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วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมูิ) 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 1-2 เคานเ์ตอร ์C-D เคานเ์ตอร์

เช็คอนิสายการบนิ การบนิไทย (TG) เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัร

โดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี  

10.30 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย โดยสายการบนิ การบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG974 ** มีอาหารบรกิารบนเครื่อง ** 

16.15 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนดัหมาย)   กรุงมอสโควถ์ูกสรา้งขึ้นบนเนินเขาริมแม่น า้มอสควา (Moskva) เป็น

ที่อยุ่อาศยัของประชากรกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ กรุงมอสโควม์ีประวตัิศาสตร์ยาวกนาน 850 ปี นบัต ัง้แต่ยุคก่อตัง้

อาณาจกัรมสัโคว ีในรชัสมยัของพระเจา้อิวานที ่3 และ 4 อาณาจกัรมสัโควกี็ไดม้กีารขยายดนิแดนอย่างกวา้งขวาง ต่อมาใน

สมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ก็ไดท้  าการยา้ยเมอืงหลวงไปยงัเมอืง เซนตปี์เตอรส์เบริก์ จนกระท ัง่การปฏวิตัิประเทศในปี ค.ศ. 

1917-1918 กรุงมอสโควจ์งึกลบัมาเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีต จนถงึสหพนัธรฐัรสัเซยีในปจัจบุนั  

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Sun Flower Park Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่าในเมืองใกลเ้คยีง 

วนัที่สอง  มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ - จตัรุสัแดง - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี่ – สถานีรถไฟใตด้ินมอสโคว ์ -  ถนนอารบ์ตั - ชมโชว์

ละครสตัว ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเครมลิน ค าว่า เครมลิน ในภาษารัสเซียนั้น มีความหมายแปลว่าป้อมปราการ ภายใน

พระราชวงัเคลมลนิจงึประกอบไปดว้ยพระราชวงั วหิารส  าคญัๆ และทีท่  าการของรฐับาล พระราชวงัเครมลนิเดมิเคยเป็นพระ

ต านกัของซาร์ในมอสโก หลงัจากการปฏิวตัิของคอมมิวนิสต ์พระราชวงัเครมลินก็ไดก้ลายมาเป้นทีท  าการของรฐับาล 

จนกระท ัง่การล่มสลายของสหภาพโซเวยีต จึงไดเ้ปลี่ยนมาเป็นพพิิธภณัฑด์งัปจัจุบนั เป็นพพิธิภณัฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพย์

สมบตัขิองอดตีพระเจา้แผ่นดนิ รูปเคารพทางศาสนา ลว้นเก็บอยู่ในหอ้งต่างๆ ใน พระราชวงัเครมลนิ มากมายจนประเมนิค่า

ไม่ได ้ดงันัน้กระบวนการเขา้ออก สถานทีแ่ห่งนี้จะมคีวามเขม้งวดเป็นพเิศษ จากนัน้น าท่านชม จตัรุสัแดง จตัรุสัแดงถูกต ัง้ขึ้น 
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ในช่วงศตวรรษที่ 15 ภายใตพ้ระราชโองการของพระเจา้อี

วานมหาราช การสรา้งจตัรุสัแดงน้ีมจีดุประสงคเ์พือ่ปรบัปรงุ

ความปลอดภยัของพระราชวงัเครมลนิ  ต่อมาในสมยัของ

พระเจา้ซารอ์ีวานที่ 4 มหาวหิารเซนตเ์บซิล มหาวหิารที่ถอื

เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของจตัรุสัแดงในปจัจบุนัก็ไดถู้กสรา้ง

ขึ้ น จ ัตุร ัสแดงเป็นส ัญล ักษณ์ของสหภาพโซเวียต มี

ความส าคญัเฉกเช่นจตัรุสัเทยีนอนัเหมนิของจีน โดยจะเป็น

จุดที่ท  าการเฉลิมฉลองวนัชาติ หรือโดยเฉพาะในช่วงวนั

ประกาศชัยชนะในมหาสงครามรักชาติ (The great 

patriotic war) เป็นการประกาศชยัชนะเหนือนาซีเยอรมนั 

ในสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่งต่อมาไดม้พีธิีการสวนสนาม แสดงแสนยานุภาพทางการทหาร ณ จตัุรสัแห่งน้ีเป็นประจ าทุกปี 

นอกจากนัน้จตัุรสัแดงยงัเป็นที่ต ัง้ของสุสานเลนิน ผูก่้อต ัง้สหภาพโซเวยีตอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ 

(Kremlin Armoury Chamber) เป็นพพิธิภณัฑท์ี่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรสัเซีย ที่พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี่ 1 สรา้งขึ้นเพือ่

เป็นทีเ่ก็บสะสมทรพัยส์มบตัลิ  า้ค่าต่างๆ ท ัง้เครื่องทรง มงกุฎ บลัลงัค ์และเครื่องใชต่้างๆ มากกว่า 2.7 ลา้นชิ้น ภายในมกีาร

แบ่งโซนการจดัแสดงในแต่ละยุค นบัต ัง้แต่ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที ่14-15 ถงึช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที ่20 หนึ่งในพพิธิภณัฑท์ี่

สมบูรณ์ทีสุ่ดของรสัเซยี (หมายเหต ุภายในพพิธิภณัฑห์า้มท าการถ่ายรูปโดยเดด็ขาด) 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟใตด้ินมอสโคว ์

ปจัจบุนัการสถานีรถไฟใตด้นิมอสโคว ์มที ัง้หมด 

12 สาย 215 สถานี เริ่มก่อสรา้งในสมยัของสตา

ลนิ ในปี ค.ศ. 1931 สถานรีถไฟแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้น

เพือ่สงคราม โดยมไิดม้จีุดประสงคเ์พือ่การ

คมนาคมของประประชาชน จดุเริ่มตน้คอืในยุค

ของประธานาธบิดสีตาลนิ ไดเ้ริ่มก่อสรา้งรถไฟแห่ง

น้ีเพือ่ใชใ้นการขนส่งทหาร และ อาหารไปยงัหวัเมอืงต่างๆของสหภาพโซเวยีตในยามทีเ่กิดสงคราม และยงัใชส้ถานนีรถไฟ

แห่งนี้ เป็นทีล่ี้ภยัแก่ประชาชนอกีดว้ย การก่อสรา้งใชแ้รงงานกว่า 12,000 คน สถาปตัยกรรมภายในสถาน ีไดส้ะทอ้น

เหตกุารณก์ารรวมชาตใินสมยัโซเวยีต เนื่องจากตอ้งการใหช้าวต่างชาตเิหน็ถงึชยัชนะอนัยิ่งใหญ่ ประวตัศิาสตรช์าตนิิยม โดย

แต่ละสถานีก็จะมรูีปแบบสถาปตัยกรรมแตกต่างกนัออกไป จากนัน้น าท่านอสิระช็อปป้ิง ณ ถนนอารบตั ถนนสาย

ประวตัศิาสตรต์ ัง้แต่ศตวรรษที ่15 ในช่วงตน้ๆนัน้ ถนนเสน้น้ีถูกใชเ้ป็นฐานทีอ่ยู่อาศยัของต ารวจลบั และต่อมาเป็นทีอ่ยุ่ของ

ขนุนาง และในสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัก็ไดก้ลายเป็นทีอ่ยู่อาศยัของ สมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมวินิสต ์จนในปี ค.ศ.

1985 ทีน่ี่ถกูแปลงใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้ขายและกลายเป็นถนนชอปป้ิง โดยตลอดท ัง้สองขา้งของถนนความยาว 1.8 ก.ม. 

สายน้ี จะมนีกัแสดง นกัดนตรี ศิลปิน ตลอดจนรา้นขายสนิคา้พื้นเมอืง และซูเปรอม์ารเ์ก็ต มากมาย  
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ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 ชมละครสตัว ์Russian Circus ทีข่ ึ้นชื่อ โดยการแสดงตลอด 2 ชัว่โมงนัน้จะมกีารแสดงความสามารถของสตัว ์ กายกรรม

และการเล่นตลกอกีดว้ย  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Sun Flower Park Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่าในเมืองใกลเ้คยีง 

วนัที่สาม มอสโคว ์- เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์(โดยรถไฟความเรว็สูง) - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล - มหาวหิาร เซนตไ์อแซค    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่สถานีรถไฟมอสโควเ์พื่อออกเดินทางสู่ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 

ชัว่โมง)  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านออกเดนิทางสู่ ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล สรา้งขึ้นปี ค.ศ 1703 

ในสม ัยพระ เจ า้ ปี เตอร์มหาราช  ต ั้งอ ยู่บนเกาะวาซิล เยฟสกี้  

(Vasilievsky Island) ใชป้้องกนักองทพัสวีเดนในช่วงมหาสงคราม

เหนือ (The Great Northern War) บริเวรภายในป้อมปราการ มี

วหิารชื่อวหิารปีเตอรแ์อนดพ์อล เพือ่เป็นเกียรติ์แด่นกับญุปีเตอร ์และ

นกับุญพอลเพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 

122.5เมตร ในอดีตเป็นสิ่งก่อสรา้งที่สูงที่สุดของเมืองและหา้มสรา้ง

สิ่งก่อสรา้งใดสูงกว่าภายในท าการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซึ่งนบัว่า

แตกต่างจากโบสถท์ ัว่ไปในรสัเซีย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มหาวิหาร

เซนตไ์อแซ็ค วิหารเซนตไ์อแซคถูกสรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1710 ตาม

เจตจ านงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยใชห้นิแกรนิตชิ้นเดยีวขนาน

กว่า 118 ตนั จ านวน 48 ชิ้นเพือ่น ามนัมาเป็นฐานรองรบัโดมทีใ่หญ่ติด

ระดบัโลกอกีชิ้นหนกั 67 ตนั ในส่วนของภายในโบสถ ์ เริ่มต ัง้แต่ประตูทางเขา้ที่มกีารแกะสลกัไมโ้อก๊และสมัฤทธิ์ ทีม่นี า้หนกั

ถึง 6 ตนั ในส่วนของภายในโบสถน์ัน้ประกอบไปดว้ยรูปหล่อของเหล่าบรรดานกับุญชื่อดงัอยู่ที่ผนงัหอ้ง ใชเ้วลาก่อสรา้ง

ท ัง้หมดกว่า 40 ปี ทางเขา้ของวหิารมรูีปหล่อทองเหลอืงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราชตัง้ตระหง่าน เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของผูท้ี่

ริเริ่มก่อสรา้งศาสนสถานแห่งน้ี  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya St Petersburg ระดบั4 ดาว หรือเทียบเท่าใน

เมืองใกลเ้คยีง 

วนัที่สี ่ พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ (The State Hermitage Museum) - พระราชวงัเปเตยีรก์อฟ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



FT-DME TG01A             Page 5 of 11 
 

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑ ์

เ ฮ อ ร ์ มิ เ ท จ  ( The State 

Hermitage Museum) หรือ

พระราชว ังฤ ดูหนาว เ ป็น

พิพิธภ ัณฑ์ขนาดให ญ่ จ ัด

แสดงงานศิลป์ะกว่า 2 ลา้น 5 

แสนชิ้น โดยมจีุดเริ่มตน้จาก

พระนางแคเทอรีนมหาราชินี 

ไดร้ิเริ่มน าผลงานศิลป์ มาเก็บไวต่้อมาในช่วงสหภาพโซเวยีตทางการก็ไดน้ าผลงานจากพระราชวงัหลายๆ แห่งมารวมกบัไว ้ณ 

พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้  อาคารเอกของพพิธิภณัฑแ์ห่งน้ี คอื พระราชวงัฤดูหนาว พระราชวงัทีม่สีถาปตัยกรรมแบบบารอค ลกัษณะ

เป็นสี่เหลยีมผืนผา้ สูง 30 เมตร อดตีพระราชวงัหลวงของราชวงศ ์โรมานอฟ โดยพระราชวงัแห่งน้ียุติบทบ าทการบริหาร

แผ่นดนิในช่วงการปฏวิตัขิองคอมมวินิสต ์ในปี ค.ศ. 1917 ปจัจบุนัภายในพพิธิภณัฑแ์บ่งออกเป็น 3 ชัน้ มพีื้นทีจ่ดัแสดงหลกั

อาท ิหอ้งศิลปะคลาสสกิ หอ้งศิลปะสมยันีโอคลาสสกิและสมยัใหม่  และ หอ้งศิลปะรสัเซยี นอกจากผลงานศิลปะแลว้บริเวณ

พพิธิภณัฑย์งัมอีงครกัษแ์มวเหมยีว 4 ขาใหท้่านไดส้มัผสัความน่ารกัอกีดว้ย 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเปเตยีรก์อฟ สรา้งขึ้นตามบญัชาของซารปี์เตอรม์หาราช ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยพระที่นัง่

หลายองคแ์ละอทุยานหลายแห่ง ตกแต่งสถาปตัยกรรมบารอค ดว้ยความงดงามของมนัท  าใหม้สีมญาว่าเป็น "วงัแวรซ์ายแห่ง

ร ัส เ ซีย "  ต ั้ง อ ยู่ ริ มฝั ่ง อ่ า ว ฟินแลนด์ เ ป็ น

พระราชวงัขนาดเลก็ ประกอบดว้ยสวนพกัผ่อน 

พลบัพลา น า้พมุากมายกว่า 200 แห่ง ประดบั

ประดาดว้ยรูปปัน้สบีอรนซ ์ออกแบบโดย ศิลปิน

จ ากฝรั ่ง เ ศษและอิต าลี  อ าคา รหล ัก ของ

พระราชวงัหลวงตัง้อยู่ในต าแหน่งของแนวภูเขา

ธรรมชาติทางทิศใตพ้ระราชวงัถูกออกแบบให ้

ขนาบขา้งดว้ยสวน โดยมีส่วนของน ้าพุและ

สวนหย่อมบางส่วน จะอยู่ตดิกบัฝัง่ทะเล 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya St Petersburg ระดบั4 ดาว หรือเทียบเท่าใน

เมืองใกลเ้คยีง    

วนัที่หา้  พระราชวงัแคทเธอรนี - เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์- มอสโคว ์(โดยรถไฟความเรว็สูง)  
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัแคทเธอรีน พระราชวงั

แคทเธอรีน เริ่มก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1717 โดยพระ

นางแคทเธอรีนที ่1 พระมเหสขีองปีเตอรม์หาราช ซึ่ง

ไดค้รองราชยห์ลงัจากปีเตอรม์หาราชสวรรคต ทรง

ประสงคส์รา้งวงัแห่งน้ีขึ้นเพื่อเป็นพระราชวงัฤดูรอ้น 

โดยสถาปนิกชาวเยอรมนัแต่ใดร้บัการต่อเติมและ

ตกแต่งใหม่ในหลายยุคหลายสมยั พระนางแคทเธอรีนที่2 ทรงโปรดปรานศิลปะแบบนีโอคลาสสคิ พระนางจึงส ัง่ใหต้กแต่ง

ใหม่ในแบบที่พระองคช์อบ การตกแต่งพระราชวงัใหม่ในแต่ละครัง้จึงเปรียบเสมือนการแสดงอ านาจและบารมขีองผูเ้ป็น

เจา้ของในแต่ละยุค ซึ่งจากการตกแต่งที่ผสมผสานหลายครัง้จึงเกิดรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “รสัเซี่ยนบาโรค” ที่หรูหรา และ

งดงามดงัเช่นในปจัจบุนั ยุคทีรุ่่งเรืองทีสุ่ดว่ากนัว่าท ัง้พระราชวงัและรูปปัน้ตกแต่งประดบัประดาดว้ยทองค ากว่า 100 กิโลกรมั 

ถึงขนาดมีข่าวลือว่าหลงัคาของวงัเป็นทองค าแท ้ๆ เลยทีเดียว แต่พระราชวงัก็ไดถู้กท  าลายโดยกองทพัเยอรมนัในช่วง

สงครามโลกครัง้ที ่ 2 ไดร้บัความเสยีหายอย่างมาก  การซ่อมแซมรูปลกัษณ์ภายนอกและบางหอ้งของพระราชวงัเสร็จทนังาน

ฉลองครบ 300 ปีของเมอืง ในปี 2003 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านออกเดนิทางสู่สถานีรถไฟ เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ เพื่อโดยสารรถไฟ Sapsan เพื่อเดนิทางกลบักรุงมอสโคว ์(ใชเ้วลา

ประมาณ 4 ชัว่โมง)  

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Sun Flower Park Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่าในเมืองใกลเ้คยีง 

วนัที่หก   มหาวหิารเซนต ์ซาเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) – Outlet Village Belaya Dacha – มอสโคว(์สนามบิน

นานาชาตโิดโมเดโดโว)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



FT-DME TG01A             Page 7 of 11 
 

น าท่านเดนิทางสู่ มหาวหิารเซนต ์ซาเวยีร ์หรือทีเ่รียกกนัว่า มหาวหิารพระคริสตผู์ช่้วยเหลอื (St. Saviour Cathedral) เป็น

วหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรสัเซยีและสูงทีสุ่ดในโลก สรา้งขึ้นในสมยัของพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอร ์ที ่1 เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ

และแสดงกตญัญูแด่พระเป็นเจา้ทีท่รงช่วยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ช ้

เวลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี ในอดตีสมยั สตาลนิเคยถูกระเบดิทิ้ง เพือ่ท  าลายความเชื่อในศาสนาของประชาชน ต่อมาหลงัจาก

การล่มสลายของสหภาพโซเวียต ก็ไดม้ีการริเริ่มสรา้งมหาวิหารขึ้นมาใหม่ โดยเงนิจากรฐับาลกลางและการบริจาคจาก

ประชาชน  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านช็อปป้ิง Outlet Village Belaya Dacha ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดด์งั มากกว่า 200 แบรนดใ์น 178 สาขาใน Outlet 

Village Belaya Dacha ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ รองเทา้ สนิคา้ลด 30%-70% ตลอดปี 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 

18.25 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG975 ** มีอาหารบรกิารบนเครื่อง ** 

วนัที่เจด็   กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)  

07.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................  

 
อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไข 

รสัเซีย เที่ยวฟิน 2 มหานคร 7 วนั 5 คนื โดย การบนิไทย-TG 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสริมเตียง 

 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 

 

พกัเดี่ยว 

01-07 พ.ค. 2562 57,881 57,881 56,881 33,881 9,900 

20-26 พ.ค. 2562 57,881 57,881 56,881 33,881 9,900 

19-25 มิ.ย. 2562 58,881 58,881 57,881 34,881 9,900 

22-28 มิ.ย. 2562 58,881 58,881 57,881 34,881 9,900 

13-19 ก.ค. 2562 60,881 60,881 59,881 36,881 9,900 

24-30 ก.ค. 2562 59,881 59,881 58,881 35,881 9,900 

27 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562 59,881 59,881 58,881 35,881 9,900 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการจดัวางหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให ้ หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะอยู่

คนละชัน้ ดงันั้นกรณีที่ลูกคา้เดินทางเป็นครอบครวั อาจจะไม่ไดห้อ้งพกัที่อยู่ตดิกนั 

2. โรงแรมในรสัเซียสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่เขตอากาศหนาวจดั 

3. กรณีที่มงีานจดัประชุมนานาชาตเิป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ ในการปรบัเปลี่ยนหรอื

ยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบทอ้งถิ่น หอ้งอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอา่งอาบน ้า ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบ

ของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

5. กรณีที่ตอ้งการนอนหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน เตยีงที่ไดอ้าจจะเป็นเตยีงเสรมิ โดยอาจจะมีขนาดเตยีงที่เลก็กว่าเตยีงท ัว่ไป  

6. โรงแรมไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กว่า 7 ขวบเขา้พกั โดยไม่มีเตยีงเสรมิ 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 5 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก. ท่านละ 1 ช้ิน 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 



FT-DME TG01A             Page 9 of 11 
 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้30 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 45 USD /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์24 USD ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน  

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 20 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-21 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรต์่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่าน

ละ 2,000 บาท และ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-29 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,500 บาท 

2.ในกรณีทีท่างประเทศรสัเซยีระงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท  าเรื่องยื่นขอวซ่ีา 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 
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4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท  าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

9.ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมดทกุกรณี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง  ๆ  ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 
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19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรือหนงัสอืเดนิทางฑูต (เล่มน า้เงนิและสแีดง)เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธใน

การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาตโิดยคดิเป็นส่วนต่างค่าธรรมเนียมในการยื่นวซ่ีา  

23. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น หนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 


