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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปร์

ชางง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                    

15.30 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines 
โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ 
หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสาย
การบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ979 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
21.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิ ิงคโปรช์างง ีเมอืงสิงคโปร ์ประเทศสงิคโปร  ์** เพื่อ

เปลีย่นเครือ่ง ** 
 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาติส ิงคโปรช์างง ีเมืองสิงคโปร ์ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว์ ประเทศรสัเซีย – เมอืงมอสโคว ์- พพิธิภณัฑ์อวกาศ 

เมอืงมอสโคว ์- VDNKH - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์- ตลาดอสิ

ไมโลโว ่– DIYตุก๊ตาแมลู่กดก      

00.05 น. น าท่านเดนิทางสู ่น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศ
รสัเซยี โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ362 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

 
 

06.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  
น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 
ช ัว่โมง ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์
ยาวนานถงึ 850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดย
ตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมอืงมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มี
ประชากรหนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป และเมื่อสมัยครัง้ที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็น
เมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 
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น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว ์(Museum of Cosmonautics) เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมันจะเเสดงใหคุ้ณเห็นถงึความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี 
ค.ศ. 1960 ที่เป็นยุคที่มนุษยชาตกิ าลังสนใจในเรื่องของทอ้งฟ้า เเละเกดิสงครามเย็นที่ท าใหพ้วกเขา
เเละอเมรกัินตอ้งขับเคี่ยวกันอย่างหนักเพื่อพิชติอวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซียก็นับว่ามีความโดดเด่นเเละ
ส าเร็จในหลายๆ เรือ่งเลยก็ว่าได ้ซึง่เรื่องราวทัง้หมดนัน้ถูกจัดเเสดงไวท้ี่พพิธิภัณฑเ์เห่งน้ีทีใ่ครมาเทีย่ว
ชมเเลว้จะตอ้งประทับใจอย่างเเน่นอน 
 

 
น าท่านเดนิทางสูส่วน VDNKH Expo Park (Exhibition of Achievements of National 
Economy) เป็นสถานทีจ่ัดงานทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยี ภายในพืน้ทีเ่กอืบ 1,500 ไร่ ทีน้ี่มทีัง้พพิธิภัณฑ ์
อาคารจัดงานแสดง สวนหย่อม สวนสัตวข์นาดย่อม สวนสาธารณะและพืน้ทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ในชว่งฤดู
รอ้นทีน่ี่จะเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีม่นี ้าพุสวยงาม มสีวน Ostankino ทีร่ม่รืน่เหมาะแกก่ารเดนิเล่น เมือ่เขา้ถงึฤดู
หนาว พืน้ทีน่ ้าพุและสวนดอกไมจ้ะถูกเปลีย่นใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ทีส่ดุในยุโรป  
น าท่านแวะถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the 
Saviour) หรอืทีเ่รยีกกันว่า มหาวหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์
แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ. 1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้ง
นานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่ าคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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 น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว่้ามีความสวยงามมาก
ที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ้าใตด้ินมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศลิปะที่สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคุณความ
ดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาด
ประดับลวดลายแบบโมเสก 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดอสิไมโลโว ่(Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่ท่านจะไดพ้บ
กับสนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อสิระท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย อาท ิตุ๊กตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) 
ผา้พันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลัก และสนิคา้ของที่ระลึกอื่นๆ อีก
มากมาย น าท่านเดนิทางสู่ รา้นผลติตุ๊กตาแม่ลูกดก ท่านจะไดท้ า DIY ดว้ยตัวของท่านเองในการ
ระบายสีตกแต่งตุ๊กตาแม่ลูกดกที่มีชือ่เสียงและถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างนึงของรัสเซยี 1 เซต ต่อ 1 
ท่าน และท่านสามารถน ากลับไปเป็นของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า** 
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 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gamma Hotel, Maxima Slavia Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - 

ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์- ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์- จตัุรสัแดง 

- มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กุม – อนุสรณ์สถานเลนนิ – 

สวนซายารด์เย – รถไฟตูน้อนสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์     

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุก
พระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มืองเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็น
ที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บรเิวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็น
ที่ตัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็น
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจา้ซาร์ใชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมี
พธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์
แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ที่สรา้งอุทศิใหกั้บนักบุญอาร์คแอนดเ์กลิ มคิาเอล 
ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์ห่งพระ
เจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจ์ะสรา้ง
ระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยู่ภายใน
พระราชวังเครมลนิแห่งน้ี ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 
ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตัน และลูก
กระสนุหนัก ลูกละ 1 ตัน   
น าท่านเดนิเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็น
พพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าค่าของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่ง
ครสิตศ์ตวรรษที่ 14-15 พพิิธภัณฑอ์าร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพธิภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์
สมบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบูรณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ที ่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอหิร่าน 
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น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมอืง สรา้งใน
สมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งน้ีใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิ
วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั ้งที่  2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั ้งของกลุ่ม
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์
แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะ
รัสเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม 
สสีันสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ย
ทีเ่ดนิทางสูจ่ัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึคู่กับมหาวหิารแห่งน้ี พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมา
อันยาวนานของสถานที่ส าคัญน้ีควบคู่กันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan 
the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลทีเ่มอืงคาซาน (Kazan) ใน
ปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 
(Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้ีเรือ่งเล่าสบืต่อกันว่า พระเจา้อี
วานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่งน้ีมาก จงึมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก 
ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่าน้ีไดอ้กี การ
กระท าในครัง้นั้นของพระเจา้อีวานที่ 4 จงึเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหา
โหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็น
ศลิปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจากทับทิม น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมิวนิสต์น ามา
ประดับไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่
เกา่แก่ของเมืองมอสโคว์ สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนด์
เนม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดดั์งทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุ่นล่าสดุ (New Collection) ชม อนุสรณ์
สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพื่อร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือ
สถานที่พักพงิเมื่อท่านสิน้ใจในจัตุรัสสแีดงที่เคร่งขรมึแต่ยังคงความยิง่ใหญ่ เยี่ยมชมที่น่ีดว้ยความสงบ
เพือ่ชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม 
ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู่  

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืง

มอสโควไ์ดบ้รเิวณกวา้ง ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมุมสงูอกีดว้ย 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า ** 
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น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟตู ้นอน (Grand 

Express) ลกัษณะเตยีงนอนจะเป็นเตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง เทา่กบั 4 ทีน่อน ตอ่ 1 หอ้ง โดยมปีระตู

ปิดมดิชดิ  

**ขอสงวนสทิธิใ์นการจดัเตยีงนอน โดยทางบรษิทัฯเป็นผูก้ าหนดเทา่น ัน้ หอ้งพกั 1 หอ้งบน

รถไฟ ตอ่ 2-3 ท่าน** 

......... น. น าท่านออกเดนิทางสู ่ เมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยขบวนรถไฟ Grand 

Express (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ช ัว่โมง 30 นาท)ี  

                  ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็น

ส าคญั ** 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเซนต์ปีเตอรส์เบริก์ - สถานีรถไฟ - พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – 

พระราชวงัฤดูหนาว – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ - ถนนเนฟสกี ้    

......... น. น าทานเดนิทางถงึ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจนไดร้ับสมญา
นามว่า “ราชนีิแห่งยุโรปเหนือ” เซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก สรา้งโดยพระเจา้ซาร์ ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 
2246 โดยตัวเมอืงเริม่สรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจ านวนมากเพราะว่าพืน้ทีเ่ดมิของเมอืงนัน้เป็นดนิ
เลนของทะเล พระองคท์รงเลอืกที่จะสรา้งเมอืงทีบ่รเิวณน้ีเพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลตกิและ
สามารถตดิต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆไดง้่าย เพื่อการปฏริูปรัสเซยีใหท้ัดเทยีมกับประเทศอืน่ๆ ใน
ยุโรปไดโ้ดยง่าย ต่อมาเมืองเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึไดร้ับสมญานามว่าหนา้ต่างแห่งยุโรป และไดเ้ป็นเมอืง
หลวงของจักรวรรดริัสเซยีเป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนั้นไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงมอสโคว์ เมื่อ พ.ศ. 
2461) ชือ่เดมิของเมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ คอื เปโตรกราด (Petrograd ใชใ้นช่วง พ.ศ. 2457-2467) 
และ เลนนิกราด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร..เมนู เบเกอรี ่เครือ่งดืม่ 
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น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรือ 
เปโตรควาเรสต์ ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลบอลติค สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอร์มหาราชซึ่ง
พระองคใ์ชเ้ป็นทีป่ระทับพักผ่อนส าหรับล่าสัตวใ์นชว่งฤดูรอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแห่งน้ีมี
ความงดงามยิง่กว่าพระราชวังแวร์ซายส ์ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแสดงถงึอ านาจ ความเจรญิรุ่งเรืองของ
ประเทศรัสเซยี จงึไดร้วบรวมสถาปนกิและชา่งฝีมอืจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพือ่เนรมติสิง่กอ่สรา้งและ
สถาปัตยกรรมทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสคิ ประดาหอ้งต่างๆ เช่น หอ้งบอล
รูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็นตน้ สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตืน่ใจกับประตมิากรรมน ้าพุอันโดดเด่นอลังการสี

ทองเหลืองอร่าม และ ร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์ดา้นหนา้พระราชวังรมิฝ่ังทะเลบอลติค 
** น า้พุในสวนจะไมส่ามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม 
ถงึ เดอืนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูรอ้นฯ อาจปิดท าการทุกวนัจนัทร ์หรอื  
วนัจนัทรแ์ละวนัองัคารสิน้เดอืน (2 วนั ตดิต่อกนั) โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ซึ่งเป็นธรรม
เนียมวนัหยุดของชาวพื้นเมืองรสัเซีย ที่จะเพิ่มวนัหยุดในช่วงฤดูใบไมร้่วง และ ฤดูหนาว 
ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม กรณีทีพ่ระราชวงัฤดูรอ้นฯ ปิดท าการ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และ สถานการณ์ โดยน าท่าน
ชมความสวยงามของ พระราชวงัยูสซูปอฟ  หรือ พระราชวงัพาฟลอฟส์ พระราชวงัใด 
พระราชวงัหนึ่งเป็นการทดแทน ท ัง้นี้ การปิดท าการของแต่ละพระราชวงั จะไม่ตรงกนัทุก
พระราชวงั ** 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่) 
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น าท่านเดนิทางเขา้ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 
หอ้ง สถานทีแ่ห่งน้ีเคยใชเ้ป็นทีร่ับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซยีของพระมหากษัตรยิไ์ทย รัชกาลที ่5 
ในการเจรญิสัมพันธไมตรรีะหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซยี พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์
ร่วมกับพระเจา้ซารน์โิคลัสที ่2 ของประเทศรัสเซยีเพือ่เป็นทีร่ะบกึอกีดว้ย ภายในพระราชวังท่านจะไดเ้ขา้
ชม พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) ซึง่ตัง้อยู่ภายในบรเิวณเดียวกันกับ
พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ 
รวมทั ้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวนิซี่ , ปีกัสโซ , แรมบรันด์ , แวนโก๊ะ 
ฯลฯ จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและยิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก  
น าท่านเดนิทางสู ่ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช โดยมคีวามยาว 4.5 กโิลเมตร เริม่ตน้ที่หนา้พระราชวังฤดูหนาวและสิน้สดุทีส่ถานีรถไฟ จุดเด่นอยู่ที่
สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที ่18-20 ทีเ่รยีงรายอยู่สองขา้งทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมอืงเซนต ์
ปีเตอร์สเบริ์ก ซึง่เป็นทัง้ย่านการคา้ ย่านที่อยู่อาศัย ทีตั่ง้ของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่ าคัญอกีมากมาย 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า** 
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงเซนต์ ปีเตอรส์เบริก์ - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค - โบสถห์ยดเลอืด - หา้งแกลเลอเรยี – 

รถไฟดว่น SAPSAN - เมอืงมอสโคว ์                                                                                              

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางเขา้ชม มหาวหิารเซนต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซึง่สรา้ง
ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1818-1858 รวมแลว้ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้ส ิน้ 40 ปี มหาวหิารแห่งน้ีสรา้งขึน้โดยด ารขิอง
พระเจา้ซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 (Tsar Alexander I) เพื่อถวายใหกั้บ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึง่
เป็นนักบุญอุปถัมภข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great) ในอดตีมหารวหิารแห่งน้ีถอืว่าเป็นมหา
วหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยี แต่ปัจจุบันต าแหน่งมหาวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยีตกเป็นของมหาวหิารเซนต์
ซาเวียร ์(Church of Christ the Savior) ซึง่สรา้งเสร็จเมื่อปีค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที่สรา้งดว้ยโม
เสควจิติรสวยงาม รูปเขียนไอคอนต่างๆ และหนิแกรนิตขนาดใหญ่พเิศษ มหาวหิารแห่งน้ีเป็นที่นับถือ
ของชาวเมอืงเป็นอย่างมาก เน่ืองจากครัง้หนึง่ตัวเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้
เมอืง แต่มหาวหิารเซ็นตไ์อแซคแห่งน้ี ไดร้ับความเสยีหายเพยีงเลก้นอ้ยเท่านัน้ 

 
 

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

เล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม ์เพื่อ

เป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษที่ 16-17 มาใชใ้นการ
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ก่อสรา้ง มีลักษณะรูปร่างคลา้ยวิหารเซนตบ์าซลิที่เมืองมอสโคว์ น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งแกลเลอเรยี 

(GALERIA ST. PETERSBURG) 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า** 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ สถานรีถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรอืเทยีบเท่า เทคโนโลยใีหม่

ล่าสดุจากเยอรมัน หรอืทีเ่รยีกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสงูของประเทศรัสเซยี การ

ออกแบบเป็นสว่นหนึง่ของตระกลู Siemens Velaro มคีวามเร็วสงูสดุ โดยประมาณ 250 กม. ต่อ ชม. 

(155 ไมลต่์อชั่วโมง)  

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

ช ัว่โมง) 

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงมอสโคว ์(Moscow)  

** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็น

ส าคญั ** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gamma Hotel, Maxima Slavia Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมอืงมอสโคว ์- สวนโคโลเมนสโกเย - ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์

ประเทศรสัเซยี - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบรเิวณน้ี เป็นที่ตัง้ของพระราชวังไมพ้ระเจา้
ซารไ์มเคลิ โรมานอฟ ซึง่อดตีไดเ้คยเป็นพระราชวังทีพ่ระเจา้ซาร์อเล็กเซยแ์ปรพระราชฐานประทับในฤดู
รอ้น อีกทัง้พระเจา้ปีเตอร์มหาราชเคยประทับที่น่ีในวัยเด็กและพระนางเอลซิาเบธไดป้ระสูตทิี่วังแห่งน้ี 
บรเิวณรอบนอกมพีื่นที่กวา้งขวางและมีสวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ี่ร่มรื่น ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บภาพความ
สวยงามโดยรอบบรเิวณสวนและดา้นนอกตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย 
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** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรค์อยให้

ค าแนะน า** 

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

15.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสาย

การบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ361  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่จ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติส ิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                  

06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิ ิงคโปรช์างง ีเมอืงสิงคโปร ์ประเทศสงิคโปร  ์** เพื่อ

เปลีย่นเครือ่ง ** 

09.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบิน 

Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ972 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 

****************************************************** 
 

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

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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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) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

29 ม.ค. – 04 ก.พ. 
2563  

39,999 39,999 39,999 8,900 23,999 

05 – 11 กุมภาพนัธุ ์
2563 

41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

09 – 15 กุมภาพนัธุ ์
2563 

41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

19 – 25 กุมภาพนัธุ ์
2563 

39,999 39,999 39,999 8,900 23,999 

04 – 10 มนีาคม 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

11 – 17 มนีาคม 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

18 – 24 มนีาคม 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

25 – 31 มนีาคม 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

05 – 11 เมษายน 2563 42,999 42,999 42,999 8,900 26,999 

06 – 12 เมษายน 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

09 – 15 เมษายน 2563 49,999 49,999 49,999 8,900 33,999 

12 – 18 เมษายน 2563 48,999 48,999 48,999 8,900 32,999 

29 เม.ษ. – 05 พ.ค. 
2563 

46,999 46,999 46,999 8,900 30,999 

03 – 09 พฤษภาคม 
2563 

46,999 46,999 46,999 8,900 30,999 

06 -12 พฤษภาคม 
2563 

45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

10 – 16 พฤษภาคม 
2563 

45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

20 – 26 พฤษภาคม 
2563 

45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

27 พ.ค. – 02 ม.ิย. 
2563 

45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

03 – 09 มถุินายน 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

10 – 16 มถุินายน 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

24 – 30 มถุินายน 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

 

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

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั ้นประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Singapore 

Airlines ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ซึง่ทีน่ั่งถูกระบุใหเ้ป็นหมู่คณะ และ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ค่าภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 

ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

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

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซือ้ประกัน

เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 65 

เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,000 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุ

มากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดั

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

ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลา

ทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีก
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ครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซ่ีา รอนดั

สมัภาษณ์วซ่ีา ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 

30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน

จันทร ์ถงึ ศุกร ์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 

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใด

อย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบ

อ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คี่าใช้จ่ายตาม

จรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนนิการยื่นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่วีซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

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

จันทร ์ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
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ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 

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

อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 

อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 

(Twin/Double) และ หอ้งเดี่ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิาร

เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  

3. กรณีทีม่ีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่่านควรทราบ 

1. เกีย่วกับที่น่ังบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกที่น่ังบนเครื่องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากที่สดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที่มาดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน 

หรอื ใกลกั้นใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้

กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิ

ได ้

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่

ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่า

ต๋ัวเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุน

สงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่

เหตุที่เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลิลติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ 

กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับ

ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์น้ีขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 

 


