
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หนึ�ง  ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโด
โว เมอืงมอสโคว ์  ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์- ลอ่งเรอืแมน่ํ +ามอสกาวา่    
             (-/-/D)      



 

08.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก ชั �น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ Thai Airways โดยมเีจา้หนา้ที$ของ
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื$อ
เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

10.50 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการ
บนิ Thai Airways เที$ยวบนิที$ TG974 (เที�ยวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
17.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิ�นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 
ช ั�วโมง ** 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวัตศิาสตรย์าวนาน
ถงึ 850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตั�งอยู่ใกล ้
แม่นํ�ามัสกวา ซึ$งในตัวเมืองมปีระชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมืองที$มีประชากร
หนาแน่นที$สุดในยุโรป และเมื$อสมัยครั �งที$สหภาพโซเวยีตยังไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวง
ของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

 นําท่านเดนิทางสู่ ล่องเรอืแม่นํ +ามอสกาว่า (Moskva Cruise) แม่นํ�าสายหลักใจกลางเมืองมอสโคว ์
เพื$อชมความสวยงามยามเย็นของสองฝั$งของเมอืงมอสโควท์ี$อันสง่างาม ** ขอสงวนสทิธิRในกรณีที�เรอื
ไมส่ามารถลอ่งไดไ้มว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทางบรษิทัขอคนืคา่ลอ่งเรอืใหก้บัผูเ้ดนิทางทกุทา่น ทา่นละ 
10 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ** 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Korston Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สอง เมอืงมอสโคว ์- สถานรีถไฟความเร็วสูง - เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - เมอืงพุชกนิ - พระราชวงั
แคทเทอรนี - ป้อมปีเตอร ์และ ปอล        
             (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรอืเทยีบเท่า เทคโนโลยใีหมล่่าสุด
จากเยอรมัน หรอืที$เรยีกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซยี การออกแบบเป็น
ส่วนหนึ$งของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ต่อ ชม. (155 ไมล์ต่อ
ชั$วโมง)  



 

......... น. นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชั$วโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ** 

 
......... น. เดินทางถึง เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมืองที$สวยงามจนไดรั้บสมญานามว่า 

“ราชนิีแห่งยโุรปเหนือ” เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมื$อ พ.ศ. 2246 โดยตัว
เมอืงเริ$มสรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจํานวนมากเพราะว่าพื�นที$เดมิของเมอืงนั�นเป็นดนิเลนของทะเล 
พระองคท์รงเลอืกที$จะสรา้งเมอืงที$บรเิวณนี�เพราะว่าตัวเมอืงมทีางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิต่อไป
ทางยุโรปและประเทศอื$นๆไดง้่าย เพื$อการปฏริูปรัสเซยีใหท้ัดเทียมกับประเทศอื$นๆ ในยุโรปไดโ้ดยง่าย 
ต่อมาเมอืงเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึไดรั้บสมญานามวา่หนา้ต่างแห่งยุโรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดิ
รัสเซยีเป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนั�นไดย้า้ยเมอืงหลวงไปที$เมอืงมอสโคว ์เมื$อ พ.ศ. 2461) ชื$อเดมิของ
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบริ์ก คือ เปโตรกราด (Petrograd ใชใ้นช่วง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด 
(Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื+นเมอืง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงพุชกนิ (Pushkin) หรอืที$รูจั้กกันในชื$อ ซาโก เซโล ซึ$งเป็นที$พักในฤดูรอ้นของ
ราชวงศท์ี$สวยงามและเป็นบา้นที$รักและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัวโรมานอฟทกุพระองค ์ 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัแคทเทอรนี (Catherine Palace) ที$สวยงามมากแหง่หนึ$งในรัสเซยี มหีอ้ง
ต่างๆใหช้มนับรอ้ยหอ้ง แต่หอ้งที$ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คือ หอ้งอําพัน  หรอื หอ้งแอมเบอรร์ูม (The 
Amber Room) ที$เป็นสุดยอดงานศลิป์ยุคศตวรรษที$ 18 อันประมาณค่ามไิด ้ที$ช่างจากเยอรมันสรา้งใหแ้ก่
ปราสาทของกษัตรยิฟ์รดีรชิที$ 1 แห่งรัสเซยี ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญ่หกชิ�นเนื�อที$ 100 ตารางเมตร 
ประดับดว้ยอําพัน 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อัญมณีลํ�าคา้จากอติาล ีหอ้งอําพันถูกสรา้งขึ�นใหม่
ในชว่ง 20 ปีที$ผา่นมา ปัจจุบันราคาประเมนิครา่วๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่หส์หรัฐ 
 นําท่านเดนิทางสู่ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) สิ$งก่อสรา้งอันดับแรกสุดของ
เมอืง เพื$อเป็นอนุสรณ์ตอ่ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตั �งอยู่บนเกาะวาซลิเยฟสกี� ชม
ดา้นในซึ$งเป็นที$เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ$มจากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทั$งกษัตรยิพ์ระองค์
สดุทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นโิคลัสที$ 2 และครอบครัว  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที�สาม เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว - 
พิ พิ ธ ภ ั ณ ฑ์ เ ฮ อ ร ์ ม ิ เ ท จ  - โ บ ส ถ์ ห ย ด เ ลื อ ด  - ถ น น เ น ฟ กี+                                                                                                             
(B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรือ เป
โตรควาเรสต ์ตั �งอยู่รมิฝั$งทะเลบอลตคิ สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซึ$งพระองคใ์ช ้
เป็นที$ประทับพักผ่อนสําหรับล่าสัตวใ์นชว่งฤดูรอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแห่งนี�มคีวามงดงาม
ยิ$งกว่าพระราชวังแวรซ์ายส ์ประเทศฝรั$งเศส เพื$อแสดงถงึอํานาจ ความเจรญิรุ่งเรอืงของประเทศรัสเซยี จงึ
ไดร้วบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากทั$วทุกมุมโลกมากมาย เพื$อเนรมติสิ$งก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมที$
ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนโีอคลาสคิ ประดาหอ้งต่างๆ เชน่ หอ้งบอลรมู หอ้งทอ้งพระโรง 
เป็นตน้ สัมผัสความสวยงาม ตื$นตาตื$นใจกับประตมิากรรมนํ�าพุอันโดดเด่นอลังการสทีองเหลอืงอร่าม และ 
ร่มรื$นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์ดา้นหนา้พระราชวังรมิฝั$ งทะเลบอลตคิ ** นํ +าพุในสวนจะไม่
สามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม 
และ พระราชวงัฤดูรอ้นฯ อาจปิดทําการทุกวนัจนัทรส์ ิ+นเดอืน หรอื วนัจนัทรแ์ละวนัองัคารสิ+นเดอืน 
(2 วนั ตดิตอ่กนั) โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึ�งเป็นธรรมเนยีมวนัหยุดของชาวพื+นเมอืงรสัเซยี 
ที�จะเพิ�มวนัหยดุในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง และ ฤดหูนาว ประมาณชว่งเดอืนตลุาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม 
กรณีที�พระราชวงัฤดูรอ้นฯ ปิดทําการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิRปรบัเปลี�ยนโปรแกรมไดต้ามความ
เหมาะสม และ สถานการณ์  โดยนําท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัยูสซูปอฟ หรอื 
พระราชวงัพาฟลอฟส ์พระราชวงัใด พระราชวงัหนึ�งเป็นการทดแทน ท ั+งนี+ การปิดทําการของแต่
ละพระราชวงั จะไมต่รงกนัทกุพระราชวงั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ที$ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง 
สถานที$แห่งนี�เคยใชเ้ป็นที$รับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซยีของพระมหากษัตรยิไ์ทย รัชกาลที$ 5 ในการ
เจรญิสัมพันธไมตรรีะหวา่งประเทศไทยกับประเทศรัสเซยี พรอ้มทั �งทรงรว่มฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระ
เจา้ซารน์โิคลัสที$ 2 ของประเทศรัสเซยีเพื$อเป็นที$ระบกึอกีดว้ย 
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) บรเิวณเดียวกันกับ
พระราชวังฤดูหนาว เป็นสถานที$เก็บรวบรวมงานศลิปะลํ�าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิ�น รวมทั �งภาพเขยีนของ
จติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี$ , ปีกัสโซ , แรมบรันด ์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะ
ที$สวยที$สดุและยิ$งใหญท่ี$สดุแหง่หนึ$งของโลก 
นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึ$งพระเจา้อเล็กซาน
เดอรท์ี$ 3 ทรงสรา้งขึ�นบนบรเิวณที$พระเจา้อเล็กซานเดอร์ที$ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพื$อเป็น
อนุสรณ์แด่พระบดิา ทรงนํารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษที$ 16-17 มาใชใ้นการกอ่สรา้ง 
มี ลั ก ษ ณ ะ รู ป ร่ า ง ค ล ้ า ย วิ ห า ร เ ซ น ต์ บ า ซิ ล ที$ เ มื อ ง ม อ ส โ ค ว ์ 
นําท่านเดนิทางสู่ ถนนเนฟสกี+ (Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช โดยมคีวามยาว 4.5 กโิลเมตร เริ$มตน้ที$หนา้พระราชวังฤดูหนาวและสิ�นสุดที$สถานีรถไฟ จุดเด่นอยู่ที$
สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที$ 18-20 ที$เรยีงรายอยูส่องขา้งทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมอืงเซนต ์ปี



 

เตอร์สเบิรก์ ซึ$งเป็นทั �งย่านการคา้ ย่านที$อยู่อาศัย ที$ตั �งของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที$
ทอ่งเที$ยวที$สําคัญอกีมากมาย 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพื+นเมอืง) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�ส ี� เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค - สถานรีถไฟความเร็วสูง - เมอืงมอสโคว ์
           (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซึ$งสรา้งขึ�นเมื$อ
ปี ค.ศ. 1818-1858 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งทั �งสิ�น 40 ปี มหาวหิารแห่งนี�สรา้งขึ�นโดยดํารขิองพระเจา้ซาร ์
อเล็กซานเดอร์ที$  1 (Tsar Alexander I) เพื$อถวายใหก้ับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึ$งเป็นนักบุญ
อุปถัมภข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great) ในอดตีมหารวหิารแห่งนี�ถอืว่าเป็นมหาวหิารที$ใหญ่
ที$สุดในรัสเซีย แต่ปัจจุบันตําแหน่งมหาวหิารที$ใหญ่ที$สุดในรัสเซียตกเป็นของมหาวหิารเซนต์ซาเวยีร ์
(Church of Christ the Savior) ซึ$งสรา้งเสร็จเมื$อปีค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที$สรา้งดว้ยโมเสควจิิตร
สวยงาม รูปเขยีนไอคอนต่างๆ และหนิแกรนติขนาดใหญ่พเิศษ มหาวหิารแห่งนี�เป็นที$นับถอืของชาวเมอืง
เป็นอย่างมาก เนื$องจากครั �งหนึ$งตัวเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทั �งเมอืง แต่มหา
วหิารเซ็นตไ์อแซคแหง่นี� ไดรั้บความเสยีหายเพยีงเลก้นอ้ยเทา่นั�น 
นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็วสงู (Sapsan Fast Train) หรอืเทยีบเทา่  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

......... น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) โดยรถไฟความเร็วสงู  

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงมอสโคว ์(Moscow)  
** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น
สําคญั ** 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพื+นเมอืง) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Korston Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�หา้ เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - 
ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์- ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี� แชมเบอร ์- จตัุรสัแดง - 
มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กุม - อนุสรณ์สถานเลนนิ - ถนน
อารบตั                (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที$ประทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์
จนกระทั$งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับที$เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นที$ประชมุของ
รัฐบาลและที$รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บรเิวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นที$ตั �งของ มหา
วหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที$ ที$พระเจา้ซารใ์ชทํ้าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหา
วหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The 
Archangel Michael) ที$สรา้งอุทศิใหก้ับนักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นที$เก็บพระศพของ
พระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) 
สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที$ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ที$สุดในโลก แต่เกดิ
ความผดิพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตั �งอยู่ภายในพระราชวังเครมลนิแห่งนี� ผ่านชม ปืน
ใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที$สุดในโลก ที$ยัง
ไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์�าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน   
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี� แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็น
พพิธิภัณฑท์ี$เก่าแก่ที$สุดของประเทศรัสเซยี เป็นที$เก็บสะสมทรัพยส์มบัตลํิ�าค่าของเจา้ชายมัสโควี$ ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที$ 14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี$ แชมเบอรเ์ป็นหนึ$งในสามพพิธิภัณฑท์ี$เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัติ
ของพระเจา้แผน่ดนิที$สมบรูณ์แบบที$สดุ ซึ$งอกี 2 ที$อยูท่ี$ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอหิรา่น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงที$เป็นเวทีของเหตุการณ์สําคัญใน
ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัย
ครสิต์ศตวรรษที$ 17 ปัจจุบันสถานที$แห่งนี�ใชจั้ดงานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วัน
แรงงาน และวันที$ระลกึสงครามโลกครั �งที$ 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที$ตั �งของกลุม่สถาปัตยกรรมที$
สวยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของ
เมืองมอสโคว์ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที$มีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดย
สถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรปูทรงที$มลัีกษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สสีันสดใส ตั �งตระหง่าน
สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจํานวนไม่นอ้ยที$เดนิทางสูจั่ตรัุสแดงแลว้
จะตอ้งถ่ายรปูเป็นที$ระลกึคูก่ับมหาวหิารแหง่นี� พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานที$สําคัญ
นี�ควบคู่กันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึ�นโดยพระเจา้อวีานที$ 4 (Ivan the Terrible) เพื$อเป็นอนุสรณ์
สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที$เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขี$มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ย
ความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรื$องเล่าสบืต่อกันว่า พระเจา้อวีานที$ 4 ทรงพอพระทัยในความ
งดงามของมหาวหิารแหง่นี�มาก จงึมคํีาสั$งใหป้นูบําเหน็จแก่สถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทั �งสอง 
เพื$อไมใ่หส้ถาปนกิผูนั้ �นสามารถสรา้งสิ$งที$สวยงามกวา่นี�ไดอ้กี การกระทําในครั �งนั�นของพระเจา้อวีานที$ 4 จงึ
เป็นที$มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นั$นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร ์
(Saviour Clock Tower) ตั �งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที$ทํามา
จากทับทมิ นํ�าหนัก 20 ตัน ซึ$งพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวเ้มื$อปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม 
(GUM Department store) สถาปัตยกรรมที$เก่าแก่ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็น
หา้งสรรพสนิคา้ชั �นนํา จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสื�อผา้ เครื$องสําอาง นํ�าหอม แบรนดดั์งที$มชี ื$อเสยีงที$เป็น
รุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สรา้งเพื$อ รําลึกถึงผูนํ้า
คอมมวินิสตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานที$พักพงิเมื$อท่านสิ�นใจในจัตุรัสสแีดงที$เคร่งขรมึแต่ยังคง
ความยิ$งใหญ่ เยี$ยมชมที$นี$ดว้ยความสงบเพื$อชมรา่งของบุรษุผูก้ลา้ในอดตีซึ$งเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่น
จะเสยีชวีติไปถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ที$เก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมี
โลงแกว้ครอบอยู ่

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพื+นเมอืง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั �งย่านการคา้ 
แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของที$ระลกึ รา้นนั$งเล่น และยังมศีลิปินมานั$งวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปิน
เลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 



 

นําท่านชม การแสดงละครสตัว ์(Circus Show) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู ้เช่น สุนัข ลงิ นก ฯลฯ 
รวมทั �งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี หลังจากจบการแสดงท่าน
สามารถถา่ยรปูกับสัตวต์่างๆเพื$อเป็นที$ระลกึอกีดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดง ซึ�งบางกรณีงดการ
แสดง โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิRในการคนืค่าบรกิารส่วนนี+ให ้ท่านละ 
20 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Korston Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที�หก เมอืงมอสโคว ์- จดุชมววิ สแปโรฮลิล-์ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- 

ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - ท่าอากาศยานนานาชาติ
สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  

            
            (B/L/-)                                                                                                 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ จดุชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิที$สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
เมอืงมอสโควไ์ดท้ั �งหมด ถา่ยรปูเป็นที$ระลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ี$สรา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึ$ง
เป็น 1 ใน 7 ตกึ ที$สรา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกัน 

 นําท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว้่ามีความสวยงามมาก
ที$สดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถาน ีความสวยงามของสถานรีถไฟฟ้า
ใตด้นิมจีุดเริ$มตน้มาจากชว่งแรกสุดที$สตาลนิ ขึ�นมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที$
นํามาตกแต่งภายในสถานีนั�นเป็นลักษณะของงานศลิปะที$สรา้งขึ�นเพื$อระลึกถงึคุณความดีของวีรบุรุษ 
(Monumental Art) ซึ$งจะสื$อออกมาในรูปของงานปั�น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ$า ภาพวาดประดับลวดลาย
แบบโมเสก 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านเดนิทางสู่ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืที$เรยีกกันว่า 

มหาวหิารโดมทอง (ไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรปูดา้นใน) สรา้งขึ�นเพื$อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีน 
เมื$อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี$ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารที$สําคัญของ
นกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิีกรรมที$สําคัญระดับชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหา
วหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

** อสิระอาการคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

นําทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 
18.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai 

Airways เที$ยวบนิที$ TG975 (เที�ยวบนิตรง)  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�เจ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย    

             (-/-/-)                                                                                                 
07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี
เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัzว 

26 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562 51,999 51,999 50,999 10,000 32,999 

30 ม.ค. – 05 ก.พ. 2562 54,999 54,999 53,999 10,000 35,999 

06 – 12 กมุภาพนัธ ์2562 54,999 54,999 53,999 10,000 35,999 

09 – 15 กมุภาพนัธ ์2562 54,999 54,999 53,999 10,000 35,999 

13 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 54,999 54,999 53,999 10,000 35,999 

18 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 54,999 54,999 53,999 10,000 35,999 

23 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562 54,999 54,999 53,999 10,000 35,999 

06 – 12 มนีาคม 2562 55,999 55,999 54,999 10,000 35,999 

09 – 15 มนีาคม 2562 55,999 55,999 54,999 10,000 35,999 

08 – 14 เมษายน 2562 65,999 65,999 64,999 10,000 37,999 

10 – 16 เมษายน 2562 67,999 67,999 66,999 10,000 38,999 

13 – 19 เมษายน 2562 67,999 67,999 66,999 10,000 38,999 

15 – 21 เมษายน 2562 61,999 61,999 60,999 10,000 38,999 

17 – 23 เมษายน 2562 56,999 56,999 55,999 10,000 36,999 

20 – 26 เมษายน 2562 56,999 56,999 55,999 10,000 36,999 

24 – 30 เมษายน 2562 56,999 56,999 55,999 10,000 36,999 



 

04 – 10 พฤษภาคม 2562 56,999 56,999 55,999 10,000 36,999 

08 – 14 พฤษภาคม 2562 56,999 56,999 55,999 10,000 36,999 

11 – 17 พฤษภาคม 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 37,999 

13 – 19 พฤษภาคม 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 37,999 

18 – 24 พฤษภาคม 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 37,999 

25 – 31 พฤษภาคม 2562 56,999 56,999 55,999 10,000 36,999 

   
** อตัรานี+ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

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

 
** หากทา่นที�ตอ้งออกต ัzวภายใน (เครื�องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั+งกอ่นทําการออกต ัzว

เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี+ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ทา่น ข ึ+นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จาํนวนที�กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิRในการเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคา

เพิ�มข ึ+น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี+รวม 
� ค่าบัตรโดยสารโดยเครื$องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั �นธุรกจิ 
(Business Class) กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้เป็นกรณีพเิศษ  
� คา่ภาษีนํ�ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที$ม ี
� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื$องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สัมภาระลงใตท้อ้งเครื$องบนิได ้ท่านละ 2 ชิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 กก. (แต่ละชิ�น ควรหนักไม่เกนิ 23 กก. เชน่ 23 
กก. 1 ชิ�น / 7 กก. 1 ชิ�น = รวม 30 กก.) 
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
� ค่าโรงแรมที$พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที$โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน 
Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื$นๆ ที$ทําใหโ้รงแรมตามรายการที$ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ� ในการปรับเปลี$ยนโรงแรมที$พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่เขา้ชมสถานที$ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� คา่อาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี$ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื$อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ$มเพื$อ
คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที$เป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนี+ไมร่วม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที$ระบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 
ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื$องดื$มที$สั$งเพิ$มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที$ไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ$ม 7% และภาษีหัก ณ ที$จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
� คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 18 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ั+ง 3 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 57 เหรยีญ
ดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี 
ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ั+งนี+ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี+ไดต้ามความเหมาะสมและ
ความพงึพอใจของทา่น 
 
 



 

 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นต ์กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิ

มดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที$ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�
ภายในวันที$ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที$
กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที$ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครั �ง 
กรณีที$คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน 
และ เวลา ที$ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื$องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี$นั$งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นต ์กรณุาชําระค่าทัวรส์่วนที$เหลอืทั �งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 
วนั กรณีนักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ$ง รวมไปถงึ กรณี
เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ั+ง กรณีที�อยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั
สมัภาษณ์วซี่า ที$ทําใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที$กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 
วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที$ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� 
วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที$รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที$นักท่องเที$ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื$อน หรือ เปลี$ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื$อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที$บรษัิทอย่างใดอย่าง
หนึ$ง เพื$อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั�น ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิ
การจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื$อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที$บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ$ง เพื$อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระ
เงนิคา่บรกิารต่างๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชี
ธนาคารที$ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื$อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ข ึ+นไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ั+งหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิRในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที�มคี่าใชจ้า่ยตามจรงิ
มากกวา่กําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิRในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึ+นจรงิท ั+งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิRในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ั+งหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที$ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที$ชําระแลว้เนื$องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที$ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที$ยว เชน่ การสํารองที$นั$งตั�วเครื$องบนิ การจองที$พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที$ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื$อนไข หรอืเที$ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม   
4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี� จําเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึ�นไป ในแต่ละคณะ กรณีที$มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จํานวนที$กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื$อน หรอื เปลี$ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ$มขึ�น 
เพื$อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที$ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่ง
นอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที$ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที$มวีซี่า 
แต่หากทางนักท่องเที$ยวหรอืเอเยน่ตท์ุกท่านยนิดทีี$จะชําระค่าบรกิารเพิ$มจากการที$มนัีกท่องเที$ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าที$
ทางบรษัิทกําหนดเพื$อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี$จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที$ลูกคา้ดําเนนิการยื$นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืคา่ทัวรท์ี$ลูกคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใด
ส่วนหนึ$ง ยกเวน้ในกรณีที$วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที$เกดิขึ�นจรงิ
ทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที$รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื$องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี$ยว (Single) , หอ้งพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน 
หรอื อยู่คนละชั �นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ$งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 
เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเยป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้ง
เดี$ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าบรกิารเพิ$มตามจรงิที$เกิดขึ�นจาก
นักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื$องปรับอากาศ เนื$องจากอยูใ่นแถบที$มอีณุหภมูตํิ$า  



 

3. กรณีที$มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน
สทิธิ�ในการปรับเปลี$ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื$อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที$มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที$เป็นหอ้งเดี$ยวอาจเป็นหอ้งที$มขีนาดกะ
ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ$งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
4. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื$อการทอ่งเที$ยวเทา่นั�น 
5. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที$ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที$

ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป
พรอ้มคณะทัวรอ์ันมีวัตถุประสงค์เพื$อการท่องเที$ยว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื$อมโยงเกี$ยวกับการขอ
อนุญาตการใชห้นังสือเดนิทางพเิศษอื$นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาท์เตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งฝั$ ง
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดที$จะเกดิขึ�นในส่วนนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที$ระบุไวใ้น
รายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่
คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

6. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที$ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื
ทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า
บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื$อ นามสกุล คํานําหนา้ชื$อ 
เลขที$หนังสอืเดนิทาง เลขที$วซีา่ และอื$นๆ เพื$อใชใ้นการจองตั�วเครื$องบนิ ในกรณีที$นักท่องเที$ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นที$เหลอืทั �งหมด 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี$ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื$อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที$เดนิทางจรงิของประเทศที$เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย 
และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที$เพิ$มขึ�นของนักท่องเที$ยวที$ไม่ไดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี$ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื$น เป็นตน้ 

10. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที$ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ$มขึ�น ในกรณีที$มกีารเปลี$ยนแปลงอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่า
ตั�วเครื$องบนิ คา่ภาษีนํ�ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลี$ยนแปลงเที$ยวบนิ ฯลฯ ที$ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

12. นักท่องเที$ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อัน
ไม่ใช่เหตุที$เกี$ยวขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที$ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที$บรษัิทยังไม่ไดชํ้าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้ง
ชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 

13. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที$จะนําตดิตัวขึ�นเครื$องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น 
และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ$งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ที$ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ$งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑ์
มากกวา่ที$กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบนิเทา่นั�น 

14. สิ$งของที$มลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบนิเทา่นั�น 

15. คณะทัวร์นี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที$ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 
ประเทศปลายทาง ซึ$งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที$ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ 
กรณีที$ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึ$ง ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่าย
เพิ$มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที$เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณี
ที$เกดิเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 


