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Russia 7 Days 

บนิลัดฟ้าเปิดดนิแดนหลังม่านเหล็ก สัมผัสดนิแดนหมขีาว “รัสเซยี” อดตีประเทศมหาอ านาจซกีโลกสังคมนยิม ทีปั่จจุบัน

ระบอบการปกครองเป็นประชาธปิไตยแบบตะวันตก ความยิง่ใหญข่องพระราชวังสถาปัตยกรรมของรัสเซยี หลังป้อมปราการ เค

รมลนิ ก าแพง โบสถร์ูปโดมหัวหอม ลว้นงดงามเก่าแกด่ั่งภาพในจนิตนาการ น าท่านท่องเทีย่วชมเมอืงมอสโควแ์ละเซ็นตปี์

เตอรส์เบริก์ ทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม กับเรือ่งราวต่าง ๆ ทีก่ าลังน าท่านไปสัมผัส ดว้ยบรกิาร

ครบถว้นสมบรูณ์แบบ จากทมีงานมอือาชพี 

  

RADISSON COLLECTION HOTEL 

MOSCOW 5* 

(2 NIGHTS) 

  

RADISSON ROYAL HOTEL 

ST.PETERSBURG 5* 

(3 NIGHTS) 

วนัแรก กรงุเทพฯ - กรงุมอสโคว ์(รสัเซยี) จนัทร ์

11.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตู 3 เคาน์เตอร ์D (9-12) สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระและการเช็คอนิ จากนัน้เชญิรอ 

ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯ ไดจ้ัดเตรยีมการเดนิทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดนิทาง โดย

ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมทีพ่ัก, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานทีเ่ขา้

ชมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้ับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์อัน

สดุวสิัย อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ 

(ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต ิรวมถงึการ

ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอื ไมส่ามารถเดนิทาง

ไปยังจุดหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

โปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีท่่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทาง

บรษัิทฯ ไดม้กีารตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่างๆ ไวล้่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่าย

ใดๆ ทีเ่กดิขึน้นอกเหนอืจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะ

เป็นสิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้
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14.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที ่

TG974  

 

19.45 น. ถงึสนามบนิ Domodedovo Airport มอสโคว ์หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรแลว้ รถโคช้รอรับคณะออกเดนิทางสูก่รุงมอสโคว ์(Moscow) เมอืง

หลวงของประเทศรัสเซยีและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศ เมอืงเกา่แกท่ีม่อีายุ

ครบ 850 ปีในปี ค.ศ.1997 ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ามอสควา (Moscow River) ชมอาคาร

บา้นเรอืนตา่งๆ ทีเ่ป็นสญัลักษณ์เฉพาะของประเทศ 

 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW 5* 

หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั  

www.radissoncollectio

n.com  

วนัทีส่อง  เทีย่วกรุงมอสโคว ์- พระรำชวงัเครมลนิ พพิธิภณัฑอ์ำรเ์มอรร์ ี ่- จตัรุสัแดง 

- โบสถเ์ซนตบ์ำซลิ – ชอ้ปป้ิงถนนอรำบตั 

องัคำร 

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเขา้ชมพระราชวังเครมลนิ (GREAT KREMLIN PALACE) สัญลักษณ์แห่ง

อดตีอันยิง่ใหญ่ ศูนยก์ลางแห่งประวัตศิาสตร ์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอัน

เกา่แก่ของรัสเซยี ตัง้อยูบ่นเนื้อทีก่ว่า 170 ไร่ รอบลอ้มดว้ยก าแพงสแีดงและ

หอคอย (และดาวแดงอนัลอืชือ่) ภายในมวีหิารดอรม์ชิัน่, พระราชวังกราโนวติายา 

ซึง่เคยเป็นทีป่ระกอบพระราชพธิีของพระเจา้ซารเ์กอืบทุกพระองค,์ วหิารอนันซิ

เอชัน่ วหิารสว่นพระองคข์องราชวงศรั์สเซยี, วหิารอารค์แองเจิล้ พรอ้มโดมสเีงนิ 5 

โดม, ทีท่ าการรัฐสภา, ปืนใหญ่ของพระเจา้ซาร,์ ระฆังใหญ่หนัก 210 ตัน ชมสวน

ร่มรืน่ภายในพระราชวัง จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี่ (The State 

Armory) ซึง่ถอืว่าเป็นพพิธิภัณฑท์ีร่ ่ารวยทีส่ดุของประเทศ เป็นสถานทีท่ีใ่ชเ้ก็บ

รวบรวมศาสตราวุธ, ขุมทรัพย ์เครื่องประดับที่ไดจ้ากการรบิมาจากสงครามทัง้

มงกุฎ, เพชรนิลจินดาและสิง่ของมีค่ามากมายมหาศาล รวมถงึเครื่อง ราช

อสิรยิาภรณ์ของพระเจา้ซาร ์เครือ่งเงนิ เครือ่งทอง ทีจ่ะท าใหท้่านลมืความร ่ารวย

และความยิง่ใหญ่จากพพิธิภัณฑต์่างๆ ในโลกทีท่่านเคยชม จากนัน้น าท่านเทีย่ว

ชมยา่นธรุกจิการคา้ตา่งๆ จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณจัตรัุสแดง (Red Square) ถอืเป็น

หัวใจของกรงุมอสโควแ์ละประเทศรัสเซยี ทีม่เีหตกุารณ์ส าคัญตา่งๆเกดิขึน้ ทีน่ีเ่คย

ใชเ้ป็นทีช่มุนุมทางทหารในยคุของสหภาพโซเวยีต อาคารหา้งสรรพสนิคา้ GUM 

ทีม่สีถาปัตยกรรมเกา่แก่, โบสถเ์ซ็นตบ์าซลิ (St.Basil Cathedral) สถาปัตยกรรม

ทีแ่สนวจิติรพสิดารงดงามแปลกตา สรา้งในสมัยพระเจา้อวีานจอมโหดในศตวรรษ

ที ่16 เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองชยัชนะของทหารรัสเซยีในการยดึครองแควน้คาซาน  

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Local 

http://www.radissoncollection.com/
http://www.radissoncollection.com/
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บา่ย น าท่านชมวหิารเซ็นตซ์าเวยีร ์ วหิารทีส่ าคัญของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์ใช ้

ประกอบพธิกีรรมใหญ ่ๆ ระดับชาต ิสรา้งเพือ่ร าลกึถงึพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่

1 ผูซ้ ึง่สามารถขบัไลก่องทัพนโปเลยีนไปได ้ภายในตกแต่งสวยงามจากสถาปนกิ

เลือ่งชือ่มากมาย ในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซยีชว่ยกันบรจิาค เพือ่บูรณะ

ขึน้มาใหม ่เนื่องในงานเฉลมิฉลองครบรอบ 850 ปีแห่งการสถาปนากรุงมอสโคว ์

จากนัน้น าทา่นสูถ่นนอราบตั เพือ่เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ อาท ิตุ๊กตาแมล่กูดก เป็นตน้ 

 

18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Chinese 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW 5* 

หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั  

www.radissoncollectio

n.com  

วนัทีส่ำม มอสโคว ์– สถำนไีฟใตด้นิ - รถไฟควำมเร็วสูง SAPSAN - เซ็นตปี์เตอร์

สเบริก์ 

พุธ 

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นชมสถานรีถไฟใตด้นิทีเ่ปิดใหส้าธารณชนใชบ้รกิาร เมือ่วันที ่15 พฤษภาคม 

ปี ค.ศ.1935 แบง่เป็น 11 สาย รวมระยะทาง 360 กโิลเมตร และไดรั้บการยอมรับ

ว่าเป็นสถานีรถไฟใตด้ินที่สวยงามที่สุดในโลก งดงามดว้ยงานทางดา้น

สถาปัตยกรรมทีป่ราณีตออ่นชอ้ยสวยงาม ตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดับ

ดว้ยภาพวาดสนี ้ามัน โคมไฟครสิตัลหรูหราออกแบบตกแต่งทีแ่ตกต่างไปตามยคุ

สมัย เชน่ กระจก, โมเสก ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึง่ไดรั้บเหรยีญทอง

ชนะเลศิการประกวดในงานนทิรรศการนานาชาตทิีน่ครนวิยอรค์ เมือ่ปี ค.ศ. 1938 

สถาน ีKropotkinskayab และ Komsomolskaya ทีไ่ดรั้บรางวัลกรังคป์รซี ์

**หมายเหต ุการเขา้ชมสถานรีถไฟอาจเปลีย่นเป็น 3 ใน 10 สถานทีีส่วยตดิอนัดับ

โลก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร หรอืการปิดถนนในวันและเวลาดังกล่าวเป็น

ส าคญั 

 

 

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Local 

15.40 น. น าท่านเดนิทางโดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN จากกรุงมอสโคว์-เซ็นตปี์เตอร์

เบริก์ ใชค้วามเร็วประมาณ 250 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง (ประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาท)ี 

 

19.27 น. ถงึสถานรีถไฟ นครเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ รถโคช้รอรับทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

20.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  Local 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 

(พกั 3 คนื) หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั  

www.radissonblu.com  

วนัทีส่ ี ่ ปีเตอรฮ์อฟ พระรำชวงัฤดรูอ้น - ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – ดนิเนอรใ์นวงันิ

โคลสักี ้

พฤหสับด ี

http://www.radissoncollection.com/
http://www.radissoncollection.com/
http://www.radissonblu.com/


Page 5 of 14 

 

 

 

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเดนิทางสูพ่ระราชวังปีเตอรฮ์อฟ Peterhof หรอื Petrodvorets ตัง้อยูร่มิฝ่ัง

ทะเลบอลตคิ เป็นพระราชวังทีส่วยงาม โดดเด่น ไม่เหมอืนใคร สรา้งขึน้ในสมัย

ของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช สถานทีแ่ห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีพั่กผ่อนและ

ลา่สตัวใ์นฤดรูอ้นของกษัตรยิรั์สเซยี ซึง่ประกอบไปดว้ยตัวพระราชวัง สวนตอนลา่ง

และสวนตอนบน แมว้่าตัวพระราชวังแห่งนี้จะไม่ใหญ่มาก แต่ก็เต็มไปดว้ย

บรรยากาศแห่งการพักผ่อนในชว่งฤดูรอ้นงดงามและร่มรืน่ น าท่านชมบรรยากาศ

สวนสวนสวยบรเิวณพระราชวังและเก็บภาพความประทับใจ  

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Local 

บา่ย น าคณะเขา้ชมป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล เริม่กอ่สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ.1712 แลว้เสร็จเมือ่

ปี ค.ศ.1733 สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อก 

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน Domenico Andrea Trezzini เพือ่เป็น

สถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา ตัง้ชือ่โบสถต์ามชือ่นักบญุ 2 องค ์ผูท้ าหนา้ที่

เผยแพรศ่าสนาคอื นักบญุปีเตอรแ์ละนักบญุพอล ซึง่ประชาชนนับถอืเป็นอยา่งมาก 

ความสงูของยอดโบสถ ์122.5 เมตร หลังจากการสวรรคตของพระเจา้ปีเตอรม์หา

ราช ตัวโบสถไ์ดเ้ปลีย่นเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระองคแ์ละองคต์่อๆมา รวมทัง้พระ

เจา้ซาร์นิโลลัสที่ 2 ซึง่เป็นพระเจา้ซาร์องค์สุดทา้ยแห่งราชวงค์โรมานอฟและ

ครอบครัว ซึง่เพิง่อญัเชญิพระศพมาไวเ้มือ่ปี ค.ศ.1998 ประกอบดว้ยพระเจา้ซารน์ิ

โคลัสที่ 2 พระนางอะเล็กซานดรา้ พระธดิา 3 พระองค์คือ โอลกา้, ทาเทียน่า, 

อนาสตาเซยี สว่นทีไ่มพ่บคอื พระธดิามาเรยีและพระโอรสอเล็กซสิ  

 

18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภตัตำคำรพื้นเมืองของชำวรสั เซีย ที่ว งั 

Nikolaevsky Palace เชญิลิม้ชมิรสไขป่ลาคาเวยีร,์ เหลา้วอ้ดกา้ หรอื แชมเปญ 

พรอ้มฟังเสยีงเพลงและดนตรขีบักลอ่มในแบบรัสเซยีพืน้เมอืง 

Local 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 

(พกั 3 คนื) หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั  

www.radissonblu.com  

วนัทีห่ำ้ วงัแคทเธอรนี (พุชกิน้วลิเลจ) - หอ้งอ ำพนั - พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ 

(พระรำชวงัฤดหูนำว) - ชอ้ปป้ิงถนนน เนฟสกี ้- บลัเลต่เ์พอฟอรม์ำนซ ์

ศกุร ์

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรนี (Catherine Palace) หรอืหมู่บา้นพุชกิน้ 

(Pushkin Village) และบอ่ยครัง้ทีถู่กเรยีกว่า หมูบ่า้นพระเจา้ซาร ์เพราะทีน่ี่เป็น

เมอืงทีพ่ระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงพระราชทานทีด่นิใหแ้ก่ พระนางแคทเธอรนี ชือ่

เมอืงถูกเปลีย่นเพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กวเีอกพุชกิน้ ในปี ค.ศ.1937 เพราะกวเีอกผูน้ี้  

http://www.radissonblu.com/
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เคยผ่านการศกึษาในโรงเรยีนทีเ่มอืงแห่งนี้ ตัวพระราชวังสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1756 

โดยสถาปนกิชาวอติาเลีย่นผูม้ชี ือ่เสยีงและไดรั้บการยอมรับว่า พระราชวังแห่งนี้มี

ความสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังใดๆในโลก ชมหอ้งอัมพัน (Amber Room) เป็นสดุ

ยอดงานศลิป์ยคุศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามไิดท้ีช่า่งจากเยอรมันสรา้งใหแ้ก่

ปราสาทของกษัตรยิฟ์รดีรชิที ่1 แหง่ปรัสเซยีประกอบดว้ย แผ่นไมโ้อ๊กขนาดใหญ่ 

6 ช ิน้ เนือ้ที ่100 ตารางเมตร ประดับอ าพัน 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสกอัญ

มณีมคี่าจากอติาล ีหอ้งอ าพันถูกสรา้งขึน้ใหมใ่นชว่ง 20 ปีทีผ่่านมา ปัจจุบันราคา

ประเมนิครา่วๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่ห ์ 

 

 

13.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Local 

บา่ย น าเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์ฮอรม์เิทจ & พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage Art 

Museum & Winter Palace) พระราชวังอันยิง่ใหญ่อดตีทีป่ระทับของซาร์แห่ง

รัสเซยี ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง มบีันไดกว่า 200 บันได และ

ความยาวของระเบยีงยาวกว่า 30 กโิลเมตร เป็นทีเ่ก็บสมบัตลิ ้าค่าของราชวงศ ์

รวมทัง้สมบัตจิากทั่วโลกกว่า 2.7 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกชัน้

เยีย่มของโลกมากมาย อาท ิไมเคลิแองเจโล, ดาวนิชี ่ราฟาเอล, เอล เกรโก,้ แวน

โกะ๊, ปิกสัโซแ่ละศลิปินอืน่ๆ จากนัน้ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ยา่นถนนเนฟสกี ้ถนน

ประวัตศิาสตรส์รา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1710 มคีวามยาวกว่า 4.5 กโิลเมตร เรยีงรายไป

ดว้ยสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ 

 

18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Chinese 

19.00 น. ***พรอ้มน าทา่นชมการแสดงบัลเล่ต ์(Russian Ballet) ศลิปะการเตน้ระบ าปลาย

เทา้ทีง่ดงามและมชีือ่เสยีงไปทั่วโลกซึง่จะใหป้ระสบการณ์ไมรู่ล้มื จบการแสดงน า

คณะเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก***  

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 

(พกั 3 คนื) หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั  

www.radissonblu.com  

วนัทีห่ก วงัยูซูสปอฟ (รสัปูตนิ) - สนำมบนิพลัโกโว - สนำมบนิโดโมเดโดโว (มอส

โคว)์ - ออกเดนิทำงกลบักรงุเทพฯ 

เสำร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

10.00 น. น าท่านเขา้ชมวังยูสซปูอฟ (Yusupov Palace) สรา้งในปี ค.ศ. 1770 โดย

สถาปนกิชาวฝร่ังเศส วังแห่งนี้ไดต้กเป็นของ Princes Yusupov โดยสบืมรดกตก

ทอดกนัมา และในปี 1830-1838 มกีารบรูณะครัง้ใหญ ่โดยสถาปนกิ A. Mikhailov 

มกีารสรา้งเพิม่เตมิ ออกแบบสวนเพิม่ใหดู้สวยงามมากยิง่ขึน้ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

ระบบท าน ้ารอ้น การประปาต่าง ๆ โรงละคร หอ้งพักในสไตล์แขก (Moorish 
 

http://www.radissonblu.com/
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Room) วังแหง่นีโ้ดง่ดังไปทั่วโลก เพราะเป็นทีว่างแผนและฆาตกรรมรัสปตูนิ จอม

ราคะ การวางแผนสังหาร รัสปูตนิ มกีารจ าลองเหตุการณ์ดว้ยหุ่นขีผ้ ึง้ เพือ่ให ้

นักทอ่งเทีย่วไดเ้ห็นบรรยากาศในวันลอบสงัหาร รัสปตูนิ ผูโ้คน่บลัลังคพ์ระเจา้ซาร์

นโิคลัสที ่2 และค าสาบอนัน่าพศิวง ทีไ่มม่ใีครหาค าตอบได ้รัสปตูนิถูกสังหารโดย

การใหด้ืม่ยาพษิแต่ไม่ตาย ทมีสังหารไล่ยงิยงิซ ้าอกีหลายนัด แลว้จับมัดโยนลง

แมน่ ้าทีเ่ย็นยะเยอืกจนเสยีชวีติ 

13.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Local 

14.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตพัิลโกโว (เซนตปี์เตอรส์เบริก์) เพือ่ต่อ

เครือ่งกลับกรงุเทพฯ 

 

17.30 น. เดนิทางสูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ S71014 (17.30-19.10) 

22.00 น. น าคณะออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG975   

วนัทีเ่จ็ด เดนิทำงกลบัถงึกรงุเทพฯ อำทติย ์

10.50 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 

16-22 มนีำคม 2563 4-10 พฤษภำคม 2563 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น :  

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ  

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น หรอื 2 ทา่นมเีตยีง ทา่นละ  

 เด็กอาย ุ4-6 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีง ทา่นละ 

 พักหอ้งเดีย่วเพิม่ทา่นละ (Single Bed Room) 

 กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ หกัใบละ 

 กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (เด็ก)    หักใบละ  

98,000.- 

 88,000.- 

78,000.- 

16,000.- 

-25,000.- 

-19,000.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 

13 - 19 เมษำยน 2563 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น :  

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ   

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น หรอื 2 ทา่นมเีตยีง ทา่นละ  

 เด็กอาย ุ4-6 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีง ทา่นละ 

 พักหอ้งเดีย่วเพิม่ทา่นละ (Single Bed Room) 

 กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ หกัใบละ 

103,000.- 

 93,000.- 

83,000.- 

16,000.- 

-29,000.- 
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 กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (เด็ก)     หกัใบละ -21,000.- 

คา่ทัวรร์วม : 

 

 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ สายการบนิไทย และตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศรัสเซยี รวมค่าภาษีและส่วนเพิม่

ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่24 ธันวาคม 2563 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เขา้ชมพระราชวังเครมลนิ (Great Kremlin Palace) / พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี ่(The State Armory) / ป้อม

ปีเตอรแ์อนดป์อล / พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจและพระราชวังฤดหูนาว / ดนิเนอรท์ีว่ัง Nikolaevsky Palace / การ

แสดงบลัเลต่ ์(Russian Ballet Performance) / พระราชวังแคทเธอรนี (Catherine Palace)  

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4-5 ดาว หรอื เทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 

ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่ง

ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุม

นานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 € / ทา่น / วัน 

 ค่าบรกิารน าทัวร์โดยหัวหนา้ทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์น าเที่ยว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง 1ทา่น 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 ปี 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึค่า

รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ด ้

เกดิจากโรคประจ าตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่าน

เองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่เกนิ 23 กโิลกรัม/ใบ โหลดได ้

ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
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พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำลว่งหนำ้ 31,000 บำทตอ่ผูเ้ดนิทำงหนึง่ทำ่น ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัที่

จอง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วัน

กอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง

โดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบุอยู่ชัดเจนใน

โปรแกรมทัวร์, ผูท้ีก่่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวำ่สำมสบิวนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว หกัคำ่ใชจ้ำ่ย 1,000 บำท/ทำ่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวำ่สบิหำ้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคำ่บรกิำร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวำ่สบิหำ้วนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคำ่บรกิำร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ใหน้ ามาหักจาก

เงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะ

เรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

   2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

   2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

   2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.
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2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยี

คา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่าน

ไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยนืยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบนิสามารถท า 

REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิ

ของสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที ่24 ธันวาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)  

  หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่

มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่ี

จะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
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  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้

ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของ

สถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่

เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีาร

คนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชม

จากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารใน

การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการ

บนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่เกนิ 23 กโิลกรัม/ใบ  โหลดได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้  และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท 

/ ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
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การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ประเทศไทยและรัสเซยี มขีอ้ตกลงรว่มกนัในการยกเวน้การตรวจลงตราวซีา่  

ทีเ่ป็นไปเพือ่จดุประสงคข์องการทอ่งเทีย่วทีไ่มเ่กนิ 30 วัน ผลของสญัญาท าใหท้ัง้คนไทยและรัสเซยี 

สามารถเขา้เดนิทางไปเทีย่วในประเทศคูส่ญัญาไดโ้ดยไมต่อ้งขอวซีา่กอ่นเดนิทาง 

โดยพาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง  

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 13 of 14 

 

 

 

โปรดทรำบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้คา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวรบ์รษัิทฯถอืวา่ลกู ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

าลา่ช ้หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ า เนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลกูคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


