัชว่ วดัหนยุกดกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวดัใกวดั

หนดึ ่ าา บรษิาัขอส วดสาิธิใ์ดการยกดลกิการดกดิาา ไมด่อ้ยกวา่ 45 วดั ** 

2.2 แจ ้ยกดลกิ 16-29 วดั กอ่ดการดกดิาา  ดก็บคา่ใชจ้า่ยาา่ดละ 20,000 บาา ** กรณีาีม่คี่าใชจ้า่ยตามจร ิมากกว่าก าหนดก าา 

บรษิาัขอส วดสาิธิใ์ดการดรยีกดก็บคา่ใชจ้า่ยดพิม่ า ีด่กกิข ึด้จร ิา ั ้หนมก ** 

2.3 แจ ้ยกดลกิดอ้ยกวา่ 15 วดั าา บรษิาัขอส วดสาิธิใ์ดการ ไมค่ดืคา่ใชจ้า่ยา ั ้หนมก 

** ทัง้น้ี ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิจำกคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เน่ืองจำกกำรจัดเตรยีม กำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ กำร

ส ำรองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ กำรจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับสำยกำรบนิ หรอืผำ่น

ตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม   

4. ส ำหรับอัตรำคำ่บรกิำรน้ี จ ำเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทำงจ ำนวน 20 ทำ่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึตำมจ ำนวนที่ก ำหนด ทำงบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตรำคำ่บรกิำร (ปรับรำคำเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำมควำมตอ้งกำร) โดยทำง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 10 วัน กอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่ และ อยำ่งนอ้ย 21 วัน 

กอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่ แตห่ำกทำงนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรและด ำเนนิกำรตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคำ้ด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่ทัวรท์ีล่กูคำ้ช ำระมำแลว้ไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซำ่ไมผ่ำ่นกำรอนุมัตจิำกทำงสถำนทตู กรณีน้ีทำงบรษัิทจะคดิคำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 
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 6. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น.-14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือว่ำเป็นวันหยุดท ำ

กำรของทำงบรษัิท 

 

 

 

ขอ้มูลส าคญัดกีย่วกบั โร แรมาีพ่กั าีา่า่ดควราราบ 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่ำน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อำจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้ตอ้งกำรเขำ้พัก 3 ทำ่น อำจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเยป็น

ตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในกำรเรียกเก็บ

คำ่บรกิำรเพิม่ตำมจรงิทีเ่กดิขึน้จำกนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ำ่  

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรปรับเปลี่ยน

หรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็นอำคำรแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่ับกำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลัีกษณะแตกตำ่งกัน 

 

ด ือ่ดไข และ ขอ้ควราราบอืด่ๆ า ัว่ไป าีา่า่ดควราราบ 
1. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ ำหรับผูเ้ดนิทำงทีถ่อืหนังสอืเดนิทำงธรรมดำ (หนำ้ปกสนี ้ำตำล / เลอืดหม)ู เทำ่นัน้ กรณีทีท่ำ่นถอืหนังสือเดนิทำงรำชกำร  

(หนำ้ปกสนี ้ำเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทำงทตู (หนำ้ปกสแีดงสด) และตอ้งกำรเดนิทำงไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมำยเชญิ หรอื เอกสำรใดเชือ่มโยงเกีย่วกับกำรขออนุญำตกำรใชห้นังสอืเดนิทำงพเิศษอืน่ๆ หำกไมผ่ำ่นกำรอนุมัตขิองเคำทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขำออก และ ตำ่งประเทศขำเขำ้ไมว่ำ่กรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่รับผดิชอบควำม

ผดิพลำดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมำจำ่ย หำกทำ่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงส่วนหรือทัง้หมด

ใหแ้กท่ำ่นไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมำจำ่ย หำกทำ่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่นไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง เลขทีว่ซีำ่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิ และ หนำ้วซีำ่มำใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำรช ำระ

เงนิมัดจ ำหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ ์ภมูอิำกำศ และเวลำ ณ วันที่

เดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้น้ี ทำงบรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

6. อัตรำคำ่บรกิำรน้ีค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนั้น ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในกำรปรับรำคำ

คำ่บรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ คำ่ต๋ัวเครือ่งบนิ คำ่ภำษีน ้ำมัน ค่ำภำษีสนำมบนิ ค่ำประกันภัย

สำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ ำใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

7. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิท

ก ำกับเทำ่นัน้ 

8. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวำมพรอ้มในกำรเดนิทำงทกุประกำร หำกเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวำ่งรอกำรเดนิทำง อันไมใ่ชเ่หตทุี่เกี่ยวขอ้งกับทำงบรษัิท 

อำทเิชน่ วซีำ่ไมผ่ำ่น เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ำมำรถควบคมุได ้นอกเหนือกำรควบคุมและคำดหมำย ทำงบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่ำทัวรเ์ฉพำะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ ำระแกท่ำงคูค่ำ้ของทำงบรษัิท หรอืจะตอ้งช ำระตำมขอ้ตกลงแกคู่ค่ำ้ตำมหลักปฏบิัตเิทำ่นัน้ 

9. กรณุำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ยำ่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้ือ

ไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้สิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจภุัณฑม์ำกกวำ่ทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทำ่นัน้ 

10. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลำ้ยกับอำวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทำ่นัน้ 

11. คณะทัวรน้ี์ เป็นกำรช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดแบบผกูขำดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บกำรรับรองอย่ำงถูกตอ้ง ณ ประเทศปลำยทำง ซึง่บำงส่วนของ

โปรแกรมอำจจ ำเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตำมนโยบำยของประเทศปลำยทำงนัน้ๆ กรณีทีท่ำ่นไมต่อ้งกำรใชบ้รกิำรสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่่ำกรณี
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 ใดก็ตำม จะไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยใหไ้ด ้และ อำจมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิขึน้ตำมมำเป็นบำงกรณี ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทำง กรณีทีเ่กดิเหตกุำรณน้ี์ขึน้ ไมว่ำ่กรณีใดก็ตำม 

12. ทัวรน้ี์ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

 


