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CLASSIC RUSSIA 

รสัเซยี มอสโคว ์- เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 
 

 
 

 
 

 

  เทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) ถา่ยรปูทีโ่บสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral)  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร ์

 น าทา่นสูเ่มอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) ดว้ยรถไฟดว่น (Sapsan Train) 

 ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ทีเ่ก็บงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้  

 พเิศษเมน ู ไขป่ลาคารเ์วยีรแ์ละวอ้ดกา้ 

***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี ่ไมค่วรพลาด*** 

   ***พเิศษรถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาส จากเซนทปี์เตอรเ์บริก์สูม่อสโคว*์** 

 

ราคาเร ิม่ตน้ 59,900.- 



GO3 DME-TG006    หนา้ 2 จาก 10 

 

         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  25-31 ส.ค. 61 59,900.- 

วนัที ่  1-7, 8-14, 12-18, 15-21, 22-28 ก.ย., 29 ก.ย.-5 ต.ค. 61 62,900.- 

วนัที ่  6-12, 10-16, 17-23, 20-26, 24-30 ต.ค. , 27 ต.ค.-2 พ.ย, 

         31 ต.ค.-6 พ.ย. 61 
67,900.- 

วนัที ่  3-9, 14-20, 24-30 พ.ย. 61 62,900.- 

วนัที ่  8-14, 15-21, 22-28 ธ.ค. 61 62,900.- 

วนัที ่  26 ธ.ค.-1 ม.ค. 62 75,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์ ✈ ✈ O GAMMA HOTEL 

2 
มอสโคว ์– น่ังรถไฟ SAPSAN สูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ –  

พพิธิภณัทเ์ฮอมเิทจ – ถนนชอ้ปป้ิงเนฟสกี ้
O O X LADOGA HOTEL 

3 พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังแคทเธอรนี O O O LADOGA HOTEL 

4 

มหาวหิารเซนทไ์อแซค – โบสถห์ยดเลอืด –  

ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – ชอ็ปป้ิงทีห่า้ง Galeria - น่ังรถไฟตูน้อน

ระดับเฟิรส์คลาสกลับกรงุมอสโคว ์

O O X 
รถไฟตูน้อนระดับเฟิรส์ค
ลาส (First class) 

5 
มอสโคว ์– สถานรีถไฟใตด้นิ – พระราชวังเครมลนิ – พพิธิภณัฑ์

อารเมอรี ่– จตรัุสแดง – วหิารเซนทบ์าซลิ – หา้งกมุ – ละครสตัว ์
X O X GAMMA HOTEL 

6 
ถนนอารบตั – มหาวหิารเซนทซ์าเวยีร ์– สนามกฬีาเลนนิ –   

สนามบนิ                                            
O O ✈  

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์  

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์H,Jสาย

การบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.10 น.      ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย TG 974 

***คณะเดนิทางต ัง้แต ่วนัที ่25 ส.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา  

10.30 น. และถงึกรงุมอสโคว ์เวลา 16.15 น.*** 

15.55 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 4 ชั่วโมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น าเดนิทางสู่เนนิเขาสแปรโ์รว ์

(Sparrow Hills) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ไดท้ัง้เมืองและสามารถ

มองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมยัสตาลนิ นอกจากนีย้งัมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถกูตัง้อยูเ่ป็น

จ านวนมากทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย 
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 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (ไขป่ลาคารเ์วยีร,์ วอ้ดกา้) 

 
  เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GAMMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: มอสโคว ์– น ัง่รถไฟ SAPSAN สูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัทเ์ฮอมเิทจ –  

ถนนชอ้ปป้ิงเนฟสกี ้

 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (St.petersburg)  

***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหวา่งเมอืง จุดทีจ่อดรถกบัตวัสถานรีถไฟ มรีะยะทางเดนิเทา้

ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึ่งท่านจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนั

กระเป๋าทีอ่าจจะสญูหายได*้** 

 ขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN เพือ่เดนิทางสูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 

 ถงึนครเซนทปี์เตอรเ์บริก์โดยสวัสดภิาพ น าชมความงดงามของนครเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ (St. 

Petersburg) ทีส่รา้ง โดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเมือ่ปี ค.ศ.1703 ไดรั้บฉายาวา่“ราชนิแีหง่ยโุรปเหนอื 

 เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 

1,050 หอ้ง สถานทีแ่หง่นีเ้คยใชเ้ป็นทีรั่บรองการเสด็จเยอืนรัสเซยีของรัชกาลที ่5 ของไทยในการเจรญิ

สัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปัจจุบันพระราชวังนี้ไดถู้กใชเ้ป็น เขา้ชมพิพิธภณัฑ์เฮอรม์ ิเทจ 

(Hermitage Museum)  ทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของ

จติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลีโอนาโด ดาวนิซี,่ ปีกัสโซ, แรมบรันด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภัณฑ์

ศลิปะที่สวยทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดของโลกแห่งหนึง่  น าท่านต่อไปยัง ถนนชอ้ปปิงเนฟสกี ้(Nevsky 

Prospect) โดยชือ่ถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนนยา่นการคา้สายหลักในเซนทปี์เตอรเ์บริก์

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิเป็นของทีร่ะลกึ 

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LADOGA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรนี 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางสู่เมอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึง่เป็นที่ตัง้ของ พระราชวงัฤดูรอ้น เปโตรดวาเรสต ์

(Peterhof Palace) ที่สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระต าหนักที่ไดช้ือ่ว่าเป็น Russian 

Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานน ้าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสทีองและที่ต่างๆ 

มากกวา่ 100 แหง่ ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง ทา่นจะตืน่ตาตืน่ใจกบัประตมิากรรมทีว่จิติรงดงามอลังการ

ยิง่ หอ้งหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับดว้ยทองค าอร่ามเรืองพรอ้มภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่

ทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิค่าได ้ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุแ์ละ

สวนน ้าพอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝร่ังเศส 

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงTsarskoye Selo หรอื เมอืงพุชกิน้ (Pushkin) เมอืงนี้เป็นทีป่ระทับในฤดูรอ้นของ

ราชวงศ ์และมเีหตุการณ์ส าคัญเกดิขึน้ในวันที ่2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นโิคลัสที ่2 พรอ้มสมาชกิ

ในราชวงศถ์ูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏวิัต ิซึง่กลายเป็นประวัตศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมอืงพุชกิน้

และราชวงศ์     โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี น าเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine 

Palace) ภายในพุชกิน้วลิเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความ

โดดเด่นของศลิปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสฟ้ีาสดใส มหีลังคารูปโดมสทีองสุกปลั่ง

ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  ทีทุ่กท่านจะตอ้ง



GO3 DME-TG006    หนา้ 4 จาก 10 

ประทับใจ อสิระใหท้่านเดนิชมสวนอันร่มรืน่งดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไดต้าม

อธัยาศัย 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั LADOGA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4:    มหาวหิารเซนทไ์อแซค – เขา้ชมโบสถห์ยดเลอืด - ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – ช็อปป้ิง

ทีห่า้ง Galeria - น ัง่รถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาสกลบักรงุมอสโคว ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช้ือ่ว่าเป็นมหาวหิารที่สวยงาม

ทีส่ดุ และใหญ่เป็นล าดับ 4 ของโลก ภายในมรีูปภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขยีนไอคอน โบสถ์

ศักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้เป็นที่นับถอืของชาวเมอืงอย่างมาก เนื่องจากครัง้หนึง่ตัวเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของ

ทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่มหาวหิารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้ น าท่านเขา้ชมโบสถห์ยดเลอืด 

(Church of Christ’s Resurrection) ที่สรา้งขึน้บนบรเิวณที่พระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบ

ปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งเพือ่เป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา  

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นถา่ยรปูกบัพพิธิภณัทเ์รอืรบออโรรา่ (Aurora Museum) เรอืประวัตศิาสตร-์ของรัสเซยีที ่ทีม่ ี

ประวัตยิาวนานรวมถงึการผ่านชว่งการปฏวิัตกิารเปลีย่นแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินสิตใ์นปี 

ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 ดว้ย  จากนั้นน าเขา้ชมป้อมปีเตอร ์

แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึง่ในอดีตเคยใชเ้ป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมอืงเป็น

ป้อมปราการทีส่รา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบนัใชเ้ป็นสสุานทีเ่ก็บพระศพของสมาชกิ

ในราชวงศ ์โรมานอฟทกุพระองค ์หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสูห่า้ง Galeria ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ป

ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS , 

INCANTO และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

23.00 น.       น าทา่นน ัง่รถไฟจากนครเซนทปี์เตอรเ์บริก์สูก่รงุมอสโควด์ว้ยรถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาส 

(First class) ***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหวา่งเมอืง จดุทีจ่อดรถกบัตวัสถานรีถไฟ มี

ระยะทางเดนิเทา้ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึง่ทา่นจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัทา่นเอง 

เพือ่ป้องกนักระเป๋าทีอ่าจจะสญูหายได*้** 

วนัที ่5: มอสโคว ์– สถานรีถไฟใตด้นิ – พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเมอรี ่– จตรุสัแดง 

– วหิารเซนทบ์าซลิ – หา้งกมุ – ละครสตัว ์

เชา้  อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั    

 น าท่านชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดดเด่น

ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถาน ีความสวยงามของสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเริม่ตน้มาจากชว่ง 

แรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแตง่ภายในสถานี

นัน้เป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศลิปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึคุณความดี

ของวรีบุรุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบ

โมเสก  น าท่านชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของ

ประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป น าท่านเขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวงัเครมลนิ 

(Grand Kremlin Palace)ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราช
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ทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ

ประเทศ น าท่านสูจั่ตรัุสวหิาร ถ่ายรปูกับโบสถอ์ัสสัมชญั โบสถอ์นันันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ 

หอระฆังอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสัมชัญ ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคัญใชใ้นงานพธิกีรรมทีส่ าคัญ เชน่ 

การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระเจา้ซาร์สรา้งในสมัยพระ

นางแอนนา ทรงประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ 

ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุใน

โลกที่ยังไม่เคยมีการใชย้ ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้ าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์

อสัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory ) 

เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่

14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซยีจากครสิต์ศตวรรษที่ 14 ถงึช่วงตน้

ครสิตศ์ตวรรษที ่20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระ

เจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ีอ่งักฤษ และ อหิรา่น 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่ เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งใน

สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้ใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิ

วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั ้ง ของกลุ่ม

สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อนัไดแ้ก ่วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอด

โดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik 

Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก

ที่ท ามาจากทับทิม น ้ าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับ ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชม

หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมอืง สรา้งในปีค.ศ.

1895 จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบรนด์เนม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง น ้ าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชม

อนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง ภายในมศีพเลนินนอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้

ครอบอยู ่

ค า่        อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

 น าทา่นชมการแสดงละครสตัว ์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี ่ ไมค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ 

นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดง

ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนีย้งัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัว์

ตา่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไมม่กีารแจง้

ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท *** 

       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GAMMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: ถนนอารบตั – มหาวหิารเซนทซ์าเวยีร ์– สนามกฬีาเลนนิ –   สนามบนิ                                            

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าทา่นสูถ่นนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ 

แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น รา้นอาหารมากมาย และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน 

รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย น าชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ 

the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็น

อนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลา
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ก่อสรา้งนานถึง 45 ปี น าท่านถ่ายรูปภายนอกกบัสนามกีฬาเลนินหรือสนามกีฬาลุซนีกี ้

(Luzhniki Stadium) สนามกฬีาระดับความจุ 80,000 ทีน่ั่งทีใ่ชเ้ป็นทีจั่ดพธิเีปิดการแขง่ขันฟตุบอล

โลก 2016 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยสายการบนิไทย TG 975 

วนัที ่7 : กรงุเทพฯ 

07.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม : CLASSIC RUSSIA 

รสัเซยี มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง :   25-31 ส.ค. 61  
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อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) สอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
สอบถาม 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 38,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
สอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง :   1-7, 8-14, 12-18, 15-21, 22-28 ก.ย., 29 ก.ย.-5 ต.ค. 61 

3-9, 14-20, 24-30 พ.ย. 61 

8-14, 15-21, 22-28 ธ.ค. 61  

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 62,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) สอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 62,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
สอบถาม 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 41,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
สอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   6-12, 10-16, 17-23, 20-26, 24-30 ต.ค. , 27 ต.ค.-2 พ.ย, 

             31 ต.ค.-6 พ.ย. 61  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 67,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) สอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 67,900.- 
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เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
สอบถาม 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 38,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
สอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   26 ธ.ค.-1 ม.ค. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) สอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 75,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
สอบถาม 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  44,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
สอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยเูอสดอลลา่ร ์ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยเูอสดอลลา่ร)์  

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดรายการเดนิทาง (36 ยเูอสดอลลา่ร)์ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หม 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 
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กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 


