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 Hydrofoils and Sapsan Train 

รสัเซยี มอสโคว ์- เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร ์

 ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ทีเ่ก็บงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ 

 สะดวกดว้ยการเดนิทางระหวา่งเมอืงดว้ยรถไฟดว่น (Sapsan Train)  

 สมัผสัประสบการณ์กบัการน ัง่เรอืดว่นไฮโดรฟอยล ์(Hydrofoils) สูเ่มอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) 

***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี ่ไมค่วรพลาด 

****พเิศษเมน ู ไขป่ลาคารเ์วยีรแ์ละวอ้ดกา้ 

    

ราคาเร ิม่ตน้ 56,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  15-21, 22-28 ก.ย., 29 ก.ย.-5 ต.ค. 61 56,900.- 

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

         31 ต.ค.-6 พ.ย. 61 
62,900.- 

วนัที ่  24-30 พ.ย. 61 57,900.- 

วนัที ่  8-14 ธ.ค. 61 57,900.- 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์ ✈ ✈ O GAMMA HOTEL 

2 
มอสโคว ์–  รถไฟดว่น SAPSAN TRAIN สูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ 

– มหาวหิารเซนทไ์อแซค – โบสถห์ยดเลอืด 
O O O BRISTOL HOTEL 

3 
น่ังเรอืไฮโดรฟอยลส์ูเ่มอืงปีเตอรฮ์อฟ -  พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ –  

พระราชวังแคทเธอรนี 
O O O BRISTOL HOTEL 

4 
พพิธิภณัทเ์ฮอมเิทจ – ถนนชอ้ปป้ิงเนฟสกี ้- ขึน้รถไฟดว่น 

SAPSAN TRAIN  - มอสโคว ์
O X O GAMMA HOTEL 

5 
มอสโคว–์ พระราชวังเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเมอรี ่– จตรัุสแดง 

– วหิารเซนทบ์าซลิ – หา้งกมุ – ละครสตัว ์
O O O GAMMA HOTEL 

6 สถานรีถไฟใตด้นิ – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบตั - สนามบนิ                                            O O ✈  

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์  

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

การบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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10.30 น.      ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย TG 974 

16.15 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 4 ชัว่โมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น าเดนิทางสูเ่นนิเขาสแปรโ์รว ์

(Sparrow Hills) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถ

มองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมยัสตาลนิ นอกจากนีย้งัมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถกูตัง้อยูเ่ป็น

จ านวนมากทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั 
  เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GAMMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: มอสโคว ์–  น ัง่รถไฟดว่น SAPSAN TRAIN สูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ –  

มหาวหิารเซนทไ์อแซค – โบสถห์ยดเลอืด  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

 น าทา่นขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN เพือ่เดนิทางสู ่ นครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ (ใชเ้วลาประมาณ 4 

ชัว่โมง)  

***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหวา่งเมอืง จุดทีจ่อดรถกบัตวัสถานรีถไฟ มรีะยะทางเดนิเทา้

ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึง่ท่านจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง เพือ่ป้องกนั

กระเป๋าทีอ่าจจะสญูหายได*้** 

 ถึงนครเซนท์ปีเตอร์เบริ์กโดยสวัสดิภาพ น าชมความงดงามของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. 

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

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นมหาวหิารทีส่วยงาม

ทีส่ดุ และใหญเ่ป็นล าดับ 4 ของโลก ภายในมรีปูภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขยีนไอคอน โบสถ์

ศักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงอย่างมาก เนื่องจากครัง้หนึง่ตัวเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของ

ทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แตม่หาวหิารเซน็ตไ์อแซคแหง่นี ้น าทา่นถา่ยรปูกับพพิธิภณัทเ์รอืรบ

ออโรรา่ (Aurora Museum) เรอืประวัตศิาสตร-์ของรัสเซยีที ่ทีม่ปีระวัตยิาวนานรวมถงึการผ่านชว่ง

การปฏวิัตกิารเปลีย่นแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินสิตใ์นปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้

ที ่2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 ดว้ย  น าท่านถา่ยรูปคูก่บัโบสถห์ยดเลอืด (Church of Christ’s 

Resurrection) ทีส่รา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ถูกลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็ก

ซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งเพือ่เป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา  

ค า่      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BRISTOL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: น ัง่เรอืไฮโดรฟอยลส์ูเ่มอืงปีเตอรฮ์อฟ -  พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์–  

พระราชวงัแคทเธอรนี  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 สมัผสัประสบการณ์กบัการน ัง่เรอืดว่นไฮโดรฟอยล ์(Hydrofoils) จากทา่เรอืในนครเซนทปี์

เตอรเ์บริก์ สูเ่มอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) โดยเรอืจะลอ่งจากแมน่ า้เนวา(Neva river) เป็น

แมน่ า้ทีไ่หลออกจากทะเลสาบลาโดกา(Ladoga Lake) และไหลเขา้สูอ่า่วฟินแลนด(์Gulf of 

Finland) ในทะเลบอลตกิ (Baltic) มคีวามยาวคอ่นขา้งส ัน้ คอื 74 กโิลเมตร แตเ่ป็นแมน่ า้ทีม่ ี

การไหลเป็นอนัดบัสามในยโุรป ระหวา่งทา่นทา่นจะไดช้มววิสองขา้งแมน่ ้าทีส่วยงามยิง่นัก โดยจะใช ้

เวลาเดนิทางเพยีง 30 นาท ีทา่นก็จะมาถงึบรเิวณสวนน ้าพทุีส่ดุสวยงามของของพระราชวงัฤดรูอ้น เป
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โตรดวาเรสต ์(Peterhof Palace) น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอร ์

มหาราช พระต าหนักทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังทีง่ดงามโดดเด่นดว้ยอทุยาน

น ้าพุทีพ่วยพุ่งมาจากรูปปั้นสทีองและทีต่่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะตืน่

ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมทีว่จิติรงดงามอลังการยิง่ หอ้งหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับดว้ยทองค า

อร่ามเรอืงพรอ้มภาพเขยีนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิค่าได ้ส่วน

ภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุแ์ละสวนน ้าพอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์น

ฝร่ังเศส 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงTsarskoye Selo หรอื เมอืงพุชกิน้ (Pushkin) เมอืงนี้เป็นทีป่ระทับในฤดูรอ้นของ

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

ในราชวงศถ์กูควบคมุตัวจากกลุม่ของ คณะปฏวิัต ิซึง่กลายเป็นประวัตศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมอืงพุชกิน้

และราชวงศ ์โรมานอฟทีย่าวนานกวา่ 200 ปี น าเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine Palace) 

ภายในพุชกิน้วลิเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของ

ศลิปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายใน

ประกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  ทีท่กุทา่นจะตอ้งประทับใจ 

อสิระใหท้า่นเดนิชมสวนอนัรม่รืน่งดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเมน ู ไขป่ลาคารเ์วยีรแ์ละวอ้ดกา้ 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั BRISTOL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: พพิธิภณัทเ์ฮอมเิทจ – ถนนชอ้ปป้ิงเนฟสกี ้- ข ึน้รถไฟดว่น SAPSAN TRAIN  -  

มอสโคว ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 

1,050 หอ้ง สถานทีแ่หง่นีเ้คยใชเ้ป็นทีรั่บรองการเสด็จเยอืนรัสเซยีของรัชกาลที ่5 ของไทยในการเจรญิ

สัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปัจจุบันพระราชวังนี้ไดถู้กใชเ้ป็น เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ 

(Hermitage Museum)  ทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของ

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

ศลิปะทีส่วยทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดของโลกแห่งหนึง่  น าท่านต่อไปยังถนนชอ้ปปิงเนฟสกี ้(Nevsky 

Prospect) โดยชือ่ถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนนยา่นการคา้สายหลักในเซนทปี์เตอรเ์บริก์

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิเป็นของทีร่ะลกึ 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าทา่นขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN เพือ่เดนิทางสู ่มอสโคว ์(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง)  

***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหวา่งเมอืง จุดทีจ่อดรถกบัตวัสถานรีถไฟ มีระยะทางเดนิเทา้

ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึง่ท่านจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง เพือ่ป้องกนั

กระเป๋าทีอ่าจจะสญูหายได*้** 

ค า่      รับประทานอาหารค ่าบนรถไฟดว่น 

      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GAMMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

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

– หา้งกมุ – ละครสตัว ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าทา่นชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ 

การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยูอ่าศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให ้

เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป น าท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวงัเครมลนิ (Grand 

Kremlin Palace)ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ย

ไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมขุของประเทศ น า

ทา่นสูจั่ตุรัสวหิาร ถ่ายรูปกับโบสถอ์ัสสัมชญั โบสถอ์ันนันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอี

วาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึง่เป็นโบสถ์ที่ส าคัญใชใ้นงานพธิีกรรมที่ส าคัญ เช่น การ

ประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระเจา้ซาร์สรา้งในสมัยพระนาง

แอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุในโลกเพือ่น าไปตดิบนหอระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาด

ระหวา่งการหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่ัง

ไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์ัสสัมชญัจะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภณัฑ์

ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 ปัจจุบัน

เป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 

พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบรูณ์

แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ีอ่งักฤษ และ อหิรา่น 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าชมบรเิวณลานจตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคัญ

ในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้ง

ในสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจบุนัสถานทีแ่หง่นีใ้ชจั้ดงานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิ

วันแรงงาน และวันที่ระลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ ของกลุ่ม

สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก่ วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil’s Cathedral)(ถา่ยรูปดา้น

นอก) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิ

ชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บน

ยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับ ไวเ้มือ่ปี 

ค.ศ.1995 ใหท้่านเดนิเลอืกซือ้สนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) 

สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบรนด์เนม เสื้อผา้ 

เครือ่งส าอาง น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง 

ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 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 *** 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GAMMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: สถานรีถไฟใตด้นิ – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบตั - สนามบนิ                                            

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นโดยสารรถไฟใตด้นิเพือ่ชมและแวะถา่ยรปูบรเิวณสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว้่า
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มคีวามสวยงามมากทีสุ่ดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ

สวยงามของสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเริม่ตน้มาจากชว่ง แรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต 

ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของ Monumental art คอื

ลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคุณความดขีองวรีบรุุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น 

รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก  น าเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(St. 

Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยี สรา้งขึน้

เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 

ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นสูถ่นนอารบตั (Arbat street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่

รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยงัมศีลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่

ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

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 อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

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 



GO3 DME-TG010    หนา้ 7 จาก 10 

โปรแกรม : Hydrofoils and Sapsan Train 

รสัเซยี มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   15-21, 22-28 ก.ย., 29 ก.ย.-5 ต.ค. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 56,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) สอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 56,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
สอบถาม 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 41,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
สอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   6-12, 10-16, 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 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 ทา่นละ 38,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
สอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง :   24-30 พ.ย. 61 

8-14 ธ.ค. 61 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 57,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) สอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 57,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
สอบถาม 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 38,900.- 

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)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 21 ยเูอสดอลลา่ร)์  

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดรายการเดนิทาง (36 ยเูอสดอลลา่ร)์ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 



GO3 DME-TG010    หนา้ 9 จาก 10 

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. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้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 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า 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   
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2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย 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. กรณวีซีา่ผา่นแลว้ 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 และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 


