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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย – ทา่อากาศยานนานาชาต ิ

                       โดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์- ประเทศรสัเซยี – เมอืงมอสโคว ์     

11.00 น. ขอเชิญคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมี

เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

14.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการ

บนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG974 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
19.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 

ช ัว่โมง ** 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

ถงึ 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกล ้

แม่น ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากร

หนาแน่นที่สดุในยุโรป และเมือ่สมัยครัง้ที่สหภาพโซเวยีตยังไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวง

ของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

 น าคณะเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo Hotel, Moscow หรือ

เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง เมอืงมอสโคว ์- สถานรีถไฟความเร็วสูง - เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - เมอืงพุชกนิ - พระราชวงั

แคทเทอรนี                 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่

ล่าสดุจากเยอรมัน หรอืทีเ่รยีกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสงูของประเทศรัสเซยี การออกแบบ

เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็วสูงสดุ โดยประมาณ 250 กม. ต่อ ชม. (155 ไมลต่์อ

ชั่วโมง)  

......... น. น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ  

  4 ช ัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์อง

ลูกคา้เป็นส าคญั ** 

......... น. เดินทางถงึ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจนไดร้ับสมญานามว่า 

“ราชนีิแห่งยุโรปเหนือ” เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมือ่ พ.ศ. 2246 โดยตัว

เมอืงเริม่สรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจ านวนมากเพราะว่าพื้นที่เดมิของเมอืงนั้นเป็นดนิเลนของทะเล 

พระองคท์รงเลอืกทีจ่ะสรา้งเมืองที่บรเิวณน้ีเพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิต่อไป

ทางยุโรปและประเทศอื่นๆไดง้่าย เพื่อการปฏริูปรัสเซยีใหท้ัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปไดโ้ดยง่าย 

ต่อมาเมอืงเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึไดร้ับสมญานามว่าหนา้ต่างแห่งยุโรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดิ

รัสเซยีเป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนั้นไดย้า้ยเมืองหลวงไปที่เมืองมอสโคว์ เมื่อ พ.ศ. 2461) ชือ่เดมิของ

เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก คือ เปโตรกราด (Petrograd ใชใ้นช่วง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด 

(Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงพุชกนิ (Pushkin) หรือที่รูจ้ักกันในชือ่ ซาโก เซโล ซึง่เป็นที่พักในฤดูรอ้นของ

ราชวงศท์ีส่วยงามและเป็นบา้นทีร่ักและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค ์ 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัแคทเทอรนี (Catherine Palace) ทีส่วยงามมากแห่งหนึง่ในรัสเซยี 

มหีอ้งต่างๆใหช้มนับรอ้ยหอ้ง แต่หอ้งที่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คือ หอ้งอ าพัน  หรือ หอ้งแอมเบอร์รูม 
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(The Amber Room) ที่เป็นสดุยอดงานศลิป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามไิด ้ทีช่่างจากเยอรมันสรา้ง

ใหแ้กป่ราสาทของกษัตรยิ์ฟรีดรชิที ่1 แห่งรัสเซยี ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญ่หกชิน้เน้ือที่ 100 ตาราง

เมตร ประดับดว้ยอ าพัน 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล ้าคา้จากอติาลี หอ้งอ าพันถูกสรา้งขึน้

ใหม่ในชว่ง 20 ปีทีผ่่านมา ปัจจุบันราคาประเมนิคร่าวๆ มากกว่า 142 ลา้นดอลล่าหส์หรัฐ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว - 

พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ - ถนนเนฟกี ้                                                                                                             

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรอื เป

โตรควาเรสต ์ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลบอลตคิ สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซึง่พระองคใ์ช ้

เป็นทีป่ระทับพักผ่อนส าหรับล่าสัตวใ์นช่วงฤดูรอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแห่งน้ีมคีวามงดงาม

ยิง่กว่าพระราชวังแวรซ์ายส ์ประเทศฝรั่งเศส เพือ่แสดงถงึอ านาจ ความเจรญิรุ่งเรอืงของประเทศรัสเซยี จงึ

ไดร้วบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพื่อเนรมติสิง่ก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมที่

ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสคิ ประดาหอ้งต่างๆ เช่น หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระ

โรง เป็นตน้ สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับประตมิากรรมน ้าพุอันโดดเด่นอลังการสทีองเหลืองอร่าม 

และ ร่มรืน่ลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุด์า้นหนา้พระราชวังรมิฝ่ังทะเลบอลตคิ ** น า้พุในสวนจะไม่

สามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม 

และ พระราชวงัฤดูรอ้นฯ อาจปิดท าการทุกวนัจนัทรส์ ิน้เดอืน หรอื วนัจนัทรแ์ละวนัองัคารสิน้เดอืน 

(2 วนั ตดิต่อกนั) โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่เป็นธรรมเนยีมวนัหยุดของชาวพืน้เมอืงรสัเซยี 

ที่จะเพิ่มวนัหยุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือน

พฤษภาคม กรณีทีพ่ระราชวงัฤดูรอ้นฯ ปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรม

ไดต้ามความเหมาะสม และ สถานการณ์ โดยน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัยูสซูปอฟ 

หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์พระราชวงัใด พระราชวงัหนึง่เป็นการทดแทน ท ัง้นี้ การปิดท าการ

ของแตล่ะพระราชวงั จะไมต่รงกนัทุกพระราชวงั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดินทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 
1,050 หอ้ง สถานที่แห่งน้ีเคยใชเ้ป็นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของพระมหากษัตรยิ์ไทย 
รัชกาลที่ 5 ในการเจรญิสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซยี พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระ
ฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจา้ซาร์นิโคลัสที่ 2 ของประเทศรัสเซยีเพื่อเป็นที่ระบกึอีกดว้ยภายในพระราชวัง
ท่านจะไดเ้ขา้ชม พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) ซึง่ตัง้อยู่ภายในบรเิวณ
เดียวกันกับพระราชวังฤดูหนาว พิพธิภัณฑ์แห่งน้ีเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 
ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี ่, ปีกัสโซ , แรมบรันด ์, แวนโก๊ะ 
ฯลฯ จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและยิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก  
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจา้ปีเตอร์มหา
ราช โดยมีความยาว 4.5 กโิลเมตร เริม่ตน้ที่หนา้พระราชวังฤดูหนาวและสิน้สุดที่สถานีรถไฟ จุดเด่นอยู่ที่
สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที ่18-20 ทีเ่รยีงรายอยู่สองขา้งทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมอืงเซนต ์ปี
เตอร์สเบิร์ก ซึง่เป็นทัง้ย่านการคา้ ย่านที่อยู่อาศัย ที่ตัง้ของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่ าคัญอกีมากมาย 

                  ** อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว โดยหวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า ** 
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค - ป้อมปีเตอร ์และ ปอล - โบสถห์ยดเลอืด - 

สถานรีถไฟความเร็วสูง เมอืงมอสโคว ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม มหาวหิารเซนต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซึง่สรา้ง

ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1818-1858 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 40 ปี มหาวหิารแห่งน้ีสรา้งขึน้โดยด ารขิองพระ

เจา้ซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 (Tsar Alexander I) เพื่อถวายใหกั้บ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึ่งเป็น

นักบุญอุปถัมภ์ของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great) ในอดตีมหารวหิารแห่งน้ีถอืว่าเป็นมหาวหิาร

ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซยี แต่ปัจจุบันต าแหน่งมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซยีตกเป็นของมหาวหิารเซนตซ์า

เวียร์ (Church of Christ the Savior) ซึง่สรา้งเสร็จเมื่อปีค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที่สรา้งดว้ยโมเสค

วจิติรสวยงาม รูปเขียนไอคอนต่างๆ และหินแกรนิตขนาดใหญ่พิเศษ มหาวิหารแห่งน้ีเป็นที่นับถือของ

ชาวเมอืงเป็นอย่างมาก เน่ืองจากครัง้หนึง่ตัวเมืองถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง 

แต่มหาวหิารเซ็นตไ์อแซคแห่งน้ี ไดร้ับความเสยีหายเพยีงเลก้นอ้ยเท่านัน้ 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) สิง่ก่อสรา้งอันดับแรกสุด

ของเมอืง เพือ่เป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตัง้อยู่บนเกาะวาซลิเยฟส

กี ้ชมดา้นในซึง่เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่จากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระทั่งกษัตรยิ์

พระองคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นโิคลัสที ่2 และครอบครัว  

น าท่านเดนิทางเขา้ชม โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึง่พระเจา้อ

เล็กซานเดอรท์ี่ 3 ทรงสรา้งขึน้บนบรเิวณที่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม ์เพื่อ

เป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษที่ 16-17 มาใชใ้นการ

กอ่สรา้ง มลัีกษณะรูปร่างคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีเ่มอืงมอสโคว ์ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่

ล่าสดุจากเยอรมัน หรอืทีเ่รยีกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสงูของประเทศรัสเซยี การออกแบบ

เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็วสูงสดุ โดยประมาณ 250 กม. ต่อ ชม. (155 ไมลต่์อ

ชั่วโมง)  

......... น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 

ช ัว่โมง) 
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......... น. เดนิทางถงึ เมอืงมอสโคว ์(Moscow)  

** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็น

ส าคญั ** 
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo Hotel, Moscow หรือ

เทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - 

ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์- ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์- จตัุรสัแดง - 

มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กุม - อนุสรณ์สถานเลนนิ – สวน

ซายารด์เย  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจา้ซาร์ทุก

พระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นที่

ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บรเิวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นที่ตัง้

ของ  มหาวิหารอสัสมัช ัญ  (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจา้ซาร์ใชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมี

พธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์

แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ที่สรา้งอุทิศใหกั้บนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล 

ปัจจุบันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซาร์กอ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้

ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบ

ใหญ่ทีส่ดุในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยู่ภายในพระราชวังเครมลิ

นแห่งน้ี ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืน

ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 

ตัน   

น าท่านเดินทางเขา้ชม พพิิธภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซยี เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล ้าค่าของเจา้ชายมัสโควี ่

ในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวม

ทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบูรณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ที ่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอหิร่าน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัย

คริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งน้ีใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วัน

แรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นทีตั่ง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรม

ที่สวยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงาม

ของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มสีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดย

สถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทีม่ลัีกษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สสีันสดใส ตัง้ตระหง่าน

สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ยทีเ่ดนิทางสูจ่ัตุรัสแดงแลว้

จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับมหาวหิารแห่งน้ี พรอ้มกับการเรียนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานที่

ส าคัญน้ีควบคู่กันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็น

อนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจาก
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ถูกปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ

ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเรื่องเล่าสบืต่อกันว่า พระเจา้อีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยใน

ความงดงามของมหาวหิารแห่งน้ีมาก จงึมคี าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแกส่ถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตา

ทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่ที่สวยงามกว่าน้ีไดอ้ีก การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจา้อี

วานที่ 4 จงึเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬกิาซาวิ

เออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่

ท ามาจากทั บทิม  น ้ าห นัก 20 ตัน  ซึ่งพ รรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไวเ้มื่ อ ปี  ค .ศ . 1995 ชม 

หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแกข่องเมืองมอสโคว์ สรา้งในปี 

ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบ

รนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) 

สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีพ่ักพงิเมื่อท่านสิน้ใจในจัตุรัสสแีดง

ที่เคร่งขรมึแต่ยังคงความยิง่ใหญ่ เยี่ยมชมที่น่ีดว้ยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซึง่เปิดให ้

ประชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถึง 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสแีดงภายในมี

ศพเลนนินอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืง

มอสโควไ์ดบ้รเิวณกวา้ง ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมุมสงูอกีดว้ย 

** อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว โดยหวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า 

** 

 น าคณะเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo Hotel, Moscow หรือ

เทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัทีห่ก เมอืงมอสโคว ์- สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์– ถนนอารบตั - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– หา้ง

เวกสั - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย - ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                                        

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว่้ามีความสวยงามมาก

ที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตด้ินมีจุดเริม่ตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ

สถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศลิปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึคุณความดี
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ของวรีบุรุษ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสก 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่านการคา้ 

แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของที่ระลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมีศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศลิปิน

เล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 

 
 

 น าท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the 

Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหาวหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์

แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้ง

นานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่ าคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมที่ส าคัญระดับชาต ิ** 

หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 
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น าท่านเดนิทางสู ่หา้งเวกสั เมกะ สโตร ์(Vegus Mega Store) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดช์ือ่ดัง อาทิ

เช่น Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรอือาจจะเป็นสนิคา้ของฝาก

ต่างๆของประเทศรัสเซยี 

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว โดยหวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า ** 

น าท่านเดนิสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

22.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai 

Airways เทีย่วบนิที ่TG975 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

 
 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                                                                                                      
 

10.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

07 – 13 ธนัวาคม 2562  
Bus 1 

48,999 48,999 47,999 9,000 28,999 

07 – 13 ธนัวาคม 2562  
Bus 2 

48,999 48,999 47,999 9,000 28,999 

09 – 15 ธนัวาคม 2562 49,999 49,999 48,999 9,000 29,999 

14 – 20 ธนัวาคม 2562 49,999 49,999 48,999 9,000 29,999 

21 – 27 ธนัวาคม 2562 49,999 49,999 48,999 9,000 29,999 

*ปีใหม*่ 28 ธ.ค. – 03 

ม.ค. 2563 
57,999 57,999 56,999 

10,00

0 
32,999 

*ปีใหม*่ 30 ธ.ค. – 05 

ม.ค. 2563 
57,999 57,999 56,999 

10,00

0 
32,999 

*ปีใหม*่ 01 – 07 

มกราคม 2563 
55,999 55,999 54,999 

10,00

0 
32,999 

27 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 

05 – 11 กุมภาพนัธ ์
2563 

45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

15 – 21 กุมภาพนัธ ์
2563 

44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 

19 – 25 กุมภาพนัธ ์
2563 

44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 

26 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 

02 – 08 มนีาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

07 – 13 มนีาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

09 – 15 มนีาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

11 – 17 มนีาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

16 – 22 มนีาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

23 – 29 มนีาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

01 - 07 เมษายน 2563  47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 

04 - 10 เมษายน 2563  47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 

15 – 21 เมษายน 2563 
Bus 1 

47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 

15 – 21 เมษายน 2563 
Bus 2 

47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 

18 – 24 เมษายน 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

20 – 26 เมษายน 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

22 – 28 เมษายน 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

25 เม.ย. – 01 พ.ค. 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 
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2563 

09 – 15 พฤษภาคม 
2563 

51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

13 – 19 พฤษภาคม 
2563 

51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

20 – 26 พฤษภาคม 
2563 

51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

25 – 31 พฤษภาคม 

2563 
51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

27 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

30 พ.ค. – 05 ม.ิย. 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

03 – 09 มถุินายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

06 – 12 มถุินายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

10 – 16 มถุินายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

13 – 19 มถุินายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

17 – 23 มถุินายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

20 – 26 มถุินายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

24 – 30 มถุินายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

 

** หากท่านทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Thai Airways ไม่

สามารถเปลีย่นแปลง (Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถูกระบุให ้

เป็นหมู่คณะ และ สามารถสะสมไมลไ์ดส้งูสดุ 50% 

 ค่าภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 กก. (สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชิน้ เช่น 23 กก. 

1 ชิน้ / 7 กก. 1 ชิน้ = รวม 30 กก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก  3 

ท่าน Triple แบบเสรมิเตยีง ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุ

เต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและ

ความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  
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 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 70 

เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,150 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุ

มากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นน้ีภายใน

วันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่

ก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ 

กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ กรณี

เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซ่ีา รอนดั

สมัภาษณ์วซ่ีา ที่ท าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 

30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน

จันทร ์ถงึ ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบรษัิทไม่รับ

ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการ

ช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้

สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 
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2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศ

ทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

สว่นหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วีซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน

จันทร์ ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพัก

คู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่

ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้

จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มขีนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกต่างกัน 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่าน

ถือหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทัวรอั์นมีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาท์เตอร์ เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ
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ผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไว ้

ในรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขที่วซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

6. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

7. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

8. นักท่องเที่ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุ

ที่เกี่ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะสว่นที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซ ิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

10. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง 

กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์น้ีขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

12. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 


