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วนัแรก  กรุงเทพ •  ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว • กรุงมอสโคว ์• ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ  (-/-/เย็น) 

06.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิาสวุรรณภมู ิเคาทเ์ตอรส์ายการบนิแอรโ์รวฟรอท อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 
  7 เคาน์เตอร ์P สายการบนิ AEROFLOT AIRLINES (SU) 
10.00 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง) สูป่ระเทศรสัเซยี เมอืงมอสโคว โดยเทีย่วบนิที ่SU271  

  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 2 รอบ **ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ช ัว่โมง** 
16.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรัสเซยี ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่
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เดนิทางสู ่กรุงมอสโคว ์เมอืงหลวงของรสัเซยี ครองอันดบั
เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของยโุรป เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการ
เดนิทางของประเทศ จัดวา่เป็นเมอืงทีน่่าเทีย่วมากเมอืงหนึง่ 

ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทัง้เกา่และใหม ่มโีบสถท์ีส่วยงาม
มากกวา่ 200 แหง่ 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่เขาสแปรโ์รวฮ์ลิ Sparrow Hills หรอื เนนิเขา

นกกระจอกจุดชมทัศนียภาพแสงสขีองกรงุมอสโควใ์นยามค ่าสดุ 
โรแมนตกิ ทีส่ามารถชมดา้นลา่งไดเ้กอืบทัง้หมด จงึท าใหเ้ลนนิ 

ผูน้ าพรรคคอมมวินสิตใ์นอดตีเลอืกเนนิเขาแหง่นี้เป็นทีต่ัง้บา้นพัก
ของตน ปัจจุบนัพืน้ทีด่งักลา่วเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยมอสโคว 
ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในรัสเซยี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงมอสโคว 
 

วนัทีส่อง สถานรีถไฟใตด้นิ • พระราชวงัเคมลนิ • พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์ • โบสถอ์สัสมัชญั • ชมระฆงัพระ
เจา้ซารT์he Tsar Bellและปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์•  มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์ • ละครสตัว ์ (เชา้/

กลางวนั/เย็น) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

เดนิทางสู ่ สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(MoscowMetro) ตืน่ตากับการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยกีบัสถาปัตยกรรม
หลากหลายรปูแบบ เชน่การประดับดว้ยกระจกส ีหนิออ่นเป็นตน้ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิสญัลักษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีต อนัเป็นจุดก าเนดิของประวัตศิาสตรรั์สเซยีทีม่ี
มายาวนานในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีน่ี่เปรยีบเสมอืนหัวใจของกรงุมอสโคว ์อกีทัง้ยังเป็นทีป่ระทับของ
พระเจา้ซารท์กุพระองคจ์นกระทั่ง พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ชาว

รัสเซยีเชือ่วา่ทีน่ี่เป็นทีส่ถติของพระเจา้ปัจจุบนัเป็นพพิธิภัณฑท์ีส่ าหรับการจัดประชมุของรัฐบาล และรับรองแขก
ระดับประเทศ  น าทา่น ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอรต์ัง้อยูอ่ยูใ่นเขตพระราชวังเครมลนิ สิง่ทีไ่มค่วรพลาดชม 
ไดแ้ก ่มงกฎุทองค าของราชวงศโ์มโนมาคจักรพรรดคิอนสแตนตนิ โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกฎุนี้ใหก้บัเจา้ชายวลาดิ

มรี ์โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมือ่ราว 700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท าจากทองค าประดับดว้ยขนเสอืเซ
เบลิ (Sable) และอัญมณีล ้าคา่ตา่งๆ มากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพธิบีรมราชาภเิษกจนถงึปี พ.ศ. 2225 น าทา่นชม 
โบสถอ์สัสมัชญัวหิารหลวงเกา่แก ่ทีถ่อืวา่ส าคัญทีส่ดุในเครมลนิ ซึง่สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน โดยสรา้งทับลง

บนโบสถไ์มเ้กา่ทีม่มีากอ่น แลว้ใชเ้พือ่ในการประกอบพธิรีาชาภเิษก และการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ชมระฆงั
พระเจา้ซารT์he Tsar Bellและปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์เป็นตัวอยา่งผลงานศลิปะชิน้โตอนัเลือ่งชือ่ของรัสเซยี ขนาด

อันใหญโ่ตและความงดงามเป็นตัวดงึดดูใหผู้ค้นมาเยีย่มชม  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
จากนัน้ ชม มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ มหา

วหิารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็นวหิารทีใ่หญ่

ทีส่ดุในรัสเซยีและสงูทีส่ดุในโลก ตัง้อยูต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า 
Moskva เมอืงมอสโก ประเทศรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยของพระ
เจา้ซารอ์เล็กซานเดอร ์ที ่1 เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะและ

แสดงกตญัญตุาแดพ่ระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อด
พน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ช ้

เวลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี ในสมัยของสตาลนิ เคยสัง่ใหท้บุ
ท าลายมหาวหิารแหง่นี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธบิดบีอรสิ 
เยลซนิ จงึไดม้กีารบรูณะขึน้มาอกีครัง้หนึง่ดว้ยเงนิบรจิาคและ

พลังความศรัทธาของผูค้น ดงันัน้ทีน่ี่จงึเป็นทีรั่กและศนูยร์วม
จติใจของประชาชน มหาวหิารโดมทองแหง่นี้จงึกลายเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิใ์นการประกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาติ
ทางครสิตศาสนาของประเทศรัสเซยี 

*** หมายเหต ุหากวนัและเวลาทีจ่ะเขา้ชมมพีธิกีรรมทางศาสนาภายในวหิารจะไมส่ามารถเขา้ชมได ้โดย
ทางทวัรจ์ะไมส่ามารถทราบลว่งหนา้เนือ่งจากเป็นการจดัการของทางโบสถป์ระเทศรสัเซยี ทางทวัรฯ์ขอ
สงวนสทิธ ิใ์นการถา่ยรูปชมบรเิวณดา้นนอก ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว*** 

จากน ัน้ น าทา่นชมความน่ารักของบรรดาสตัวแ์สนรู ้และตืน่ตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสตัว ์Circus Show
โดยเป็นนักแสดงมอือาชพี พรอ้มกับเหลา่สตัวท์ีไ่ดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งด ีหลังจากจบการแสดง ทา่นสามารถถา่ยภาพ
กับสตัวแ์สนรูเ้พือ่เป็นทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

**ทีน่ ัง่ชมเป็นบตัรแบบต ัว๋กรุป๊จดัตามระบบทวัรล์อ้กทีน่ ัง่ไวต้ามราคาทวัร ์หากทา่นตอ้งการทีน่ ัง่วไีอพหีรอืที่

น ัง่ดา้นหนา้กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่ซือ้บตัรอพัเกรดท ัง้นีห้ากทีน่ ัง่จะอพัไดต้อ่เมือ่มที ีน่ ัง่เหลอืเทา่น ัน้** 
**กรณีละครสตัวง์ดการแสดง ซึง่บางกรณีงดการแสดง โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เป็นไปทางระบบการ
จดัการทางประเทศรสัเซยีของคณะละครสตัว ์ ท ัง้นีท้างบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืคา่บรกิารสว่นนีใ้ห ้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงมอสโคว 
 

วนัทีส่าม พพิธิภณัฑอ์วกาศรสัเซยี • หอสง่สญัญาณโทรทศัน ์OSTANKINO • จตัรุสัแดง • มหาวหิารเซนตบ์าซลิ 
                           หา้งสรรพสนิคา้กุม        (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

จากนัน้ ชม พพิธิภณัฑอ์วกาศรสัเซยี Museum Of 
Cosmonautics นัน้นับวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวาม

น่าสนใจอกีเเหง่ เพราะมันจะเเสดงใหค้ณุเห็นถงึความ
ยิง่ใหญข่องรัสเซยีในชว่งปี ค.ศ.1960 ทีเ่ป็นยคุที่
มนุษยชาตกิ าลังสนใจในเรือ่งของทอ้งฟ้า เเละเกดิ

สงครามเย็นทีท่ าใหพ้วกเขาเเละอเมรกินัตอ้งขับเคีย่วกัน
อยา่งหนักเพือ่พชิติอวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซยีก็นับวา่มคีวาม
โดดเดน่เเละส าเร็จในหลายๆ เรือ่งเลยก็วา่ได ้ซึง่เรือ่งราว

ทัง้หมดนัน้ถกูจัดเเสดงไวท้ีพ่พิธิภัณฑเ์เหง่นี้ทีใ่ครมาเทีย่ว
ชมเเลว้จะตอ้งประทับใจอยา่งเเน่นอน 

จากนัน้ น าทา่นสูต่กึหอสง่สญัญาณโทรทศัน ์Ostankinoให ้

คณุไดเ้หน็ววิเหนอืเมอืงหลวงของรัสเซยีจากความสงู ใน
ขณะเดยีวกันก็ท าหนา้ทีอ่อกอากาศจากสถานีโทรทัศน์
จ านวนมากไปยังบา้นเรอืนชาวรัสเซยี เดนิทางไปทีจุ่ดชมววิของหอสง่สญัญาณนีเ้พือ่รับชมความบันเทงิสดในรปูแบบ
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ของทวิทัศน์สดุอลังการ หอสง่สญัญาณนี้โดดเดน่อยูบ่นเสน้ขอบฟ้าของมอสโกมาตัง้แตปี่ 1967 และเป็นหนึง่ในอาคาร
ทีย่นือยูด่ว้ยตัวเองทีส่งูทีส่ดุในโลก หอนี้เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนกิ Nicolai Nikitineแตผู่น้ าโซเวยีต Nikita 
Khruschevไดท้ าการปรับเปลีย่นไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตกุารณ์นี้ท าใหส้ถาปนกิผูน้ี้วางหมวกไวใ้ตห้นิที่

ฐานหอเพือ่เป็นสญัลักษณแ์สดงความเคารพตอ่ผูน้ า ยนืทีฐ่านเพือ่ชืน่ชมขนาดอนัน่าประทับใจของโครงการทีม่ตีน้ทนุ
สงูถงึ 65 ลา้นดอลลาร ์

เทีย่ง น าทา่นไปยงัรา้น 7th HEAVEN RESTAURANT รบัประทานมือ้อาหารทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป ทา่นจะไดส้มัผสักบั

บรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว ์ระดบัความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
จากน ัน้ ชม จตัรุสัแดง (Red Square) สถานทีส่ าคัญใจกลางเมอืงมอส

โคว ์สรา้งในสมัยครสิศตวรรษที ่17 ทีเ่ป็นศนูยร์วมเหตกุารณ์
ส าคัญตา่ง ๆ เชน่ งานเทศกาลเฉลมิฉลอง หรอืการประทว้ง 
ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนัและยังถอืไดว้า่เป็นจัตรัุสทีม่คีวาม

สวยงามมากทีส่ดุในโลก บรเิวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ย
สถานทีส่ าคัญของประเทศ อกีหลายแหง่ทีส่ามารถ ไดช้ม อัน
ไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil’s Catherdral) 

สถานทีท่ีซ่ ึง่ถกูยอมรับวา่สวยงามทีส่ดุในเมอืงมอสโคว ์จนไดรั้บ
การขนานนามวา่ “โบสถล์กูกวาด” สรา้งขึน้ดว้ยศลิปะรัสเซยี
โบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสสีนัสวยงาม โดยสถาปนกิ 

ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจา้อวีานที ่
4 จอมโหด เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนอืกองทัพมอง
โกลทีเ่มอืงคาซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วจิติรบรรจงของวหิาร จงึท าใหเ้ป็นทีพ่อพระทัยของพระเจา้อวีานที ่4 

เป็นอยา่งมาก จงึมคี าสัง่ใหป้นูบ าเหน็จแกส่ถาปนกิ ดว้ยการควักลกูตาทัง้สองขา้งทิง้เสยี เพือ่ไมใ่หส้ถาปนคิผูน้ี้
สามารถสรา้งสิง่สวยงามกวา่นี้ไดอ้กี การกระท าของพระองคใ์นครัง้นัน้ สง่ผลใหท้กุคนขนานนามวา่ “พระเจา้อวีานจอม
โหด” (Ivan the terrible)  
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จากนัน้ น าทา่นเขา้ชมและชอปป้ิงที ่หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืง
มอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจบุันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง 
น ้าหอม แบรนดด์ังทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุน่ลา่สดุ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงมอสโคว 
 

วนัทีส่ ี ่ น ัง่รถไฟความเร็วสูง • เมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์  •  พระราชวงัฤดหูนาว • พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ  • มหาวหิาร
คาซาน  • โบสถห์ยดเลอืด       (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ SET BOX เพือ่ความสะดวก 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม** 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
เมอืงเซนตปิ์เตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ “ราชนิแีหง่ยโุรปเหนอื” เพราะ

ทัศนียภาพทีส่วยงามของเมอืง เมอืงนี้สรา้งโดยพระเจา้ซารปิ์เตอรม์หาราช เมือ่ พ.ศ.2246 โดยตัวเมอืงเริม่สรา้งดว้ย
การถมทราย และหนิเป็นจ านวนมาก เพราะวา่พืน้ทีเ่ดมินัน้เป็นดนิเลนทะเล เหตผุลในการทรงเลอืกทางออกทะเลบอล
ตคิ ทีส่ามารถตดิตอ่ไปทางยโุรปและประเทศอืน่ๆได ้เพือ่การพัฒนาและปรับเปลีย่น ประเทศรัสเซยีใหท้ัดเทยีมกบั

ประเทศอืน่ๆได ้ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
จากน ัน้ เดนิทางสู ่พระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบไปดว้ยหอ้งตา่งๆ ถงึ 1,050 หอ้ง สถานทีแ่หง่นี้เคยใช ้

เป็นทีรั่บรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซยีของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่5 ในการเจรญิ
สมัพันธไมตร ีอดตีเคยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศโ์รมานอฟ ระหวา่งปี ค.ศ.1732 -1917 ตัง้อยูร่ะหวา่งทา่วัง กบั 
จัตรัุสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใชโ้ทนสเีขยีว และ ขาว ดว้ยสถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบนับางสว่นของ

พระราชวังฤดหูนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมในฐานะ พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (TheState Hermitage Museum)
ซึง่เป็นสถานทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก อยา่งเชน่ 
ลโิอนาโด ดาวนิซี,่ปิกัสโซ,่แรมบรันด,์แวนโก๊ะ เป็นตน้ จัดเป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของโลกแหง่หนึง่ **ในบางชว่ง

พระราชวังอาจมกีารปิดโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ดังนัน้หากวันทีเ่ดนิทางตรงกบัชว่งวันปิดเขา้ชม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิป์รับเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเขา้พระราชวังอืน่ทีเ่ปิดหรอืสถานทีอ่ืน่ๆใน
ชว่งเวลาดังกลา่ว** 
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เดนิทางสู ่ มหาวหิารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถู้กสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ปีค.ศ. 1708 ตัง้อยูใ่จกลาง
เมอืง บนถนนเนฟสกี ้ในสมัยกอ่นเป็นโบสถเ์ล็กๆ ตอ่มาในสมัยของพระเจา้ปอลดท์ี ่1 ในปีค.ศ. 1800  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ไดท้ าการสรา้งวหิารใหม ่ใหย้ิง่ใหญ่และสวยงามมากขึน้กวา่เดมิ

มหาวหิารแหง่นี้มลีักษณะรปูทรงครึง่วงกลม มเีสาหนิวางเรยีง
แถวยาวอยา่งเป็นระเบยีบประกอบไปดว้ยเสาโรมัน 96 ตน้ และ
โดมขนาดใหญ่ซึง่มยีอดสงูถงึ 90 เมตร ดา้นนอกของวหิารมี

สวนสาธารณะทีช่าวรัสเซยีจะมาพักผ่อนหยอ่นใจ  
เดนิทางสู ่โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on 
Spilled Blood)ซึง่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งใหเ้ป็น

เกยีรตแิดพ่ระเจา้ซาร ์
อเล็กซานเดอรท์ี ่2 พระราชบดิาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลกิทาส 

ดว้ยความหวังดตีอ่ประชาชน ปรากฎวา่ชาวรัสเซยีไมเ่ขา้ใจ 
เพราะหลังเลกิทาส ชาวนากลับมคีวามเป็นอยูท่ีจ่นลง เป็นผลให ้
พวกชาวนารวมตัวกันวา่แผนปลงพระชนม ์โดยสง่หญงิชาวนาผู ้

หนึง่ตดิระเบดิพลชีพีวิง่เขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผ่าน ตอ่มา
บรเิวณถนนทีเ่กดิเหตนัุน้ถกูสรา้งโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถห์ยดเลอืดมาจนถงึทกุวันนี้ มรีปูรา่งลกัษณะคลา้ยกับ
วหิารเซนตบ์าซลิทีเ่มอืงมอสโคว 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Hampton by Hillton หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงเซนตปิ์เตอรเ์บริก์ 
 

วนัทีห่า้ พระราชวงัฤดรูอ้น • ป้อมปีเตอร ์และปอลด ์• มหาวหิารไอแซค  
                                      (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ(Peterhof Palace)พระราชวังทีส่วยงาม ทีส่รา้งขึน้ใน
สมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เป็นพระราชวังทีส่รรสรา้งโดยศลิปินเอกในสมัยนัน้ ทีช่ ือ่วา่ ฟรานเชสโก ราสเทรลลี ่และ 
เลอ บรอง ซึง่ทัง้สองคนแบง่กนัสรา้งพระราชวังนี้ โดยตัวภายในพระราชวังเป็นหนา้ทีห่ลัก ของ ราสเทรลลี ่ออกแบบ

ความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์“บารอค”และคลาสสกิ พระเจา้ปีเตอรห์มาย 
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มั่นป้ันมอืกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถงึ 10 ปี ราสเทรลลีบ่รรจงสรา้งพระราชวังอยา่งประณีตเนน้การ
ตกแตง่ภายในทีเ่ลอืกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลักและภาพวาดสนี ้ามันเป็นหลักดา้นนอกจะเป็นหนา้ทีข่อง เลอ 
บรอง เขาถกูพระเจา้ปีเตอรเ์ชญิมาสรา้งลานน ้าพ ุโดยเฉพาะ ลานน ้าพแุหง่นี้ถอืเป็นจุดหลักของประสาทแหง่นี้ก็วา่ได ้ 

** ในสว่นของน า้พุทางพระราชวงัจะปิดในฤดหูนาว ประมาณชว่งเดอืนตลุาคม จนถงึเดอืนพฤษภาคม และ 
อาจปิดท าการในวนัจนัทรส์ ิน้เดอืน หรอืวนัจนัทรก์บัวนัองัคาร (2วนัตดิตอ่กนั) ซึง่เป็นธรรมเนยีมวนัหยดุ 
ของชาวพืน้เมอืงรสัเซยี ในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง และฤดหูนาว ในการเพิม่วนัหยดุหรอือาจจะปิดท าความสะอาด 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทีพ่ระราชวงัฤดรูอ้นปิด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมได ้
ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเขา้พระราชวงัอืน่ทีเ่ปิดหรอืสถานทีอ่ ืน่ๆในชว่งเวลาดงักลา่ว** 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่ป้อมปีเตอร ์และปอลด ์(Peter and 
Paul Fortress)สิง่แรกทีส่รา้งในเมอืงเซนตปิ์เตอรส์

เบริค์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1703ในสมัยพระเจา้ 
ปีเตอรม์หาราช เป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุของเมอืง 
โดยมคีวามสงูถงึ 122.5 เมตร ลักษณะเป็นรปูทรงหก

เหลีย่ม เป็นศลิปะแบบบารอค ปัจจบุันดา้นในเป็น
พพิธิภัณฑท์ีใ่ชเ้ป็นทีฝั่งพระศพของพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช และพระบรมวงศานุวงศแ์หง่ราชวงศโ์รมานอฟ 

นอกจากนีย้ังมภีาพเขยีนของนักบญุ รวมรปูพระแมม่ารี
ศักดิส์ทิธิท์ ีง่ดงาม อนัเป็นทีเ่ลือ่มใสศรัทธาของ
ครสิตศ์าสนกิชนของรัสเซยี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่

มหาวหิารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)
วหิารทีถ่อืวา่ไดรั้บการตกแตง่อลงักาลมากทีส่ดุ ยอด
โดมฉาบดว้ยทองค าแท ้100 กโิลกรัม และภายในใช ้

หนิออ่น และหนิอืน่ ๆ กวา่ 43 ชนดิ ในอดตีเคยเกดิ
เหตเุพลงิไหมท้ีส่ถานทีแ่หง่นี ้จงึไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้ใหม ่ในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ในปี ค.ศ. 1818 ออกแบบ

โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส ชือ่ Auguste de Montferrandโดยใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 40 ปีมกีารออกแบบดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส ์และบาโรก ตัววหิารใหญ่โต สขีาวบรสิทุธ ิประดับดว้ยประตมิากรรมเหลก็อันงดงาม เป็น
โบสถอ์อรโ์ทดอกซแ์หง่เดยีวทีป่ระดับประดาตกแตง่ดว้ยกระจกสอียา่งวจิติรบรรจง และยังเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ที่

ชาวเมอืงทีน่ี่ใหค้วามนับถอืเป็นอยา่งมาก เนื่องจากในอดตีตัวเมอืงถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบ แตม่หา
วหิารไอแซคแหง่นี้กลับไดรั้บความเสยีหายเพยีงเลก็นอ้ย 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้เนวา NEVA RIVER CRIUSE ดืม่ด ่ากับบรรยากาศของสองฟากฝ่ังเป็นแมน่ ้าในประเทศ
รัสเซยีสว่นยโุรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเขา้สูอ่า่วฟินแลนดใ์นทะเลบอลตกิ มคีวามยาวคอ่นขา้งสัน้ 
คอื 74 กโิลเมตร แตเ่ป็นแมน่ ้าทีม่กีารไหลเป็นอนัดบัสามในยโุรป ผ่านเขตการปกครองของรัสเซยี 2 แหง่ คอื เลนนิก

ราดโอบลาสตแ์ละเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Hampton by Hillton หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงเซนตปิ์เตอรเ์บริก์ 
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วนัทีห่ก  ชอ้ปป้ิง OUTLET VILLAGE PULKOVO  • เซนตปี์เตอรเ์บริก์ • ซเีมยีโมสต ี   (เชา้/-/-) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

เดนิทางสู ่ OUTLET VILLAGE PULKOVO เดนิทางจากสนามบนิเพยีง 10 นาท ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมคณุภาพ 

ในราคาสดุคุม้ รวบรวมดว้ยสนิคา้หลากหลาย ระดับหรหูลายจนถงึแบบธรรมดา เสือ้ผา้กฬีา ADIDAS NIKE PUMA ลด
ราคา 30-70 เปอรเ์ซน็ต ์

11.00 น. ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สู ่สนามบนินานาชาตพิลัโคโว (LED) เซนปีเตอรเ์บริก์ 

14.10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว มอสโคว 
โดยสายการบนิแอโรวฟรอท (SU) เทีย่วบนิที ่SU43 

15.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิมอสโคว เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
19.10 น. ออกเดนิทางเขา้สกูรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิแอโรวฟรอท (SU) เทีย่วบนิที ่SU270 
 

วนัทีเ่จ็ด          สนามบนิสุวรรณภูม ิ • กรุงเทพฯ  
08.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื  

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

หมายเหต ุ: หากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในรายการมกีารปิดโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยเป็นการปฏบิตักิารทางรฐับาลหรอื
หนว่ยงานในประเทศรสัเซยี ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัและเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นีลู้กคา้จะตอ้ง
ยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

วนัเดนิทางราคา มหศัจรรย.์..รสัเซยี บนิตรงสูม่อสโคว เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 7 วนั 5 คนื  

น ัง่รถไฟความเร็วสูง + บนิภายใน 1 ขา โดยสายการบนิแอโรฟรอท (SU) 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

06 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 
SU271/ SU270 

55,900 55,900 54,900 6,000 

13 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 
SU271/ SU270 

56,900 56,900 55,900 6,000 

20 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 
SU271/ SU270 

59,900 59,900 58,900 6,000 

26 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 
SU271/ SU270 

60,900 60,900 59,900 6,000 

28 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 
SU271/ SU270 

60,900 60,900 59,900 6,000 

29 ธ.ค.62 04 ม.ค.63 
SU271/ SU270 

60,900 60,900 59,900 6,000 

20 ก.พ.63 26 ก.พ.63 
SU271/ SU270 

56,900 56,900 55,900 6,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 30 ทา่นตอ่กรุป๊** 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ประหยดั Economy Class ไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ – มอสโคว ์- กรุงเทพฯ สายการบนิไทย 

AREOFLOT AIRLINES (SU) ช ัน้ประหยดั  

ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศขากลบัพรอ้มกรุป๊ป เซนตปี์เตอรเ์บริก์-มอสโคว ์สายการบนิไทย AREOFLOT AIRLINES 

(SU) ช ัน้ประหยดั  

ต ัว๋รถไฟความเร็วสูง SAPSAN FAST TRAIN ขาไป  มอสโคว-เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 
ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธ ิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

คา่ทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบุ, น า้ด ืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 
ประกนัอุบตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 
คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดี ทีไ่มไ่ด้

ระบุไวใ้นรายการ 
คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนดัหยดุงาน,               

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ, หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมท ัง้ทรปิ 70 USD/ ทา่น 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
การจองทวัร ์: 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิค์ณะเดนิทาง 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 20 ทา่น ทางบรษิทัจะขอเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาคา่ทวัรเ์พิม่ เพือ่ท าการออกเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 20 วนักอ่น
การเดนิทาง 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 15 วนัมฉิะน ัน้ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 
กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้าม

ความเป็นจรงิ 
เงือ่นไขอืน่ ๆ : 

 กรณีทีท่า่นมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณา

สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋หรอืช าระคา่ทวัรเ์นือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ 
หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการรบัผดิชอบทกุ

กรณี 
 

อาหาร 

 อาหารทีป่ระเทศรสัเซยี ทางทวัรจ์ะจดัท ัง้อาหารจนีและอาหารทอ้งถิน่ และอาหารสไตลย์โุรปแบบฟิวช ัน่ ซึง่รสชาตจิะ
เป็นไปตามสไตลร์สัเซยี อาจจะไมถู่กปากคนไทยในบางมือ้  
 

โรงแรมทีพ่กั 
 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น ัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ                       

ขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) ซึง่ทา่นจะตอ้งช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ เนือ่งจากบาง
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โรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บัเตยีงพบัเสรมิซึง่ไมส่ะดวกสบายในการพกั **กรุณาอา่นเงือ่นไขการจองแบบ 3 
ทา่นหากลูกคา้พงึพอใจทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขของหอ้งพกัดงักลา่ว**  

 โรงแรมในยโุรปสว่นใหญจ่ะเป็นหอ้งแบบ Twin เตยีงเดีย่ว 2 เตยีงในหอ้ง หอ้ง Double จะมนีอ้ยมากในแตล่ะ

โรงแรมและสว่นใหญก็่จะเป็นลกัษณะการน าเตยีงมาชดิกนัใหเ้ป็น Double หากลูกคา้รเีควสพกั Double ทางบรษิทัฯ
จะไมร่บัรองเรือ่งหอ้งใหเ้นือ่งจากระบบการจองแตล่ะโรงแรมจะไมส่ามารถลอ้คหอ้งพกัไดจ้งึข ึน้อยูก่บัการจดัการ
ของทางโรงแรมเป็นหลกั ท ัง้นีลู้กคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรดัและไมม่อีา่งอาบน า้ ซึง่ข ึน้อยู่
กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืง เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษิทัฯ มสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ ราคา และรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 
 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถ

เดนิทางได)้ และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ หนงัสอืเดนิทางหา้มขาด หา้มช ารุด หา้ม

เปียกน า้ หา้มสแตมป์ตวัการต์นูหรอืสแตมป์อยา่งอืน่ทีไ่มใ่ชส่แตมป์จากศลุกากรของประเทศน ัน้ๆ เพราะเป็นเอกสาร
ราชการ ส าคญัอยา่งย ิง่ ไมเ่ชน่น ัน้พาสปอรต์ของทา่นจะไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้โดยทางทวัรจ์ะไม่
สามารถรบัผดิชอบใดๆไดท้กุกรณี 

 ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ, สายการบนิยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลูกคา้

จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก

อุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้, เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ
เปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราคา่น า้มนัหรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธ ิป์รบั
ราคาต ัว๋ดงักลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้ 

อยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
 
 

 
 


