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RUSSIA SONGKRAN  
   8วนั 5คนื by Turkish Airways (TK) 

 เดนิทาง 10-17 เม.ย. 63 / หยดุสงกรานต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 2,000 บาท/ทา่น 
ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ U1-U6 สายการบนิ TURKISH AIRLINES   
พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย
เพิม่ 

10-17 เม.ย. 2563 
หยดุสงกรานต ์

53,900 53,900 53,900 51,900 7,000 

 

  น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศรสัเซยี  

ดนิแดนหมขีาว มหาอ านาจทีย่ ิง่ใหญ ่

มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ ถนนอารบทั  จตัรุสัแดง   วหิารเซนตบ์าซลิ พระราชวงัเครมลนิ   

มอสโคว ์เมโทร  อนุสรณ์สงครามโลก  หา้งสรรพสนิคา้กุม  ตลาดอซิเมโลฟสกายา 

น ัง่รถไฟดว่นสู ่เซนตปี์เตอรส์เบริก์  

พระราชวงัแคทเธอรนี พระราชวงัเฮอมเิทจ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมอสโคว ์ประเทศรัสเซยี โดยเทยีวบนิที ่TK69 / TK413 (แวะพกัเปลีย่น
เครือ่ง ณ สนามบนิอสิตนับลู2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

 

วนัทีส่อง กรงุมอสโคว ์– สแปรโ์รว ์ฮลิล ์– มหาวทิยาลยัมอสโคว ์– ประตชูยัมอสโคว ์- จตัรุสั

แดง – วหิารเซนตบ์าซลิ – ชมละครสตัว ์– หา้งสรรพสนิคา้กมุ                   (-/L/D)                                

10.40 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวินูโคโว (Vnukovo Airport) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ
สมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) และน าทา่นเดนิสูม่อสโคว ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่หนึง่ในจดุสงูทีส่ดุของมอสโคว ์ ปอกลอนนายา ฮลิล ์(Poklonnaya hill) ซึง่ใน
อดตีเนนิเขามคีวามส าคัญเชงิกลยทุธอ์ย่างยิง่เนื่องจากมมีุมมองทีด่ทีีสุ่ดในการมองรอบเมอืงหลวง
รัสเซยี และน าท่านเดนิทางสู่จุดชมววิเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุในมอสโคว ์สแปรโ์รว ์ฮลิล ์(Sparrow 
Hills) หรอือกีชือ่คอืเลนนิ ฮลิสเ์นื่องจากเป็นท าเลทีม่องเห็นทัศนียภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็น
มุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุด นี้เป็นที่ตั ้งของบา้นพักส่วนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับ
นักทอ่งเทีย่วขึน้มาชมววิจดุเดยีวกบัเลนนิในอดตีแลว้ ยงัเป็นทีน่ยิมในการใชเ้ป็นมมุถ่ายภาพแต่งงาน
ยอดนิยมของชาวรัสเซยีอกีดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางไปชมมหาวทิยาลยัมอสโคว ์
(Moscow State University) มหาลัยชือ่ดังของสหพันธรัฐรัสเซยี และเป็นมหาลัยทีเ่ป็นอันดับ
หนึง่ของประเทศนี้  คนนอกสามารถเขา้มาเดนิดา้นในได ้แต่ไมส่ามารถเขา้อาคารได ้เนื่องจากตอ้ง
ขออนุญาต หรอื เป็นนักศกึษาของทีนั่น้ ภายในมหาวทิยาลัยสวยงามน่าเดนินัก รายลอ้มไปดว้ยตน้
แอปเป้ิลสวยงามในฤดูรอ้น ภายในอาคารมทีัง้หอพัก อาคารเรยีน  และอาคารทีท่ าการของมหาลัยนี้
จัดวา่อยูส่งูทีส่ดุในโลก  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                    ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางไปชม ประตูชยัมอสโคว ์(Triumphal Arch)ซึง่เป็นเครื่อง

เตอืนใจอันยิง่ใหญ่ถงึประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของรัสเซยีในดา้นการทหารทีท่รงพลังและแข็งแกร่ง 
ประตูชัยของมอสโกสรา้งขึน้เพื่อเฉลมิฉลองชัยชนะทางทหารเช่นเดียวกับประตูชัยของโรมสมัย



โบราณน าท่านเทีย่วชม จตัรุสัแดง (Red Square) จัตุรัสทีส่วยงามทีส่ดุในโลก เพราะสรา้งดว้ย
การน าหนิแกรนติและหนิออ่นจ านวนนับลา้น ช ิน้ตอกฝังลงบนพืน้ทั่วจัตุรัสทีม่คีวามกวา้ง 695 เมตร
และยาว 130 เมตร ท าใหก้ลายเป็นจัตรัุสโมเสกทีย่ ิง่ใหญอ่ลังการมาก เป็นทีต่ัง้ของ กโิลเมตรทีศู่นย์
ของรัสเซยี โดยรอบจัตุรัสแดงจะลอ้มรอบไปดว้ย สถานทีส่ าคัญหลายแห่ง ม ีหอนาฬกิาซาวเิออร์
(Savior Tower) ทีต่ัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหนา้ขึน้ไปชมบนยอดหอเราจะ เห็นไดว้่า
ออกแบบดว้ยศลิปะแบบโกธกิ ประดับดว้ยดาวแดง 5 แฉกซึง่เป็นทับทมิน ้าหนักถงึ 20 ตัน 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 ชมมหาวหิารนกับุญเบซลิ (St.Basil’s Cathedral) เป็นอาสนวหิารของศาสนจักรออรโ์ธดอกซ์

รัสเซยี ตัง้อยูท่ีจ่ัตรัุสแดง กรงุมอสโก ประเทศรัสเซยีมหาวหิารเซนตบ์าซลิมรีูปทรงทีไ่มเ่หมอืนโบสถ์
อื่น คือมีโดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง ท าใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ดว้ย
สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีโบราณโดมทรงหัวหอมกับสถาปัตยกรรม
ทีเ่รยีกกนัวา่รัสเซยีนกอธกิ หอคอยสงูรูปกระโจมเป็นอทิธพิลจากยโุรปตะวันตก ผลลัพธท์ีอ่อกมาจงึ
กลายเป็นหอคอยสงูรปูแทง่เทยีนก าลังลกุไหมบ้นปลายล าเทยีน สง่ความโชตชิว่งชชัวาลยเ์ป็นเครือ่ง
บชูาเทพเจา้บนสวรรค ์ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางไปชม สสุานเลนนิ(Lenin’s Mausolem) 
เป็นสสุานในชว่งปัจจบุนัซึง่ไดใ้ชเ้ป็นทีพั่กผอ่นของผูน้ าโซเวยีต วลาดมีรี ์เลนนิ รา่งของเขาไดถ้กูเก็บ
รักษาไวใ้หไ้ดถู้กจัดแสดงแก่สาธารณชนไวต้ัง้แต่ไม่นานหลังจากที่เขาไดเ้สียชวีติลงโครงสรา้ง
อนุสรณ์สถานที่ท าดว้ยหินแกรนิตรวมกับส่วนประกอบบางอย่างจากสุสานโบราณ เช่น พีระมดิ
ขัน้บันได สสุานของพระเจา้ไซรัสมหาราช เพือ่ระดับบางส่วน อารามแห่งการจารกึ จากน่ันน าท่าน
เทีย่วชมและชอปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้กมุ (Gum) อยูไ่มไ่กลจากจัตุรัสแดง  เป็นหา้งสรรพสนิคา้
ทีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดของรัสเซยี ซึง่เปิดใหบ้รกิารเมือ่ปีค.ศ. 1895 ตัวอาคารสูง 3 ชัน้ 
ภายในสวยงามโออ่า่อลังการ และรา้นคา้จ านวนกวา่ 200 รา้น อดัแน่นเรยีงรายอยู ่                                                                                                

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

หลังอาหารค ่าน าท่านเขา้ชมการแสดง  ละครสตัว ์รสัเซยีนเซอรค์สั (Russian Circus) การ
แสดงของสัตวแ์สนรูท้ีไ่มค่วรพลาด ตัง้แต่สัตวใ์หญ่ไปจนสัตวเ์ล็ก เชน่ ชา้ง, สงิโต, เสอื, มา้, สนัุข, 
ลงิ,นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบง่การ
แสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ี จากนี้ยังมบีรกิาร
ถ่ายรูปกับสัตวต์่างๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย *กรณีทีก่ารแสดงละครสัตวง์ดการแสดงโชว ์ซึง่บางครัง้
การงดการแสดงไมม่กีารแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโปรแกรมอืน่
ทดแทน หรอืคนืคา่เขา้ชมใหก้บัผูเ้ดนิทางทกุทา่น ทัง้นีก้ารพจิารณาขึน้อยูก่บัทางผูจ้ัดอกีครัง้* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ทีพ่กั Izmailovo Gamma Hotel Moscow  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑค์ลงัอาวธุเครมลนิ – มหาวหิารโดมทอง – อนสุรณ์

สถานสงครามโลกคร ัง้ที ่2 – ถนนอารบทั– ลอ่งเรอืแมน่ า้                 (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin Palace) สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น
สัญลักษณ์และเป็นหนา้ตาของรัสเซยีมายาวนาน ทีส่รา้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้อวีานที ่3 ยิง่ใหญ่
และสวยงามอยา่งทีส่ดุ พระราชวังเครมลนิเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและยนือายมุายาวนาน
กว่า 850 ปี มบีทบาทในหลายยคุของรัสเซยี ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจ านวนหอ้งใชส้อยถงึ 
700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการทีม่คีวามยาวประมาณ 2,235 เมตรส าหรับสังเกตการณ์ 
ภายหลังปรับเปลีย่นใหเ้ป็นทีท่ าการของรัฐบาล และสว่นหนึง่เปิดเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหค้นทั่วไป
เขา้ชมได ้ทีบ่รเิวณดา้นนอกจะมปืีนใหญพ่ระเจา้ซาร์ ปืนใหญ่ทีไ่ดรั้บการบันทกึลงกนิเนสบุ๊คว่ามปีาก
กระบอกใหญท่ีส่ดุในโลก ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1586 เพือ่ขม่ขวัญศัตรูและเพือ่ใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลกสมชือ่ ดา้นนอกมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 120 เซนตเิมตร ตัว ปืนยาว 5.34 เมตร มนี ้าหนัก
รวมถงึ 40 ตัน และยงัมรีะฆงัทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกชือ่วา่ ระฆังพระเจา้ซารอ์ยูบ่นหอคอยพระเจา้ อวีานที่
สงู 81 เมตร ระฆงัใบนีจ้งึถกูสรา้งใหม้ขีนาดใหญม่าก น ้าหนักรวมมากถงึ 200 ตัน แต่ ทีเ่ห็นมมุหนึง่มี
ช ิน้สว่นของระฆงัแตกออกมา ซึง่ก็มนี ้าหนักมากถงึ 11.5 ตัน  

                     น าท่านเยยีมชม  พพิธิภณัฑค์ลงัอาวุธเครมลนิ (The Kremlin Armoury) เป็นหนึง่ในทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุพพิธิภณัฑข์องกรงุมอสโคว ์คลังอาวธุเครมลนิเกดิขึน้ในฐานะคลังแสงของราชวงศม์หีนา้ทีผ่ลติ
จัดซือ้และเก็บอาวธุเครือ่งประดับและสิง่ของเครือ่งใชใ้นครัวเรอืนตา่ง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย               น าท่านถ่ายรูป  มหาวหิารโดมทอง (Cathedral of Christ the Saviour) ทีส่รา้งขึน้โดย “พระ
เจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1” ในปีค.ศ. 1839 และก็ด าเนนิการสรา้งกันนานถงึ 45 ปี สวยงามอลังการ
ตัง้แตแ่รกเห็น ตัวอาคารสขีาวสะอาด ตัดกนัดว้ยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะและถวาย แด่
พระผูเ้ป็นเจา้หลังจากทีรั่สเซยีรอดพน้จากสงครามนโปเลยีนแห่งฝร่ังเศสมาได ้น าท่านชม อนุสรณ์
สถานสงครามโลกคร ัง้ที ่2 (Victory Park) ในบรรดาอนุสาวรยีต์่างๆ สถานที่นี่นับวว่าเป็นที่
ส าคัญทีส่ดุ สรา้งเสร็จเมอืงวันที ่9 พฤษภาคม 1995 เพือ่เป็นการฉลองโอกาสทีค่รบรอบการสิน้สุด



ของสงครมโลกครัง้ที่ 2 ครบรอบ 50 ปี อนุสรณ์นี้ตัง้อยู่บนเนนิเขาโปโคลนาจา (Poklonaja) ใน
บรเิวณนัน้มกีารปรับปรงุภมูทิัศนใ์หส้วยงาม และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญอกีแหง่ของมอสโคว ์                                       

 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบทั (Arbat Street) ย่านถนนคนเดินที่มากมายไปดว้ยรา้นคา้
รา้นอาหาร ในยา่นนีเ้ราจะไดพ้บเห็นศลิปินพรอ้มงานศลิปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลอืกซือ้ และของ
ทีร่ะลกึหลากหลายแบบ ก็มใีหเ้ชน่กนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้มอสโคว ์(Moscow River Cruise by Radisson Cruise) สัมผัส
บรรยากาศยามค ่าคนืของเมอืงหลวงมอสโคว์ ทีม่กีารตกแต่งไฟตามอาคารและสถานทีส่ าคัญอยา่ง
สวยงาม *ในกรณีทีเ่รอืไม่สามารถล่องได ้อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ หรอืไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นทดแทน หรือคืนค่าล่องเรือใหก้ับผู ้
เดนิทางทกุทา่น ทัง้นีก้ารพจิารณาขึน้อยูก่บัทางผูจ้ัดอกีครัง้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั Izmailovo Gamma Hotel Moscow  หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 



วนัทีส่ ี ่ ตลาดอซิเมโลฟสกายา – ซากอรส์  – มอสโคว ์– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท               (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าเทีย่วชม ตลาดอซิเมโลฟสกายา (Izmailovsky Souvenir Market) ตลาดของฝากและ
ของทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในมอสโคว ์มขีองขายมากมายและหลากหลาย แถมราคาไมแ่พง ทัง้เสือ้ผา้ 
รองเทา้ ผา้พันคอ นาฬกิา ภาพวาด ของช าร่วย รวมไปถงึรา้นขายของกนิ ทีท่ ากันสดๆรอ้นๆ พรอ้ม
เสริฟ์นักทอ่งเทีย่วทกุทา่น  สนิคา้ขึน้ชือ่ของทีน่ีค่อืสนิคา้ดา้นงานศลิปหัตถกรรม เชน่ ตุ๊กตาแมลู่กดก 
เป็นตุ๊กตาไมเ้ขยีนลวดลายสวยงามและซอ้นกันเป็นชัน้ๆ มตีัง้แต่จากตัวใหญ่ไปตัวเล็ก หมวกขนสัตว์
และผา้พันคอขนสัตวก์็เป็นทีน่ยิม น าท่านเดนิทางสู่  สถานรีถไฟใตด้นิแหง่มอสโก (Moscow 
Metro) แตก่อ่นเคยเป็นสถานทีห่ลบภยัจากกองก าลัง ทหารนาซใีนชว่งสงครามครัง้ที ่2 หากนับรวม
ความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟใตด้นิทั่วมอสโควจ์ะมคีวามยาวถงึ 260 กโิลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซากอรส์ (Zagorsk) เป็นเมอืงโบราณ ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญ่
ทีส่ดุ ในครสิตศ์ตวรรษที ่14-17 เป็นทีแ่สวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอน
การรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์

                     น าท่านเดนิทางสู ่ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์กา่แกท่ีม่คีวามสวยงามมาก
ของเมอืง สรา้งในสมัยพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลยีนแบบโบสถอ์ัสสัมชัญภายใน
พระราชวังเครมลนิ ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มแีท่นส าหรับประกอบพธิี
ของพระสังฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง น าท่านผ่านชม  บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธิ ์(Chapel 
Over the Well) ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ 
**หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน** 
น าท่านเดนิทางสู ่ โบสถท์รนิติ ี ้(Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัวหอมสทีอง 
ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านเดนิทางสู ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเ้วลาท่านไดอส้ ิระชอป้ ป้ิงสนิคา้         

แบรนดเ์นมมากมาย อาทเิชน่ BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON 

ฯลฯ 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ ภายในเอาทเ์ลท เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั Izmailovo Gamma Hotel Moscow  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์ – โบสถห์ยดเลอืด – มหาวหิารนกับญุไอแซค – ถนน

เนฟสกี ้                                                                                                   (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

  ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟมอสโคว ์ 
…….…. น.  ออกเดนิทางสู ่นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (St.Petersburg)โดย รถไฟดว่น SAPSAN เทคโนโลยี

ใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใชเ้วลาเพียง 4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก ระยะทาง
ประมาณ 800 กม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………. น.  เดนิทางถงึเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง ซึง่เป็นจดุศนูยก์ลางความ

เจรญิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ไดรั้บการขนานนามวา่หนา้ตา่งของยโุรป เนือ่งจากเป็นหนึง่ในเมอืงทีแ่สนสวยงาม 
มคีวามเจรญิทางดา้นวัฒนธรรม เป็นศนูยก์ลางทางตรรกศาสตรป์ระดุจเพชรน ้าเอกของทวปียโุรปทาง
ตอนเหนือ ปัจุบันเมอืงนี้ เป็นที่ รูจ้ักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นเมอืงที่สวยงามและร ่ารวยดว้ย
ศลิปวัฒนธรรมดจุดังราชนิแีหง่ยโุรปเหนอื    

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย  น าทา่นเทีย่วชมในเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ น าทา่นถา่ยรปูกบัรปูปัน้ Peter Bronze Horsemanน าทา่น 
ถา่ยรปูดา้นหนา้ โบสถห์ยดเลอืด (Church of Christ’s Resurrection)สรา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระ
เจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็ก ซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งโบสถข์ึน้เพือ่
เป็นอนุสรณ์แดพ่ะบดิา สถาปัตยกรรมมลีักษณะคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีก่รงุมอสโคว ์ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  น าถา่ยรปู  มหาวหิารนกับญุไอแซค(St. Isaac Cathedral) อาสนวหิารนักบญุไอแซคเป็นอาสน

วหิารออรโ์ธดอกซท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และยงัเป็นอาสนวหิารครสิตท์ีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 4 ของโลก อาสน
วหิารนี้ใชเ้วลาสรา้งถงึ 4 ทศวรรษตัง้แต่ปี 1818 ถงึ 1858 ตัวอาคารมสีถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟู
คลาสสกิอาสนวหิารนี้ใชเ้วลาสรา้งถงึ 4 ทศวรรษตัง้แต่ปี 1818 ถงึ 1858 ตัวอาคารมสีถาปัตยกรรม
แบบฟ้ืนฟคูลาสสกิ และ น าท่านช็อปป้ิงถนนเนฟสกี(้Nevsky street)ถนนเสน้นี้เป็นทีรู่จั้กกันดใีน
ฐานะถนนประวัตศิาสตรศ์ูนยก์ลาง แห่งเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ มคีวามยาวทัง้สิน้ 4.5 กโิลเมตร 
จุดเด่นของถนนเสน้นี้คอืมสีถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่18-20 ทีเ่รยีงรายอยูร่มิสอง
ขา้งทาง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่ Hotel Ibis St. Petersburg Center หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่ก พระราชวงัแคทเธอรนี – มหาวหิารคาซาน – พระราชวงัฤดหูนาว – สวนจตรุสั                         

                                                                                                                                   (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์เบริ์ก น าท่านเยี่ยมชม พระราชวงัแคทเธอรนี(Catherine 
Palace)เป็นพระราชวังทีง่ดงามและล ้าคา่แหง่หนึง่ โดยพระนางแคทเธอรนีที ่1 พระมเหสอีงคโ์ปรด
ของปีเตอรม์หาราช ซึง่ไดค้รองราชยห์ลังจากปีเตอรม์หาราชสวรรคต จงึสรา้งวังแห่งนี้ข ึน้เพือ่เป็น
พระราชวังฤดรูอ้น โดยสถาปนกิชาวเยอรมัน ในสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบคลาสสคิ น าท่านแวะถ่ายรูป  
มหาวหิารคาซาน (Kazan Cathedral)แต่เดมินัน้ ที่นี่เป็นเพยีงโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยการ
ปกครองของพระเจา้ปอลด์ที่ 1 ในปีค.ศ. 1800 ไดท้ าการสรา้งวหิารใหม่ ใหเ้ป็นวหิารทีใ่หญ่และ
สวยงามมาก จนปัจจุบันไดจ้ัดเป็นอกีมหาวหิารแห่งหนึง่ในเซนตปี์เตอรเ์บริก์ ทีม่คีวามสวยงาม และ
เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



บา่ย น าท่านเยีย่มชม  พระราชวงัฤดูหนาว (Hermitage) ซึง่เป็นพระราชวังทีม่ชี ือ่เสยีงมากสรา้งใน
สมยัของพระนางอลซิาเบธ โดยสถาปนกิทีม่ชี ือ่เสยีงชาวอติาเลยีน กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบา
ร็อก  และร็อกโคโคทีส่รา้งพระราชวังใหเ้ป็นสัญลักษณ์ของความยิง่ใหญของพระเจา้ซารแ์ละความ
รุ่งโรจน์  ของจักรวรรดรัิสเซยี ปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑซ์ึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของรัสเซยีที่
เปิดใหค้น้ ทั่วไปเขา้ชมไดจั้ดแสดงสิง่ของต่าง ทีท่รงคุณค่า เกอืบ 3 ลา้นชิน้ และเป็นพพิธิภัณฑท์ี่
ใหญท่ีส่ดุของประเทศอกีดว้ย น าท่านพักผ่อน  สวนจตัรุสั(Palace Square)ในใจกลางของจัตุรัส 
อเล็กซานเดคอลัมน์ (1830-1834) ไดรั้บการออกแบบโดยออเดอรันด์ เสาหนิแกรนติสแีดง(สงูทีส่ดุ
ในโลก) สงู47.5 เมตรและหนัก 500 ตัน มนัถกูตดิจัง้อยา่งดวีและมนัไมจ่ าเป็นตอ้งมสี ิง่ทีม่าค ้ากบัฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่ Hotel Ibis St. Petersburg Center หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงปีเตอรฮ์อฟ – สนามบนิเซนตปี์เตอรเ์บริก์                                            (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเยีย่มชม  เมอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ  พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรดวา
เรสต ์(Peterhof Palace) ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระต าหนักทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น 
Russian Versailles เป็นพระราชวังทีง่ดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานน ้าพทุีพ่วยพุง่มาจากรปูปัน้สทีองและ
ทีต่่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตืน่ใจกับประตมิากรรมทีว่จิติร
งดงามอลังการ ยิง่ หอ้งหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับดว้ยทองค าอร่ามเรอืงพรอ้มภาพเขยีนที่
สวยงามเกา่แก ่ทรงคณุคา่ทางประวัตศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิคา่ได ้สว่นภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษา
นานาพันธุแ์ละ สวนน ้าพอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝร่ังเศส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 
 



 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (Pulkovo Airport) 
15.15 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ ประเทศไทย  โดยเทยีวบนิที ่TK402/TK64 (แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

ณ สนามบนิอสิตนับลู 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 
 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ                                                                                                   

09.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ  

 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยุโรป ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ตั๋วรถไฟ SAPAN จากมอสโควไ์ปเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

 คา่ใชจ่า่ยไกดท์อ้งถิน่ (English Speaking) ส าหรับวันทีม่โีปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

 คา่ใชจ้า่ยหัวหนา้ทัวรช์าวไทยอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

 คา่บรกิารน ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วัน 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหผู้โ้ดยสารโหลดสมัภาระไดท้า่นละ 20 กก./ทา่น) 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าทา่นละ ณ โรงแรมทีพั่ก  

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่,  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ

ของทา่น 



× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1 วันหลังจากท าการจอง กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 

20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 

 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ ตามที่
ก าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น

หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่ตอ้ง

ไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎขอ้บังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสูจุ่ดหมายปลายทางตาม

รายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากัดในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ที่

พัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 



 


