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รสัเซยี in Train (รถไฟตูน้อน) 

[มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 

7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิฟินแอร ์(AY) 

  เร ิม่เพยีง 53,900.- 
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 เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร ์ 

 ถา่ยรปูทีโ่บสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) หรอืทีรู่จั้กในนามโดมหัวหอม 

 ลอ่งเรอืทีแ่มน่ า้มอสควาซึง่เป็นแมน่ า้สายหลกัของมอสโคว 

  เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 

8 ลา้นชิน้ 

  เยอืนพระราชวงัเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ทีง่ดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานน ้าพ ุ  

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

    ***พเิศษรถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาส จากมอสโควสูเ่ซนทปี์เตอรเ์บริก์*** 

 

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่  14-20 ก.ย. 61 53,900.- 

วนัที ่  23-29 ต.ค. 61 53,900.- 

วนัที ่  2-8 พ.ย. 61 53,900.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ – เฮลซงิก ิ– มอสโคว ์   ✈ ✈ X  DELTA 
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วนัแรกของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ – เฮลซงิก ิ– มอสโคว ์  

05.30 น. 
 
 

 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ทางเขา้

ประต ู4 เคานเ์ตอร ์G สายการบนิฟินแอร ์พบเจา้หนา้ทีจ่ะคอยอ านวยความ

สะดวกใหก้บัทา่น 

 

08.55 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY 142 

***คณะเดนิทางวนัที ่2-8 พ.ย. 61 ออกเดนิทาง เวลา 09.05 น. และถงึ

เฮลซงิก ิเวลา 15.00 น.*** 

 

15.15 น. ถงึสนามบนิเฮลซงิก ิน าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

17.40 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY 713 

***คณะเดนิทางวนัที ่2-8 พ.ย. 61 ออกเดนิทาง เวลา 18.00 น. และถงึ 

มอสโคว เวลา 20.40 น.*** 

 

19.20 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมตเิยโว กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐั

รสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ น าเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 

 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม DELTA หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง     พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – 

2 
พระราชวังเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จัตรุัสแดง –                                          

โบสถเ์ซนตบ์าซลิ – ละครสตัว ์
O O O DELTA  

3 

สถานีรถไฟใตด้นิ – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ลอ่งเรอืในแมน่ า้

มอสควา – เนนิเขาสแปรโ์รว ์– รถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาส 

(First class) 

O O X 
รถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์ 

คลาส (First class) 

4 
เซนตปี์เตอรส์เบริก์ – ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – โบสถแ์ห่งหยด

เลอืด – ถนนเนฟสกี ้  
O O X PARK INN 

5 พระราชวังแคทเธอรนี – พระราชวังปีเตอร ์ O O O PARK INN  

6 
พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – สนามบิน – 

เฮลซงิก ิ  
O O ✈  

7 กรุงเทพฯ O O ✈  



 

โคด้ทวัร ์CT-5    หนา้ 4 จาก 15 

โบสถเ์ซนตบ์าซลิ – ละครสตัว ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มี

ประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากร

หนาแน่นทีส่ดุในยุโรป น าทา่นเขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวงัเครมลนิ  

(Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทัง่

พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจบุันเป็นที่

ประชมุของรัฐบาลและทีร่ับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ น าทา่นสูจ่ัตรุัสวหิาร 

ถา่ยรูปกบัโบสถอ์ัสสมัชญั โบสถอ์ันนันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอ

ระฆงัอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคญัใชใ้นงาน

พธิกีรรมทีส่ าคญั เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์กุพระองค์

จากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงั

ใบใหญ่ทีส่ดุในโลกเพือ่น าไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหว่างการ

หลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุ

ในโลกทีย่ังไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตนั  

(หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน)  

น าเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(Kremlin Armory) เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แก่

ทีส่ดุของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่

14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจาก

ครสิตศ์ตวรรษที ่14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่

ในสามพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบูรณ์แบบ 

ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ทีอ่ังกฤษ และ อหิร่าน 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าชมจตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีอง

เหตกุารณ์ส าคญัในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทาง

ศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบนั

สถานทีแ่ห่งนี้ใชจ้ัดงานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน 

และวนัทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตรุัสแดงเป็นทีต่ัง้ ของ

กลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่วหิารเซนตบ์าซลิ  

 (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงาม

สดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev 

ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาว

แดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทบัทมิ น ้าหนัก 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดบั 
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ไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 ชมอนสุรณ์สถานเลนนิ ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง 

ภายในมศีพเลนนินอนอยู่บนแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู่จากนัน้อสิระใหท้า่นได ้

จับจา่ยใชส้อยที ่หา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM Department Store) 

สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบ

รนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม และราคาคอ่นขา้งแพง  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

 น าทา่นชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี ่ไม่

ควรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดง

ผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ี

พัก 15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 45 นาท ีจากนีย้ังมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และ

มขีองทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดง

ไม่มกีารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

 

 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม DELTA หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์–  

                                              เนนิเขาสแปรโ์รว ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้มอสควา –  

                                              เดนิทางนครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ดว้ยรถไฟตูน้อนสูแ่บบเฟิรส์คลาส      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากทีส่ดุใน

โลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงาม

ของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเร ิม่ตน้มาจากชว่ง แรกสดุทีส่ตาลนิ ข ึน้มาเป็นผูน้ า

สหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็น

ลกัษณะของ Monumental art คอืลกัษณะของงานศลิปะทีส่รา้งข ึน้เพือ่ระลกึ
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ถงึคณุความดขีองวรีบุรุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรปูของงานปัน้ รูปหลอ่ ภาพสลกันูน

ต า่ ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก จากนัน้น าเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์

(St.Saviour Cathedral) (หา้มถา่ยภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองที่

ใหญ่ทีส่ดุในรัสเซยี สรา้งข ึน้เพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีน 

เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 

ปี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่นนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิที่

สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึ

สงูเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ นอกจากนีย้ังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคา

ถกูตัง้อยู่เป็นจ านวนมากทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย น าทา่น

ถา่ยรูปดา้นนอกชมสนามกฬีาลจุนีก ีซ ึง่เป็นสนามกฬีาทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ

รัสเซยี มคีวามจุทีน่ั่งทัง้หมด 89,318 ทีน่ั่ง แตเ่ดมิสนามกฬีานี้ถกูสรา้งมาเพือ่

รองรับกฬีาโอลมิปิกปี 1980 ฤดรูอ้นชงิแชมป์โลกในฮ็อกกีน้ ้าแข็งกรฑีาและรักบี ้

และคอนเสริต์ทีม่นัีกดนตรทีีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในโลก ตลอดชว่งเวลานีอ้ย่างไรก็ตาม

ฟตุบอลมบีทบาทพเิศษสนามทีม่เีจา้ภาพมากกว่า 3,000 แมทช ์ปัจจุบันยังใช ้

เป็นสนามเหยา้ของสโมสร CSKA มอสโคว ์และยังเป็นหนึง่ในสนามหลกัทีใ่ชจ้ัด

งานแขง่ขนัฟตุบอลโลกปี 2018 ทีร่ัสเซยีเป็นเจา้ภาพ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นลอ่งเรอืทีแ่มน่ า้มอสควาซึง่เป็นแม่น ้าสายหลกัของกรุปมอสโคว ซึง่จะ

ลอ่งผ่านสถานทีส่ าคญัตา่งๆของมอสโควอาทเิชน่ อารามชโีนโวดชินิี 

มหาวทิยาลยัมอสโคว ตกึกระทรวงการตา่งประเทศ จากนัน้น าทา่นสูถ่นนอารบตั 

เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้

ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปิน

เลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย เป็นตน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ดว้ยรถไฟตูน้อนแบบเฟิรส์คลาส (First Class) 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง         เซ็นตปี์เตอรเ์บริก์ – ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล –  

                                          พพิธิภณัฑเ์รอืรบออโรรา่ – โบสถห์ยดเลอืด    

เชา้ อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยับนรถไฟ 

  ถงึนครเซนทปี์เตอรเ์บริก์โดยสวัสดภิาพ น าชมความงดงามของนครเซ็นตปี์เตอร์

สเบริก์ (St.Petersburg) ทีส่รา้ง โดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเมือ่ปี ค.ศ.1703 

ไดร้ับฉายาว่าราชนิีแห่งยุโรปเหนอื น าทา่นเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล 

(Peter and Paul Fortress) ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็น  ทีค่มุขงันักโทษทาง

การเมอืงเป็นป้อมปราการทีส่รา้งข ึน้พรอ้มๆ กบันครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบันใช ้

เป็นสสุานทีเ่ก็บ  พระศพของสมาชกิในราชวงศโ์รมานอฟทกุพระองค ์จากนัน้น า

ทา่นถา่ยรูปดา้นนอกที ่พพิธิภณัฑเ์รอืรบออโรรา่ (Russian Cruiser 

Aurora Museum) ซึง่ป็นเรอืรบจอดทอดสมออยู่ในแมน่ ้า แตป่ลดประจ าการ

แลว้ อดตีเคยเป็นเรอืลาดตระเวนตดิธงสแีดงเขา้ร่วมรบสงครามรัสเซยีกบัญีปุ่่ น 

และสงครามปฏวิัตเิปลีย่นแปลงระบอบการปกครอง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย น าทา่นเขา้ชม  โบสถแ์หง่หยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled 

Blood) ซึง่เป็นโบสถท์ีส่วยงาม แตแ่ฝงไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ห่งความเศรา้ เป็น

อนุสรณ์ทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึพระบดิา หรอืพระเจา้อ

เล็กซานเดอรท์ี ่2 ซึง่ถกูลอบปลงพระชนมบ์รเิวณนี้ ในปี ค.ศ. 1881 จากนัน้อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้ ไวเ้ป็นความทรงจ ากลบัไปจากนัน้น า

ทา่นเดนิเลน่ที ่ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) ถนนประวัตศิาสตร์

ศนูยก์ลาง แห่งเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ สรา้งขึน้ปี ค.ศ.1710 ในสมัยพระเจา้ปีเต

อรม์หาราช โดยสถาปนกิ ชือ่ว่า Alexandre Jean Baptiste Le Blond มคีวามยาว

ทัง้ส ิน้ 4.5 กโิลเมตร เร ิม่ตน้จากหนา้พระราชวังฤดหูนาว Hermitage และสิน้สดุที่

สถานีรถไฟ เป็นจุดศนูยร์วมทัง้ย่านการคา้ ทีอ่ยูอ่าศยั ทีต่ัง้ของพระราชวัง โรง

ละคร โรงแรม รา้นคา้ และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัอืน่ๆ อกีมากมาย ใหท้า่นได ้

อสิระชอ็ปป้ิงตามอัธยาศยั 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม PARK INN หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    พชุกิน้ – พระราชวงัแคทเธอรนี – พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสูเ่มอืงTsarskoye Selo หรอื เมอืงพชุกิน้ (Pushkin) เมอืงนี้เป็นที่

ประทบัในฤดรูอ้นของราชวงศ ์และมเีหตกุารณส์ าคญัเกดิข ึน้ในวนัที ่2 เมษายน 

ค.ศ.1917 พระเจา้นโิคลสัที ่2 พรอ้มสมาชกิในราชวงศถ์กูควบคมุตวัจากกลุม่ของ 

คณะปฏวิัต ิซ ึง่กลายเป็นประวัตศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมอืงพุชกิน้และราชวงศ ์    

โรมานอฟทีย่าวนานกว่า 200 ปี น าเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine 

Palace) ภายในพชุกิน้วลิเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรม

ผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศลิปะแบบโรโคโค (Rococo) ตวั

อาคารทาสฟ้ีาสดใส มหีลงัคารูปโดมสทีองสกุปลัง่ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับ

ตา่งๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  ทีท่กุทา่นจะตอ้ง

ประทบัใจ อสิระใหท้า่นเดนิชมสวนอันร่มรืน่งดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรอืชอ้ปป้ิง

สนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอัธยาศยั 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

บา่ย น าเดนิทางสูเ่มอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของ พระราชวงัฤดู

รอ้น เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof Palace) ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอร ์  

มหาราช พระต าหนักทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังทีง่ดงาม

โดดเดน่ดว้ยอุทยานน ้าพุทีพ่วยพุ่งมาจากรูปปัน้สทีองและทีต่า่งๆ มากกว่า 100 

แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ทา่นจะตืน่ตาตืน่ใจกบัประตมิากรรมทีว่จิติรงดงาม

อลงัการยิง่ หอ้งหับตา่งๆ ภายในพระราชวังประดบัดว้ยทองค าอร่ามเรอืงพรอ้ม

ภาพเขยีนทีส่วยงามเกา่แกท่รงคณุคา่ทางประวตัศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิคา่

ได ้ สว่นภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนน ้าพุอนัตระการตา

สวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝรั่งเศส 
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม PARK INN  ร            

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – สนามบนิ                                           

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าชมความยิง่ใหญข่องพระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ย

หอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานทีแ่ห่งนี้เคยใชเ้ป็นทีร่ับรองการเสด็จเยอืน

รัสเซยีของรัชกาลที ่5 ของไทยในการเจรญิสมัพันธไมตรไีทย-รัสเซยี   ปัจจบุัน

พระราชวังนี้ไดถ้กูใชเ้ป็น เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage 

Museum) ทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล า้คา่ของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้

ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดบัโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี,่ ปีกสัโซ, แรมบรันด,์ 

แวนโกะ๊ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุของโลกแห่ง

หนึง่   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

บา่ย น าทา่นเขา้ชมวหิารเซ็นไอแซค (St.Isaac's Cathedral) เร ิม่กอ่สรา้งตัง้แตปี่ 

ค.ศ. 1818 แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1858 เป็นหนึง่ในมหาวหิารทีส่วยทีส่ดุของ

รัสเซยี สรา้งในสมัยพระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่1 ออกแบบโดยสถาปนกิชาว

ฝรั่งเศส Auguste de Montferrand ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 40 ปี ประกอบดว้ย

เสาหนิแกรนติ 48 ตน้ น ้าหนักตน้ละ 114 ตนั ถายในประดบัประดาดว้ยปฏมิากรรม

บอรน์ และภาพวาดกว่า 400 ช ิน้ โดมทองอันสง่างามทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของ

เมอืงดว้ยขนาดมหมึาทีม่เีสน้ผ่านศนูยก์ลางถงึ 25.8 เมตรซึง่เป็นอนัดบัที ่4 ของ

โลกรองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีก่รุงโรม มหาวหิารเซนตป์อลทีล่อนดอน และ

มหาวหิาร "สตา เดล ฟีออเร" ทีฟ่ลอเรนซ ์สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่

อากาศยานปูลโกโว 

 

19.35 น. ออกเดนิทางสูเ่ฮลซงิก ิโดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY706 

***คณะเดนิทางวนัที ่23-29 ต.ค. และ 2-8 พ.ย. 61 ออกเดนิทาง เวลา  
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19.50 น. และถงึเฮลซงิก ิเวลา 19.45 น.(Day light saving)*** 

20.25 น. ถงึสนามบนิเฮลซงิก ิน าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

23.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY143 

***คณะเดนิทางวนัที ่23-29 ต.ค. และ 2-8 พ.ย. 61 ออกเดนิทาง เวลา  

22.55 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 13.40 น.*** 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ 

14.00 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวันอาทติย ์ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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โปรแกรม : รสัเซยี in Train (รถไฟดว่น)  

[มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 7 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิฟินแอร ์(AY) 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง:        14-20 ก.ย. 61 

23-29 ต.ค. 61 

2-8 พ.ย. 61  

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 53,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
โปรดสอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 10,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 53,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถาม 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ ่ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจาก

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

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย   

(โดยมาตรฐาน 3 ยูเอสดอลลา่ร ์ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยูเอสดอลลา่ร)์  

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดรายการเดนิทาง (30 ยูเอสดอลลา่ร)์ 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

เง ือ่นไขการจอง 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซี่า หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ 

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และโรงแรมใน

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่  

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทดัรัต และไม่มอีา่งอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อัน

เนื่องจากอุบัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ

ผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื่อนไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้ ี

เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

สอบถามผ่านไลน์ >> คลิ๊ก 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t

