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Russia 7 Days 
บินลดัฟ้าเปิดดินแดนหลงัม่านเหล็ก สมัผสัดินแดนหมีขาว “รสัเซีย” อดีตประเทศมหาอ านาจซีกโลกสงัคมนิยม ที่ปัจจุบนัระบอบ
การปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตก ความยิ่งใหญ่ของพระราชวงัสถาปัตยกรรมของรสัเซีย หลงัป้อมปราการ เครมลิน 
ก าแพง โบสถรู์ปโดมหวัหอม ลว้นงดงามเก่าแก่ดั่งภาพในจินตนาการ น าท่านท่องเที่ยวชมเมืองมอสโควแ์ละเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ที่
มีคณุค่าทางประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม และสถาปัตยกรรม กบัเรื่องราวต่าง ๆ ที่ก าลงัน าท่านไปสมัผสั ดว้ยบรกิารครบถว้นสมบรูณ์
แบบ จากทีมงานมืออาชีพ 

  

RADISSON COLLECTION HOTEL 
MOSCOW  5* 
(2 NIGHTS) 

  

RADISSON ROYAL HOTEL 
ST.PETERSBURG 5* 

(3 NIGHTS) 

วันแรก กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว ์(รัสเซีย) จันทร ์
11.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D (9-12) สายการบินไทย 

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญ
รอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 
 

หมายเหต ุ ทางบรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์15 วนักอ่นการเดินทาง โดย
ซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้
ชมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณอ์นั
สดุวิสยั อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ิ
รวมถึงการถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรือ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธิ์
ในการปรบัเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่ท่านได้
ช าระมาแลว้ เพราะทางบรษิัทฯ ไดม้ีการตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่างๆ ไวล้ว่งหนา้
แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้
ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัทฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

14.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงมอสโคว ์ ประเทศรสัเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่ 
TG974  

 

19.45 น. ถึงสนามบิน Domodedovo Airport มอสโคว ์หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศลุกากรแลว้ รถโคช้รอรบัคณะออกเดินทางสูก่รุงมอสโคว ์(Moscow) เมือง
หลวงของประเทศรสัเซียและเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของประเทศ เมืองเก่าแก่ที่มี
อายคุรบ 850 ปีในปี ค.ศ.1997 ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้มอสควา (Moscow River) 
ชมอาคารบา้นเรือนต่างๆ ที่เป็นสญัลกัษณเ์ฉพาะของประเทศ  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ัก RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW 5* www.radissoncollection.co

http://www.radissoncollection.com/
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หรือเทยีบเท่ำในระดับเดียวกัน  m  
 

วันทีส่อง  เทีย่วกรุงมอสโคว ์ - พระรำชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอ์ำรเ์มอรร่ี์ - 
จัตุรัสแดง - โบสถเ์ซนตบ์ำซิล – ช้อปป้ิงถนนอรำบัต 

อังคำร 

08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเขา้ชมพระราชวังเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) สญัลกัษณ์

แห่งอดีตอนัยิ่งใหญ่ ศนูยก์ลางแห่งประวตัิศาสตร ์วฒันธรรมและสถาปัตยกรรม
อนัเก่าแก่ของรสัเซีย  ตัง้อยู่บนเนือ้ที่กว่า 170 ไร ่รอบลอ้มดว้ยก าแพงสีแดงและ
หอคอย (และดาวแดงอันลือชื่อ) ภายในมีวิหารดอรม์ิชั่น,   พระราชวงักราโนวิ
ตายา ซึ่งเคยเป็นที่ประกอบพระราชพิธีของพระเจา้ซารเ์กือบทุกพระองค,์ วิหาร
อนันซิเอชั่น วิหารส่วนพระองคข์องราชวงศร์สัเซีย, วิหารอารค์แองเจิล้ พรอ้ม
โดมสีเงิน 5 โดม, ที่ท  าการรัฐสภา, ปืนใหญ่ของพระเจา้ซาร ,์ ระฆังใหญ่หนัก 
210 ตัน ชมสวนร่มรื่นภายในพระราชวัง จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑอ์าร์
เมอรร์ี่ (The State Armory) ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑท์ี่ร  ่ารวยที่สุดของประเทศ 
เป็นสถานที่ที่ใชเ้ก็บรวบรวมศาสตราวธุ, ขมุทรพัย ์เครื่องประดบัที่ไดจ้ากการรบิ
มาจากสงครามทั้งมงกุฎ , เพชรนิลจินดาและสิ่งของมีค่ามากมายมหาศาล 
รวมถึงเครื่อง ราชอิสริยาภรณข์องพระเจา้ซาร์ เครื่องเงิน เครื่องทอง ที่จะท าให้
ท่านลืมความร ่ารวยและความยิ่งใหญ่จากพิพิธภณัฑต์่างๆ ในโลกที่ท่านเคยชม  
จากนั้นน าท่านเที่ยวชมย่านธุรกิจการคา้ต่างๆ จากนั้นน าท่านสู่บริเวณจัตุรสั
แดง (Red Square) ถือเป็นหัวใจของกรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ที่มี
เหตกุารณส์  าคญัต่างๆเกิดขึน้ ที่นี่เคยใชเ้ป็นที่ชมุนมุทางทหารในยคุของสหภาพ
โซเวียต อาคารหา้งสรรพสินคา้ GUM ที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่, โบสถเ์ซ็นตบ์า
ซิล (St.Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา 
สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานจอมโหดในศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชยั
ชนะของทหารรสัเซียในการยึดครองแควน้คาซาน   

 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Local 
บ่าย น าท่านชมวิหารเซ็นตซ์าเวียร ์ วิหารที่ส  าคญัของนิกายรสัเซียนออโทดอกซ ์ ใช้

ประ กอบพิธีกรรมใหญ่ ๆ ระดบัชาติ สรา้งเพื่อร  าลกึถึงพระเจา้ซารอ์เล็กซาน
เดอรท์ี่ 1 ผูซ้ึ่งสามารถขบัไลก่องทพันโปเลียนไปได ้ ภายในตกแต่งสวยงามจาก
สถาปนิกเลื่องชื่อมากมาย ในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรสัเซียช่วยกนับรจิาค 
เพื่อบรูณะขึน้มาใหม่ เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีแห่งการสถาปนา
กรุงมอสโคว ์ จากนัน้น าท่านสูถ่นนอราบตั เพื่อเลือกซือ้ของที่ระลกึ อาทิ ตุ๊กตา
แม่ลกูดก เป็นตน้ 

 

18.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร Chinese 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ัก RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW 5* 

หรือเทยีบเท่ำในระดับเดียวกัน  
www.radissoncollection.co

m  

วันทีส่ำม มอสโคว ์ – สถำนีไฟใต้ดิน - รถไฟควำมเร็วสูง SAPSAN -        
เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

พุธ 

08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินที่ เปิดให้สาธารณชนใช้บริการ เมื่อวันที่  15 

พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และ
ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นสถานีรถไฟใตด้ินที่สวยงามที่สดุในโลก งดงามดว้ยงาน
ทางดา้นสถาปัตยกรรมที่ปราณีตอ่อนช้อยสวยงาม  ตามฝาผนังเพดานของ  

http://www.radissoncollection.com/
http://www.radissoncollection.com/
http://www.radissoncollection.com/
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สถานี ประดับดว้ยภาพวาดสีน า้มัน  โคมไฟคริสตัลหรูหราออกแบบตกแต่งที่
แตกต่างไปตามยคุสมยั เช่น กระจก, โมเสก ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึ่ง
ได้รับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดในงานนิทรรศการนานาชาติที่นคร
นิวยอรค์ เมื่อปี ค.ศ. 1938  สถานี Kropotkinskayab และ Komsomolskaya  
ที่ไดร้บัรางวลักรงัคป์รีซ ์  
**หมายเหต ุ  การเขา้ชมสถานีรถไฟอาจเปลีย่นเป็น 3 ใน 10 สถานีที่สวยติด
อันดับโลก ทัง้นีข้ึ ้นอยู่กับสภาพการจราจร หรือการปิดถนนในวันและเวลา
ดงักล่าวเป็นส าคญั 

 

 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Local 
15.40 น. น าท่านเดินทางโดยรถไฟความเรว็สงู SAPSAN จากกรุงมอสโคว-์เซ็นตปี์เตอร์

เบิรก์ ใชค้วามเรว็ประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ประมาณ 3 ชั่วโมง 50 
นาที) 

 

19.27 น. ถึงสถานีรถไฟ นครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ รถโคช้รอรบัท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
20.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  Local 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ัก RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 

(พัก 3 คืน) หรือเทยีบเท่ำในระดับเดียวกัน  
www.radissonblu.com  

วันทีส่ี่ ปีเตอรฮ์อฟ พระรำชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – ดินเนอร์
ในวังนิโคลัสกี ้

พฤหสับดี 

08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสูพ่ระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ Peterhof หรือ Petrodvorets  ตัง้อยู่

รมิฝ่ังทะเลบอลติค เป็นพระราชวงัที่สวยงาม โดดเด่น ไม่เหมือนใคร สรา้งขึน้ใน
สมยัของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช สถานที่แห่งนีส้รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่
พกัผ่อนและลา่สตัวใ์นฤดรูอ้นของกษัตรยิร์สัเซีย ซึ่งประกอบไปดว้ยตวั
พระราชวงั สวนตอนลา่งและสวนตอนบน แมว่้าตวัพระราชวงัแห่งนีจ้ะไม่ใหญ่
มาก แต่ก็เต็มไปดว้ยบรรยากาศแห่งการพกัผ่อนในช่วงฤดรูอ้น       งดงามและ
รม่รื่น     น าท่านชมบรรยากาศสวนสวนสวยบรเิวณพระราชวงัและเก็บภาพ
ความประทบัใจ   

 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Local 
บ่าย น าคณะเขา้ชมปอ้มปีเตอรแ์อนดพ์อล เริ่มก่อสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ.1712 แลว้เสรจ็

เม่ือปี ค.ศ.1733 สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เป็นสถาปัตยกรรม
แบบบารอ็ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน Domenico Andrea Trezzini 
เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตัง้ชื่อโบสถต์ามชื่อนกับญุ 2 องค ์
ผูท้  าหนา้ที่เผยแพรศ่าสนาคือ นกับญุปีเตอรแ์ละนกับญุพอล ซึ่งประชาชนนบั
ถือเป็นอย่างมาก ความสงูของยอดโบสถ ์122.5 เมตร หลงัจากการสวรรคตของ
พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ตวัโบสถไ์ดเ้ปลี่ยนเป็นที่เก็บพระศพของพระองคแ์ละ
องคต์่อๆมา  รวมทัง้พระเจา้ซารน์ิโลลสัที่ 2 ซึ่งเป็นพระเจา้ซารอ์งคส์ดุทา้ยแห่ง
ราชวงคโ์รมานอฟและครอบครวั ซึ่งเพิ่งอญัเชิญพระศพมาไวเ้ม่ือปี ค.ศ.1998 
ประกอบดว้ยพระเจา้ซารน์ิโคลสัที่ 2 พระนางอะเล็กซานดรา้ พระธิดา 3 
พระองคค์ือ โอลกา้, ทาเทียน่า, อนาสตาเซีย สว่นที่ไม่พบคือ พระธิดามาเรีย
และพระโอรสอเล็กซสิ  

 

18.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมืองของชำวรัสเซีย ที่วัง 
Nikolaevsky Palace เชิญลิม้ชิมรสไข่ปลาคาเวียร,์ เหลา้วอ้ดกา้ หรือ แชมเปญ 
พรอ้มฟังเสียงเพลงและดนตรีขบักลอ่มในแบบรสัเซียพืน้เมือง 

Local 

http://www.radissonblu.com/
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 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ัก RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 
(พัก 3 คืน) หรือเทยีบเท่ำในระดับเดียวกัน  

www.radissonblu.com  
 
 

วันทีห้่ำ วังแคทเธอรีน (พุชกิน้วิลเลจ) - ห้องอ ำพัน - พิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ 
(พระรำชวังฤดูหนำว) - ช้อปป้ิงถนนน เนฟสกี้ - บัลเล่ต์เพอ
ฟอรม์ำนซ ์

ศุกร ์

08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) หรือหมู่บา้นพชุกิน้ 

(Pushkin Village) และบ่อยครัง้ที่ถกูเรียกว่า หมู่บา้นพระเจา้ซาร ์เพราะที่นี่เป็น
เมืองที่พระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงพระราชทานที่ดนิใหแ้ก ่ พระนางแคทเธอรีน 
ชื่อเมืองถกูเปลี่ยนเพื่อเป็นอนสุรณแ์ก่กวีเอกพชุกิน้ ในปี ค.ศ.1937 เพราะกวี
เอกผูน้ีเ้คยผ่านการศกึษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี ้ ตวัพระราชวงัสรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผูม้ีชื่อเสียงและไดร้บัการยอมรบัว่า 
พระราชวงัแห่งนีม้ีความสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัใดๆในโลก ชมหอ้งอมัพนั 
(Amber Room) เป็นสดุยอดงานศิลป์ยคุศตวรรษที่ 18 อนัประมาณค่ามิไดท้ี่
ช่างจากเยอรมนัสรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษัตรยิฟ์รีดรชิที่ 1 แห่งปรสัเซีย
ประกอบดว้ย แผ่นไมโ้อ๊กขนาดใหญ่ 6 ชิน้ เนือ้ที่ 100 ตารางเมตร ประดบั
อ าพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนงัและโมเสกอญัมณีมีค่าจากอิตาลี หอ้งอ าพนัถกู
สรา้งขึน้ใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจบุนัราคาประเมินครา่วๆ มากกว่า 142 
ลา้นดอลลา่ห ์ 

 
 

 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Local 
บ่าย น าเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ & พระราชวงัฤดหูนาว (The Hermitage Art 

Museum & Winter Palace) พระราชวงัอนัยิ่งใหญ่อดีตที่ประทบัของซารแ์ห่ง
รสัเซีย ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง มีบนัไดกว่า 200 บนัได 
และความยาวของระเบียงยาวกว่า 30 กิโลเมตร เป็นที่เก็บสมบตัิล  า้ค่าของ
ราชวงศ ์รวมทัง้สมบตัิจากทั่วโลกกว่า 2.7 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกร
เอกชัน้เยี่ยมของโลกมากมาย อาทิ  ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่ ราฟาเอล, เอล  
เกรโก,้ แวนโก๊ะ, ปิกสัโซ่และศิลปินอื่นๆ  จากนัน้ อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปปิ้ง ย่าน
ถนนเนฟสกี ้ ถนนประวตัิศาสตรส์รา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1710 มคีวามยาวกว่า 4.5 
กิโลเมตร เรียงรายไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น 

 

18.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร Chinese 
19.00 น. ***พรอ้มน าท่านชมการแสดงบลัเลต่ ์ (Russian Ballet) ศิลปะการเตน้ระบ า

ปลายเทา้ที่งดงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกซึ่งจะใหป้ระสบการณไ์ม่รูล้ืม จบการ
แสดงน าคณะเดินทางกลบัสูท่ี่พกั*** 

 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ัก RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 
(พัก 3 คืน) หรือเทยีบเท่ำในระดับเดียวกัน  

www.radissonblu.com  

วันทีห่ก วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) - สนำมบินพัลโกโว - สนำมบินโดโมเดโดโว 
(มอสโคว)์ - ออกเดินทำงกลับกรุงเทพฯ 

เสำร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม Buffet 

http://www.radissonblu.com/
http://www.radissonblu.com/
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10.00 น. น าท่านเข้าชมวังยูสซูปอฟ (Yusupov Palace) สรา้งในปี  ค.ศ. 1770 โดย
สถาปนิกชาวฝรั่งเศส วังแห่งนีไ้ดต้กเป็นของ Princes Yusupov โดยสืบมรดก
ตกทอดกันมา และในปี 1830-1838 มีการบูรณะครัง้ใหญ่ โดยสถาปนิก A. 
Mikhailov มีการสร้างเพิ่มเติม ออกแบบสวนเพิ่มให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ ้น 
ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ระบบท าน า้รอ้น การประปาต่าง ๆ  โรงละคร หอ้งพักใน
สไตลแ์ขก (Moorish Room) วงัแห่งนีโ้ด่งดงัไปทั่วโลก เพราะเป็นที่วางแผนและ
ฆาตกรรมรัสปูติน จอมราคะ การวางแผนสังหาร  รัสปูติน มีการจ าลอง
เหตกุารณด์ว้ยหุ่นขีผ้ึง้ เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวไดเ้ห็นบรรยากาศในวนัลอบสงัหาร 
รสัปตูิน ผูโ้ค่นบลัลงัคพ์ระเจา้ซารน์ิโคลสัที่ 2 และค าสาบอนัน่าพิศวง ที่ไม่มีใคร
หาค าตอบได ้รสัปตูินถูกสงัหารโดยการใหด้ื่มยาพิษแต่ไม่ตาย ทีมสงัหารไล่ยิง
ยิงซ า้อีกหลายนดั แลว้จบัมดัโยนลงแม่น า้ที่เย็นยะเยือกจนเสียชีวิต 

 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Local 
14.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินนานาชาติพลัโกโว (เซนตปี์เตอรส์เบิรก์) เพื่อต่อ

เครื่องกลบักรุงเทพฯ 
 

17.30 น. เดินทางสูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบินภายในประเทศ S71014 (17.30-19.10) 
22.00 น. น าคณะออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG975   
วันทีเ่จ็ด เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ อำทติย ์
10.50 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั  โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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ก ำหนดวันเดินทำง 
16-22 มีนำคม 2563 4-10 พฤษภำคม 2563 

ค่าทวัรต์่อท่าน :   
 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   

➢ เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
➢ เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
➢ พกัหอ้งเด่ียวเพิ่มท่านละ (Single Bed Room) 
➢ กรณีไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (ผูใ้หญ่) หกัใบละ 
➢ กรณีไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (เด็ก)     หกัใบละ  

98,000.- 
 88,000.- 

78,000.- 
16,000.- 

-25,000.- 
-19,000.- 

ก ำหนดวันเดินทำง 
13 - 19 เมษำยน 2563 

ค่าทวัรต์่อท่าน :   
 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   

➢ เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
➢ เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
➢ พกัหอ้งเด่ียวเพิ่มท่านละ (Single Bed Room) 
➢ กรณีไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (ผูใ้หญ่) หกัใบละ 
➢ กรณีไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (เด็ก)     หกัใบละ 

103,000.- 
 93,000.- 

83,000.- 
16,000.- 

-29,000.- 
-21,000.- 

ค่าทวัรร์วม : 
 

 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั สายการบินไทย และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรสัเซีย รวมค่าภาษีและสว่นเพิ่มของ
น า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัที่ 24 ธนัวาคม 2563 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเขา้ชมพระราชวงัเครมลิน (Great Kremlin Palace) / พิพธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ (The State Armory) / ปอ้มปี

เตอรแ์อนดป์อล / พพิิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจและพระราชวงัฤดหูนาว / ดินเนอรท์ี่วงั Nikolaevsky Palace / การ
แสดงบลัเลต่ ์(Russian Ballet Performance) / พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace)  

✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ใน
กรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งสว่น
ใหญ่จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ
(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแตล่ะประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2 € / ท่าน / วนั 
✓ ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ีประสบการณน์ าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 1ท่าน 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส  าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่า
รกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ได้
เกิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

✓ ส าหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 23 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่าน
ละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
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ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่

ท่านรูจ้กัและเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการ
เดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 
วันนับจำกวันทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ
ลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่ำบริกำร 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่ำบริกำร 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่ำสิบห้ำวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคนืเงนิค่ำบริกำร 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงินคา่  
   บรกิารท่ีตอ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงินค่าบรกิารที่ไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวจะเรียกจาก 
   นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
   2.1 ค่าธรรมเนยีมการขอวซี่า 
   2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
   2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น  ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญัติธุรกจิน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์
 พ.ศ.2551 โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสีย

ค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน
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จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ได้
ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่
แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND 
ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, 

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่
กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสาย
การบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 24 ธันวาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิม่ที่ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)  
 ▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมี
ความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และ
ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกับวนัที่สถานที่เขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่
นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ แต่หากมีการลา่ชา้ หรอืเหตหุนึ่งเหตใุดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใด
ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจาก
เจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส  าหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 23 กิโลกรมั/ใบ  โหลดไดท้่าน
ละ 1 ใบเท่านัน้  และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 
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▪ ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

▪ บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / 
ท่าน 

การสบูบหุรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนด

ที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็น
หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

ประเทศไทยและรสัเซีย มีขอ้ตกลงรว่มกนัในการยกเวน้การตรวจลงตราวีซ่า  
ที่เป็นไปเพื่อจดุประสงคข์องการท่องเที่ยวที่ไม่เกิน 30 วนั ผลของสญัญาท าใหท้ัง้คนไทยและรสัเซีย 

สามารถเขา้เดินทางไปเที่ยวในประเทศคู่สญัญาไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่าก่อนเดินทาง 
โดยพาสปอรต์ของผูเ้ดินทางตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนขึน้ไป 

หลังจำกกำรจองทัวรแ์ละช ำระเงนิมัดจ ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้ำงต้นทุกประกำร 

  


