
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาตเิซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์
ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์                                                                           

07.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์P สายการบนิ Aeroflot Russian Airlines โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยีโดยสายการบนิ Aeroflot Russian 

Airlines เทีย่วบนิที ่SU271 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

16.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 
 

 
น าทา่นผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตรย์าวนานถึง 850 ปี เป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้ามสักวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากรอยู่

อาศัยกวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยุโรป และเมือ่สมัยครัง้ทีส่หภาพโซเวยีตยังไมล่่ม

สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั MAXIMA SLAVIA / MAXIMA PANORAMA , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

 



 
 

 
 

วนัทีส่อง เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้

ซาร ์- ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์- จตุัรสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ หอนาฬกิาซาวเิออร ์- 

หา้งสรรพสนิคา้กุม - อนุสรณ์สถานเลนนิ       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระท่ังพระเจา้ซาร์

ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับที่เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจบุันเป็นที่ประชมุของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมขุของ

ประเทศ บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นทีตั่ง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิก

ชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์ชท้ าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทาง

ศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel 

Michael) ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับนักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจบุันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยคุพระเจา้ปีเตอรม์หา

ราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงค์

จะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ท าใหร้ะฆังแตก ปัจจบุันตัง้อยูภ่ายในพระราชวังเครมลนิแหง่น้ี 

ผา่นชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่สดุในโลก ที่ยังไมเ่คยมี

การใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน   

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ี่เก่าแก่ที่สุด

ของประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบตัลิ ้าคา่ของเจา้ชายมสัโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่แชม

เบอรเ์ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่กบ็รวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณแ์บบทีส่ดุ ซ ึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ี ่ประเทศอังกฤษ 

และ ประเทศอหิรา่น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 



 
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตุัรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์ส าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี

ไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจบุันสถานทีแ่หง่น้ีใชจั้ด

งานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันที่ระลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดง

เป็นทีตั่ง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณแ์หง่ความ

งามของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี 

Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของ

พระราชวังเครมลนิ ดงึดดูใหค้นจ านวนไม่นอ้ยที่เดนิทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถา่ยรปูเป็นที่ระลกึคู่กับมหาวหิารแห่งน้ี พรอ้มกับ

การเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทีส่ าคัญน้ีควบคูก่ันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the 

Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลทีเ่มอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก

ปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรือ่งเลา่สืบตอ่กันวา่ พระเจา้อีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแหง่น้ีมาก จงึมคี าส่ัง

ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพื่อไมใ่หส้ถาปนกิผูนั้้นสามารถสรา้งสิง่ที่สวยงามกวา่น้ีไดอ้ีก 

การกระท าในครัง้นั้นของพระเจา้อีวานที่ 4 จงึเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอ

นาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจาก

ทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสตน์ ามาประดับไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department 

store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแกข่องเมืองมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจบุันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนด์

เนม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง น ้าหอม แบรนดดั์งที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin 

Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีพ่ักพงิเมือ่ทา่นสิน้ใจในจัตรัุสสแีดงทีเ่ครง่ขรมึ

แตย่ังคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพือ่ชมรา่งของบรุษุผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสยีชวีติไป

ถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

**อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกในการทอ่งเท ีย่ว** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั MAXIMA SLAVIA / MAXIMA PANORAMA , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 
 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงมอสโคว ์- DIY ตุก๊ตาแมล่กูดก - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- จดุชมววิสแปโรฮ่ลิล ์- สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์

– ถนนอารบตั                                 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นผลติตุ๊กตาแม่ลูกดก ท่านจะไดท้ า DIY ดว้ยตัวของท่านเองในการระบายสีตกแต่งตุ๊กตาแม่ลูกดกที่มี

ชือ่เสยีงและถอืเป็นสัญลักษณอ์กีอยา่งนงึของรัสเซยี 1 เซต ตอ่ 1 ทา่น และทา่นสามารถน ากลับไปเป็นของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย 
 

 
น าท่านเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืที่เรยีกกันวา่ มหาวหิารโดมทอง (ไม่

อนุญาตใหถ้า่ยรปูดา้นใน) สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแ์หง่ชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซาน



 
 

เดอรท์ี ่1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่ าคัญของนิกายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิีกรรมที่ส าคัญระดับชาต ิ

** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมอสโควไ์ดทั้ง้หมด 

ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกัน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดด

เด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมีจุดเริม่ตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลนิ 

ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่

ระลกึถงึคุณความดีของวรีบุรษุ (Monumental Art) ซึง่จะสื่อออกมาในรปูของงานปั้น รปูหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสก 

  



 
 

 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้

ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  

**อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกในการทอ่งเท ีย่ว** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั MAXIMA SLAVIA / MAXIMA PANORAMA , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 

 



 
 

วนัท ีส่ ี ่ เมอืงมอสโคว ์- สถานรีถไฟความเร็วสงู - เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - เมอืงพุชกนิ - พระราชวงัแคทเทอรนี 

                                (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรอืเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน หรือที่

เรยีกวา่ Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซยี การออกแบบเป็นสว่นหนึง่ของตระกูล Siemens Velaro มี

ความเร็วสงูสดุ โดยประมาณ 250 กม. ตอ่ ชม. (155 ไมลต์อ่ชั่วโมง)  

......... น. น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 

ชั่วโมง)  

** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปล ีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ** 

 

 
 

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจนไดรั้บสมญานามวา่ “ราชนีิแห่งยุโรปเหนือ” 

เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมอืงเริม่สรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็น

จ านวนมากเพราะวา่พื้นที่เดมิของเมอืงนั้นเป็นดนิเลนของทะเล พระองคท์รงเลือกทีจ่ะสรา้งเมืองที่บรเิวณน้ีเพราะว่าตัวเมืองมี

ทางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิตอ่ไปทางยโุรปและประเทศอืน่ๆไดง้่าย เพือ่การปฏริปูรัสเซยีใหทั้ดเทยีมกับประเทศอืน่ๆ ใน

ยโุรปไดโ้ดยง่าย ตอ่มาเมอืงเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึไดรั้บสมญานามวา่หนา้ตา่งแหง่ยโุรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดรัิสเซยี

เป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงมอสโคว ์เมือ่ พ.ศ. 2461) ชือ่เดมิของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ คอื เป

โตรกราด (Petrograd ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนนิกราด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 



 
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพุชกนิ (Pushkin) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ ซาโก เซโล ซึง่เป็นทีพ่ักในฤดรูอ้นของราชวงศท์ีส่วยงามและเป็น

บา้นทีรั่กและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัวโรมานอฟทกุพระองค ์ 

น าทา่นเดนิทางสู่ พระราชวงัแคทเทอรนี (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซยี มหีอ้งต่างๆใหช้มนับรอ้ย

หอ้ง แต่หอ้งทีท่กุทา่นตอ้งไม่พลาดชมก็คือ หอ้งอ าพัน  หรอื หอ้งแอมเบอรร์มู (The Amber Room) ทีเ่ป็นสุดยอดงานศลิป์ยุค

ศตวรรษที ่18 อันประมาณคา่มไิด ้ที่ชา่งจากเยอรมันสรา้งใหแ้กป่ราสาทของกษัตรยิฟ์รดีรชิที ่1 แหง่รัสเซยี ประกอบดว้ยไมโ้อ๊ค

ขนาดใหญ่หกชิน้เน้ือที ่100 ตารางเมตร ประดับดว้ยอ าพัน 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล ้าคา้จากอติาล ีหอ้งอ าพัน

ถกูสรา้งขึน้ใหมใ่นชว่ง 20 ปีทีผ่า่นมา ปัจจบุันราคาประเมนิครา่วๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่หส์หรัฐ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั LADOGA HOTEL, Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่า้ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว - พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ ิ

เทจ - ถนนเนฟกี ้                                

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรอื เปโตรควาเรสต ์ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

ทะเลบอลตคิ สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีป่ระทับพักผอ่นส าหรับลา่สัตวใ์นชว่งฤดรูอ้น 

โดยมีความประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแหง่น้ีมีความงดงามยิง่กวา่พระราชวังแวรซ์ายส ์ประเทศฝร่ังเศส เพื่อแสดงถงึอ านาจ ความ

เจรญิรุ่งเรืองของประเทศรัสเซยี จึงไดร้วบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากท่ัวทุกมุมโลกมากมาย เพื่อเนรมิตสิ่งก่อสรา้งและ

สถาปัตยกรรมทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสคิ ประดาหอ้งตา่งๆ เชน่ หอ้งบอลรมู หอ้งทอ้งพระโรง เป็น

ตน้ สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับประตมิากรรมน ้าพุอันโดดเด่นอลังการสีทองเหลืองอร่าม และ ร่มรื่นลงตัวกับอุทยาน

พฤกษานานาพันธุ์ดา้นหนา้พระราชวังรมิฝ่ังทะเลบอลตคิ ** น า้พุในสวนจะไม่สามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดู

หนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูรอ้นฯ อาจปิดท าการทุกวนัจนัทรส์ ิน้เดอืน 

หรอื วนัจนัทรแ์ละวนัองัคารส ิน้เดอืน (2 วนั ตดิตอ่กนั) โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่เป็นธรรมเนยีมวนัหยุดของชาว

พืน้เมอืงรสัเซยี ท ีจ่ะเพิม่วนัหยุดในช่วงฤดูใบไมร้่วง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม 

กรณีท ีพ่ระราชวงัฤดูรอ้นฯ ปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปล ีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และ 

สถานการณ์ โดยน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัยูสซูปอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์พระราชวงัใด 

พระราชวงัหนึง่เป็นการทดแทน ท ัง้น ี ้การปิดท าการของแตล่ะพระราชวงั จะไมต่รงกนัทุกพระราชวงั ** 



 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าทา่นเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานทีแ่ห่งน้ีเคยใช ้

เป็นทีรั่บรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซยีของพระมหากษัตรยิไ์ทย รัชกาลที ่5 ในการเจรญิสัมพันธไมตรรีะหวา่งประเทศไทยกับ

ประเทศรัสเซยี พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉายพระฉายาลักษณร์ว่มกับพระเจา้ซารน์โิคลัสที ่2 ของประเทศรัสเซยีเพือ่เป็นทีร่ะบกึอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) บรเิวณเดียวกันกับพระราชวังฤดูหนาว เป็น

สถานทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี ่,ปีกสั

โซ , แรมบรันด ์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและยิง่ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 
 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยมคีวามยาว 4.5 

กโิลเมตร เริม่ตน้ที่หนา้พระราชวังฤดูหนาวและสิน้สดุที่สถานีรถไฟ จดุเดน่อยูท่ีส่ถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที ่18-20 ทีเ่รยีงรายอยู่



 
 

สองขา้งทาง ปัจจบุันเป็นถนนสายหลักของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ซึง่เป็นทัง้ยา่นการคา้ ยา่นทีอ่ยูอ่าศัย ทีตั่ง้ของพระราชวัง โรง

ละคร โรงแรม และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญอกีมากมาย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั LADOGA HOTEL, Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค - ทา่อากาศยานนานาชาตปิูลโกโว เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - 

                           ทา่อากาศยานนานาชาตเิซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซึง่สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1818-1858 

รวมแลว้ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ 40 ปี มหาวหิารแหง่น้ีสรา้งขึน้โดยด ารขิองพระเจา้ซาร ์อเล็กซานเดอรท์ี ่1 (Tsar Alexander I) 

เพือ่ถวายใหก้ับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึง่เป็นนักบญุอปุถัมภข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great) ในอดตีมหารวิ

หารแหง่น้ีถอืวา่เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ที่สดุในรัสเซยี แตปั่จจบุันต าแหน่งมหาวหิารที่ใหญ่ทีส่ดุในรัสเซยีตกเป็นของมหาวหิารเซนต์

ซาเวยีร ์(Church of Christ the Savior) ซึง่สรา้งเสร็จเมือ่ปีค.ศ.2000 ภายในมรีูปภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสควจิติรสวยงาม รูปเขยีน

ไอคอนตา่งๆ และหนิแกรนติขนาดใหญ่พเิศษ มหาวหิารแหง่น้ีเป็นที่นับถอืของชาวเมอืงเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากครัง้หนึง่ตัวเมอืง

ถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แตม่หาวหิารเซน็ตไ์อแซคแหง่น้ี ไดรั้บความเสยีหายเพยีงเลก้นอ้ยเทา่นัน้ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิโรงแรม Crowne Plaza Airport 5 ดาว 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิูลโกโว เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ประเทศรสัเซยี  

**เพือ่เดนิทางโดยเทีย่วบนิบนิภายในประเทศ** 

15.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยีโดยสายการบนิ Aeroflot Russian 

Airlines เทีย่วบนิที ่SU019 

16.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี ** เพือ่เปล ีย่นเครือ่ง ** 

19.25 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ โดยสายการบนิ Aeroflot 

Russian Airlines เทีย่วบนิที ่SU270 



 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย               

08.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562 
30 NOV SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 
05 DEC SU19    LED-SVO  15.25-16.50 
05 DEC SU270 SVO-BKK 19.20-08.20+1 

49,999 49,999 49,999 8,900 

5 – 11 ธนัวาคม 2562 
05 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 
10 DEC SU19   LED-SVO 15.25-16.50 

10 DEC SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1 
49,999 49,999 49,999 8,900 

27 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค.2563  
27 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 
01 JAN SU19 LED-SVO 15.25-16.50 

01 JAN SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1  
59,999 59,999 58,999 9,900 

28 ธ.ค. 2562 – 3 ม.ค.2563 
28 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 

02 JAN SU19 LED-SVO 15.25-16.50 
02 JAN SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1  

59,999 59,999 58,999 9,900 

29 ธ.ค. 2562 – 4 ม.ค.2563 
29 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 

03 JAN SU19 LED-SVO 15.25-16.50 
03 JAN SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1  

59,999 59,999 58,999 9,900 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน ือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปล ีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอื เปล ีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Aeroflot Russian Airlines ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลง (Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถกูระบใุหเ้ป็นหมูค่ณะ 

 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Aeroflot Russian Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 23 กก.   

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการระบ ุและ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 60 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 

ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 60 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,900 บาท (THB)  



 
 

รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้่านสามารถใหม้ากกว่าน ีไ้ดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า สว่นน้ีภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมตัทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็

ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงินตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุ

ท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงินค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ท ีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที่ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรือเอเยน่ตท์กุท่านยนิดทีี่จะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ี่ลกูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่วี

ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และบางโรงแรม

อาจจะไมม่ีหอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



 
 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
4. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

5. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่ือหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีที่ทา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่ืนเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

6. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดนิทาง เลขที่วซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสียหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

10. อัตราคา่บรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

11. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

12. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 

13. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

14. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

15. คณะทัวรน้ี์ เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 


