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เที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไวดวยกัน ออกมาเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัวศิลปะรัสเซียรูจักในนามโดมหัวหอม หรือโบสถเซนตบาซิล เขาชมพระราชวังเครมลิน ที่

ประทับของพระเจาซาร ชมเมืองเซ็นตปเตอรสเบิรก เมืองของพระเจาปเตอรมหาราช ที่ตั้งของ

พระราชวังเฮอรมิเทจ , พระราชวังเปโตรวาเรส เขาชมบัลเลตคลาสสิค ดอน กิโฆเต ณ กรุง   

มอสโคว ชอปปงสินคาพื้นเมืองที่ถนนอารบัต  
 

กําหนดการเดินทาง   25 – 30 มกราคม 2555                        83,900.- 
        08 – 13 กุมภาพันธ และ 07 - 12 มีนาคม 2555   
  

D1. กรุงเทพฯ – มอสโคว–เซ็นตปเตอรสเบิรก 
D2. พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ– พระราชวังฤดูรอน 

– การแสดงพื้นเมือง 
D3.วิหารเซนตไอแซค–ปอมปเตอรแอนดพอล 
- พระราชวังแคทเธอรีนท่ีพุชก้ิน 

D4. พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - วังเครมลิน - จัตุรัส
แดง - โบสถเซนตบาซิล – เนินเขาสแปรโร –    
ชมโชวบัลเลต 
D5. วิหารเซนตซาเวียร - ชอปปงที่ถนนอารบัต 
– มอสโคว – กรุงเทพฯ 
D6. กรุงเทพฯ 

 

 

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – มอสโคว –เซ็นตปเตอรสเบิรก 
 

รัสเซีย 6 วัน 4 คืน 
เซนตปเตอรสเบิรก-มอสโคว 

โดยสายการบินไทย 
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07.00 น.
  คณะพรอมที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินไทย ประตู 2 เคาท

เตอร D โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

 

10.35 น. ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 974   

(ใชเวลาบิน 9.45 ชม.) 
 

17.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  

ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร แลวนําทานเขาสูอาคารสายการ

บินภายในประเทศ 

เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 4 

ช่ัวโมง 

 เนื่องจากประเทศรัสเซีย เขมงวดกับน้ําหนักกระเปามาก กําหนดใหไมเกิน  

20 ก.ก. และบางครั้งอาจจะนํากระเปา Hand Carry ของทานมาชั่งรวมดวย ซึ่ง

อาจจะทําใหทานตองจายคาน้ําหนักเพิ่ม จึงขอใหทุกทานคํานวณน้ําหนักกระเปา

ใหดี 

 

ค่ํา บริการทุกทานดวยแซนดวิชภายในสนามบินระหวางเปลี่ยนเที่ยวบิน  
20.10 น.
  ออกเดินทางสู เมืองเซ็นตปเตอรสเบิรก โดยสายการบินไซบีเรียน เท่ียวบิน

ท่ี  S7-041 (ใชเวลาบิน 1.30 ช่ัวโมง) 

 

21.40 น. ถึงสนามบินปุกคาวา (PULKOVO) นครเซนตปเตอรสเบิรก   
 นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม PRIBALTICSKAYA หรือเทียบเทา  
วันที่สองของการเดินทาง          พพิิธภัณฑเฮอรมิเทจ – พระราชวังฤดูรอน – การแสดงพื้นเมือง 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําชมความยิ่งใหญของ พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) ที่

ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรอง 

การเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-

รัสเซีย   พรอมทั้งทรงรวมฉายพระบรมฉายาลักษณกับพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 

ของรัสเซียอีกดวย ปจจุบันพระราชวังนี้ไดถูกใชเปน พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ ที่

เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกร

เอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ 

ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหงหนึ่ง  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําเดินทางสู เมืองปเตอรฮอฟ ซึ่งเปนที่ตั้งของ พระราชวังฤดูรอน เปโตรด
วาเรสต ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช พระตําหนักที่ไดชื่อวา
เปน Russian Versailles เปนพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุที่พวย
พุงมาจากรูปปนสีทองและที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวยสถาปตยกรรมยุคทอง 
ทานจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง  หองหับตางๆ 
ภายในพระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรือง พรอมภาพเขียนที่สวยงามเกาแก
ทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได  สวนภายนอกก็เต็มไปดวย
พฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพุอันตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายส
ในฝรั่งเศส 

 

 นําชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การ
เตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ  ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะ
สนุกสนาน และประทับใจ ภายในพระราชวังนิโคลัส 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม PRIBALTICSKAYA หรือเทียบเทา  
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วันสามของการเดินทาง    วิหารเซนตไอแซค – ปอมปเตอรแอนดพอล -   
                                       พระราชวังแคทเธอรีนที่พุชกิ้น – เซ็นตปเตอรสเบิรก – มอสโคว 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 ชมความงดงามของ นครเซนตปเตอรสเบิรก ที่สรางโดยพระเจาปเตอรมหาราช 

เมื่อป ค.ศ.1703 ไดรับฉายาวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ”  ผานชมโบสถหยดเลือด 

ที่สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม พระเจา 

อเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา ผานชมเรือรบออโรรา 

สรางในชวงป ค.ศ.1904-1905 ระหวางการทําสงครามของรัสเซียกับญ่ีปุน เปน

อนุสรณแหงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสําคัญของชาวรัสเซีย เมื่อ

เดือนตุลาคมค.ศ.1917 เรือลํานี้เคยใชเปนเรือพระที่นั่งของผูแทนพระเจาซาร ที่

สงมารวมงานพระราชพิธีราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ขึ้นเปนกษัตริยในรัชกาลที่ 6 ของไทย  แลว นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค 

ที่ไดชื่อวาเปนมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมี

รูปภาพที่สรางดวยโมเสค สวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิ์แหงนี้เปนที่

นับถือของชาวเมืองอยางมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของ

ทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงนี้กลับอยูรอด

ปลอดภัย จากนั้น นําเขาชมปอมปเตอร แอนด พอล ซึ่งในอดีตเคยใชเปนที่

คุมขังนักโทษทางการเมืองเปนปอมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตป

เตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมานอฟ

ทุกพระองค 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําเดินทางสู เมืองพุชก้ิน หรือที่รูจักในชื่อ ซาโก เซโล เมืองนี้เปนที่ประทับใน

ฤดูรอนของราชวงศ และ มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 

พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูก ควบคุมตัวจากกลุมของคณะ

ปฏิวัติซึ่งกลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟ

ที่ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่

สวยงามแหงหนึ่งในรัสเซีย ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดน

ของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอกมารวมกัน ตัวอาคารทาสีฟาสดใส มี

หลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบดวยหองหับตางๆ นับ

รอย   โดยเฉพาะหองอําพัน  (แอมเบอรรูม)  ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระให

ทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส  

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 นําเดินทางสู สนามบินปุกคาวา เมืองเซ็นตปเตอรสเบิรก 
20.00 น.  ออกเดินทางสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินไซบีเรียนแอรไลน เท่ียวบินท่ี S7-044 

(ใชเวลาบิน 1.30 ช่ัวโมง) 
21.30 น.  ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว  
 นําคณะเขาสูที่พัก  โรงแรม COSMOS หรือเทียบเทา 
วันที่สี่ของการเดินทาง พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - วังเครมลิน - จัตุรัสแดง - โบสถเซนตบาซิล – 
                                         เนินเขาสแปรโร – ชมโชวบัลเลต 
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เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปน

ที่เก็บสะสมของ เจาชายมัสโควี่ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปน

สถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตน

คริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่ เปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวม

ทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ

อิหราน    จากนั้น นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของ

พระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนคร

เซนตปเตอรสเบิรก      ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ

ประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนัน 

ซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถ

อัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธี

บรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองค จากนั้นชมระฆัง พระเจาซารสรางใน

สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะ สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก เพื่อนําไป

ติดบน หอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชม  

ปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการ

ใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําเขาชมจัตุรัสแดง ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญใน

ประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวง 

ทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันใชจัดงานในชวงเทศกาล

สําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลก ครั้งที่ 2 

บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเปนที่ตั้งของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อัน

ไดแก วิหารเซนตบาซิล ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส 

สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอ

นาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 

แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อ

ปค.ศ.1995 จากนั้น ชมหางสรรพสินคากุม สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง 

สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เส้ือผา เครื่องสําอาง 

น้ําหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหิน

ออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู แลวนํา

เดินทางสู เนินเขาสแปรโร จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ กรุง  

มอสโควไดทั้งเมือง และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน 

นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมากที่ทาน

สามารถเลือกซื้อและตอรองราคาไดดวย  

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

 นําทานชมโชวอันตระการตาดวยศิลปะจากปลายเทาที่แข็งแกรงบนความ

ออนโยนของ บัลเลตคลาสสิค ดอน กิโฆเต (Don Quixote) อันลือชื่อ , ดอน 

กิโฆเต เปนตนแบบของ Ballet on Staged ที่มีหลายการแสดงหลายฉาก เปน
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เนื้อเรื่องที่นํามาจากนวนิยายชื่อดัง ดวยทาเตนที่โดดเดนเปนเอกลักษณ 

ออกแบบโดย Marius Petipa โดยใชเพลงของ Ludwig Minkus และไดนําเสนอ

การแสดงเปนครั้งแรกที่โรงละคร Bolshoi ในมอสโคว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

1869 จากนั้น Petipa และ Minkus ไดปรับปรุงเพิ่มเติมทาทางและฉากใหเพิ่ม

มากข้ึนและขยายตัวใหยิ่งใหญ จนไดทําการแสดงอีกครั้งในป 1871 ที่ Imperial 

Bolshoi Kamenny ที่ St. Peterburg …เชิญทานเพลิดเพลินและเคลิบเคลิ้ม กับ

การแสดงที่งดงามดวยความประทับใจ 
 นําคณะเขาสูที่พัก  โรงแรม COSMOS หรือเทียบเทา  

วันที่หาของการเดินทาง วิหารเซนตซาเวียร - ชอปปงท่ีถนนอารบัต – มอสโคว – กรุงเทพฯ 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (หามถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ 

ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน 

เมื่อปค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานสู ถนนอารบัต เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา 

แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน อาทิ แมคโดนัล สตารบัค 

ฮารดร็อคคาเฟต ฯลฯ และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปน

เลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย  

 

15.00 น.
  นําเดินทางสู สนามบินดามาเดียดาวา  

19.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 975  

(ใชเวลาบิน 9.05 ชม.) 

 

วันท่ีหกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 

07.05 น. คณะเดินทางกลับถึง   สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   

 

โปรแกรม :  เซนตปเตอรสเบิรก – มอสโคว โดยสายการบินไทย 
 

กําหนดการเดินทาง    25 – 30 มกราคม 2555                         
               08 – 13 กุมภาพันธ และ 07 - 12 มีนาคม 2555   
 

อัตราคาบรกิาร     08-13 ก.พ. / 07-12 มี.ค. 

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 83,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน ราคาทานละ 83,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 1 ทาน มีเตียงเสริม พักกับผูใหญ 2 ทาน ราคาทานละ 83,900.- 

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ 8,500.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 12 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 

 

 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทัง้ 5 ขอ 
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หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง  

ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง    

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน  

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

5. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 25 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  

 

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

 

อัตรานี้รวม 
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงค

อยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คายกกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแหงอาจไมมีคนขนกระเปา) 

8. คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ทานละไมเกิน 1,000,000 บาทและวงเงิน

ประกันสุขภาพสูงสุด ทานละไมเกิน 1,500,000)   

9. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดนิทาง 
10. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 

 

อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มทีส่ั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 

 

เงื่อนไขการจอง 
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วางเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน 

ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 20,000 บาท พรอมกับสงสําเนา

หนาพาสปอรต ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจอง   

2. การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือ

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกภายใน   45 วันกอนเดินทาง  เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

2. แจงยกเลิกภายใน   30 วันกอนเดินทาง  เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 

3. แจงยกเลิกนอยกวา 20 วันกอนเดินทาง  เก็บคาใชจาย ทานละ 80 % จากราคาทัวร 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอทางบริษัท

และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 

คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมคืนคาทัวรท้ังหมด    

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคนืคาทัวรท้ังหมด 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุปเปนไปโดยสายการบิน

เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการ     

ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 



GO3: Russia 6D 4N (TG)  หนา 8 จาก 8 
   

1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และ

หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกนั 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และ

ไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ดวย  

 

         หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน 

นั่ง         รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา

เกินกวา   4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ

เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

 

 ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด

ประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่

เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, 

อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจน

การถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูมี

อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการ

ทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 

ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกนัใน

กรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ 

มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตาม

กฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ

ดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานงึถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกยีรต ิ

ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

 

การเดินทางเปนครอบครัว 


