
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ          
23.30 น. พร้อมกันที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั� น � ประตู � เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airways (EK)โดยมี

เจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

วนัที�สอง สนามบินสุวรรณภูม ิ• สนามบินนานาชาตดูิไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมอืงมอสโคว ประเทศ         

                             รัสเซีย •  สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคว • Arabat Street•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ 

                                                                                                                                                    � (-/-/เยน็) 
03.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบโดยเที�ยวบินที� EK 377      
  บริการอาหารและเครื$องดื$มบนเครื$อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ + ชั$วโมง** 

ส  06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพื�อเปลี�ยนเครื�อง*** 

09.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโควว ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที ยวบินที  EK 133 
บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ �.�- ชั$วโมง** 

13.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว ่เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร** 
เวลาท้องถิ$นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ � ชั$วโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที�นาํท่านเดินทางสู่ 
กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองที�ใหญ่ที�สุดของยุโรป เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการ
เดินทางของประเทศ จดัวา่เป็นเมืองที�น่าเที�ยวมากเมืองหนึ�ง ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทั1งเก่าและใหม่มีโบสถ์
ซึ� งเป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงามมากกวา่ 233 แห่ง 

เดินทางสู่  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro) ตื�นตากับการผสมผสานระหว่าง เทคโนโล ยีกับ
สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัด้วยกระจกสี เป็นตน้ เดินทางไปยงั ถนนอารบัต(Arbat 

Street) อยู่ในใจกลางของแหล่งประวติัศาสตร์ และถือว่าเป็นหนึ� งในย่านโบราณที�สุดของมอสโคว ์ที�เต็มไป
ดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของที�ระลึก ร้านคาเฟ่  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�น เดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์(Sparrow Hills) จุดชมทศันียภาพของกรุงมอสโคว ์ปัจจุบนัพื1นที�ดงักล่าวเป็น
ที�ตั1งของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์ซึ� งเป็นมหาวทิยาลยัที�เก่าแก่ที�สุดและใหญ่ที�สุดในรัสเซีย 

 
 

 

 

 

 

 

 

คํ�า   � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารHARD ROCK CAFEอาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวชั�น 

ที�พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ � ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที�เมืองมอสโคว์ 

วนัที�สาม พระราชวังเคลมลิน •  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี�แชมเบอร์• จัตุรัสแดง• มหาวิหารเซนต์บาซิล• ช้อปปิA งห้าง 

GUM• มหาวหิารเซนต์เดอะซาเวยีร์• ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS� (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 

นาํท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลินสัญลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดกาํเนิดของประวติัศาสตร์
รัสเซียที�มีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที�นี�เปรียบเสมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ์อีกทั1ง
ยงัเป็นที�ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์จนกระทั�ง พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทบั ณ 
พระราชวงัเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเชื�อวา่ที�นี�เป็นที�สถิตของพระเจา้ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ที�สําหรับการ
จดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ 
 
นาํท่าน ชมพพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์รี$แชมเบอร์ตั1งอยูอ่ยูใ่นเขตพระราชวงัเครมลิน สิ�งที�ไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ มงกุฎ
ทองคาํของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎนี1 ให้กบัเจา้ชายวลาดิมีร์ 
โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื�อราว I33 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ทาํจากทองคาํประดบัดว้ยขนเสือเซ
เบิล (Sable) และอญัมณีลํ1าค่าต่างๆมากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 222O ชม โบสถ์
อัสสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ที�ถือวา่สําคญัที�สุดในเครมลิน ซึ� งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทบัลง
บนโบสถ์ไมเ้ก่าที�มีมาก่อน แลว้ใชเ้พื�อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชม
ระฆงัพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอยา่งผลงานศิลปะชิ1นโตอนัเลื�องชื�อของรัสเซีย 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดอนัใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดใหผู้ค้นมาเยี�ยมชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบั
ขนาดอนัมหึมาของที�นี� 

 

จากนัAน ช ม  จั ตุ รัส แด ง (Red Square)

สถานที�สําคญัใจกลางเมืองมอส

โคว ์สร้างในสมยัคริสศตวรรษที� 

PI  ที� เ ป็นศูนย์รวมเหตุการณ์

สําคัญต่าง ๆ เช่น งานเทศกาล

เฉลิมฉลอง หรือการประท้วง

ตั1งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและยงั

ถือได้ว่า เ ป็นจัตุ รัสที� มี ค วา ม

สวยงามมากที�สุดในโลก บริเวณ

โดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานที�สาํคญัของประเทศ อีกหลายแห่งที�สามารถ ไดช้ม อนัไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต์ 

บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานที�ที�ซึ� งถูกยอมรับวา่สวยงามที�สุดในเมืองมอสโคว ์จนไดรั้บการขนาน

นามวา่ “โบสถลู์กกวาด” สร้างขึ1นดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ  

ประกอบดว้ยยอดโดม T ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมยัพระ

เจา้อีวานที� Z จอมโหด เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัมองโกลที�เมืองคาซาน และดว้ยความ

สวยสดงดงาม วจิิตรบรรจงของวหิาร จึงทาํใหเ้ป็นที�พอพระทยัของพระเจา้อีวานที� Z เป็นอยา่งมาก จึงมีคาํสั�งให้

ปูนบาํเหน็จแก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาทั1งสองขา้งทิ1งเสีย เพื�อไม่ให้สถาปนิคผูนี้1สามารถสร้างสิ�งสวยงาม

กวา่นี1 ไดอี้ก การกระทาํของพระองคใ์นครั1 งนั1น ส่งผลให้ทุกคนขนานนามวา่ “พระเจา้อีวานจอมโหด” (Ivan the 

terrible)  

เที�ยง � บริการอาหารกลางวนัแบบ International Buffet 

 นาํท่านเขา้ชมและชอปปิงที� ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ของเมือง

มอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.P\TO ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั1นนาํจาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เสื1อผา้ เครื�องสาํอาง 

นํ1าหอม แบรนดด์งัที�มีชื�อเสียงที�เป็นรุ่นล่าสุด 

จากนั"น ชมมหาวหิารเซนต์เดอะซาเวยีร์ หรือที$เรียกกนัว่า มหาวหิารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)เป็นวหิารที�ใหญ่

ที�สุดในรัสเซียและสูงที�สุดในโลก ตั1งอยูต่ ั1งอยูริ่มฝั�งแม่นํ1า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างขึ1นในสมยั

ของพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ ที� Pเพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และแสดงกตญั^ุตาแด่พระเป็นเจา้ที�ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหาร

เซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง ZOปีในสมัยของสตาลิน เคยสั�งให้ทุบทาํลายมหาวิหารแห่งนี1  

จนกระทั�งในสมยัประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมี้การบูรณะขึ1นมาอีกครั1 งหนึ�งดว้ยเงินบริจาคและพลงัความ

ศรัทธาของผูค้น ดงันั1นที�นี�จึงเป็นที�รักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งนี1 จึงกลายเป็น

สถานที�ศกัดิ_ สิทธิ_ ในการประกอบพิธีกรรมที�สาํคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

คํ�า   � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน 

จากนัAน นาํท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตวแ์สนรู้ และตื�นตากบัการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว ์Circus 

Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสัตวที์�ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี หลงัจากจบการแสดง ท่าน

สามารถถ่ายภาพกบัสัตวแ์สนรู้เพื�อเป็นที�ระลึกไดอี้กด้วย **กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซึ$งบางกรณีงดการ

แสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@ในการคืนค่าบริการส่วนนี�ให้ 

ที�พกั  IZAMAILOVO DELTAหรือเทยีบเท่าระดับ I ดาว ที�เมืองมอสโคว์ มาตรฐานโรงแรมท้องถิ�นรัสเซีย 

วนัที�สี� พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว • 

ตลาดอสิไมโลโว่    � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 

จากนั"น ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonauticsนั1นนบัว่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�มีความน่าสนใจ
อีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดงใหคุ้ณเห็นถึงความยิ�งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1960 ที�เป็นยคุที� 

มนุษยชาติกาํลงัสนใจในเรื�องของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเยน็ที�ทาํใหพ้วกเขาเเละอเมริกนัตอ้งขบัเคี�ยวกนัอยา่ง
หนกัเพื�อพิชิตอวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซียก็นบัวา่มีความโดดเด่นเเละสาํเร็จในหลายๆ เรื�องเลยก็วา่ 

จากนั1น นาํท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Towerให้คุณไดเ้ห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความ

สูง ในขณะเดียวกนัก็ทาํหนา้ที�ออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จาํนวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย 

 

เดินทางไปที�จุดชมวิวของหอส่งสัญญาณนี1 เพื�อรับชมความบนัเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่ง

สัญญาณนี1โดดเด่นอยูบ่นเส้นขอบฟ้าของมอสโกมาตั1งแต่ปี 1967 และเป็นหนึ�งในอาคารที�ยืนอยูด่ว้ยตวัเองที�สูง

ที�สุดในโลก หอนี1 เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้าํโซเวยีตNikita Khruschevไดท้าํ

การปรับเปลี�ยนไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์นี1ทาํใหส้ถาปนิกผูนี้1 วางหมวกไวใ้ตหิ้นที�ฐานหอเพื�อ

เป็นสัญลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้าํ ยนืที�ฐานเพื�อชื�นชมขนาดอนัน่าประทบัใจของโครงการที�มีตน้ทุนสูงถึง 

65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที$ยง นําท่านไปยงัร้าน 7th HEAVEN RESTAURANTรับประทานมื�ออาหารสุดหรูที$ท่านจะได้สัมผสักบับรรยากาศวิว

พาโนรามาของกรุงมอสโคว์ระดับความสูง CD� M. ณ Ostankino Tower 

 

**หมายเหตุ**  เนื�องจากตึก OSTANKINO TOWER ไม่อนุญาตให้  เด็กที�มีอายุตํ�ากว่า S ปี ขึAนไปด้านบนตึกได้ 

ดังนัAน  โปรแกรมนีAจึงขอสงวนสิทธิTเฉพาะ ลูกค้าที�มีอายุตัAงแต่ S ปี ขึAนไป  /  ในกรณีที�มีเด็กอายุตํ�ากว่า S ปี เดินทาง 

ทางบริษัทของสงวนสิทธิTในการเปลี�ยนแปลงร้านอาหารที�มีระดับเทยีบเท่าให้แทน** 
 

จากนัAน นาํท่านสู่ พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว 
ตั"งอยู่ทางตอนใตข้องกรุงมอสโคว 
สามารถมองเห็นแม่นํ" า Moskva ได้ 
อดีตสถานที แห่งนี"  เป็นพระราชวงั
ฤดูร้อนที สร้างขึ" นในศตวรรษที 67 
และยงัเป็นบ้านพกัตากอากาศของ
ราชวงศ์อีกดว้ย ปัจจุบนัโคโลเมนส
โกวเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
แ ล ะ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที ร ว บ ร ว ม
สถาปัตยกรรมที สร้างจากไมท้ั วรัสเซียไวที้นี  และยงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เนื องจากเป็นสถานที สําคญั
ทางวฒันธรรมของรัสเซีย  จากนั"น นาํท่านเขา้สู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market)ตลาดสินคา้หตัถกรรม
และของเก่าอนัลือชื�อ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจกัรแห่งประเทศรัสเซียตลาดนี1 เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของที�
ระลึก และของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตั1งอยูที่�สถานีรถไฟ Partisanskayaอยูท่างตะวนัออก
ของกรุงมอสโคว ์เรียกไดว้า่ ราคาถูกที�สุด และยงัมีใหเ้ลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมใหอิ้สระแก่ท่าน
ไดเ้ดินเที�ยวชมและเลือกซื1อของที�ระลึก 

คํ�า   � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน 

ที�พกั  IZAMAILOVO DELTAหรือเทยีบเท่าระดับ I ดาว ที�เมืองมอสโคว์ มาตรฐานโรงแรมท้องถิ�นรัสเซีย 

วนัที�ห้า สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train – เมอืงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวงัฤดูหนาว 

 โบสถ์หยดเลอืด       � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 
จากนัAน นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูงSapsan Fast Train(ใช้

เวลาเดินทางประมาณ I ชั�วโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี�ยนได้ตามความเหมาะสม**  
เดินทางถึง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)เมืองที ไดรั้บสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” 

เพราะทศันียภาพที สวยงามของเมือง เมืองนี"สร้างโดยพระเจา้ซาร์ปิเตอร์มหาราช เมื อ พ.ศ.BB7C โดยตวัเมืองเริ ม



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างดว้ยการถมทราย และหินเป็นจาํนวนมาก เพราะวา่พื"นที เดิมนั"นเป็นดินเลนทะเล เหตุผลในการทรงเลือก

ทางออกทะเลบอลติค ที สามารถติดต่อไปทางยโุรปและประเทศอื นๆได ้เพื อการพฒันาและปรับเปลี ยน ประเทศ

รัสเซียให้ทดัเทียมกบัประเทศอื นๆได ้ต่อมา จึงไดรั้บสมญานามว่า “หน้าต่างแห่งยุโรป” เมือง เซนต์ปิเตอร์ส

เบิร์ค เดิมมีชื อวา่ เปโตรกราด Petrograd และ เลนินกราด Leningrad 

เที�ยง �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ�น 

จากนัAน นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว(Winter Palace)ที ประกอบไปดว้ยห้องต่างๆ ถึง 6,PQP ห้อง สถานที 

แห่งนี" เคยใชเ้ป็นที รับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที  

Q ในการเจริญสัมพนัธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงขแงราชวงศ์โรมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.6STB -6V6S 

ตั"งอยูร่ะหวา่งท่าวงั กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียว และ ขาว ดว้ยสถาปัตยกรรมบา

รอค ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมในฐานะ  

 
พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(The State Hermitage Museum)ซึ งเป็นสถานที เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ"าค่าของโลก

กวา่ X ลา้นชิ"น รวมทั"งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก อยา่งเช่น ลิโอนาโด ดาวนิซี ,ปิกสัโซ่,แรมบรันด,์แวน

โก๊ะ เป็นตน้ จดัเป็นพิพิธภณัฑที์ ใหญ่ที สุดของโลกแห่งหนึ ง **ในบางช่วงพระราชวงัอาจมีการปิดโดยมิไดแ้จง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ดงันั"นหากวนัที เดินทางตรงกบัช่วงวนัปิดเขา้ชมทางบริษทัขอสงวนสิทธิ[ ปรับเปลี ยนโปรแกรม

ไดต้ามความเหมาะสมโดยจะเปลี ยนไปเขา้พระราชวงัอื นที เปิดหรือสถานที อื นๆในช่วงเวลาดงักล่าว**  

จากนั"น เดินทางสู่ โบสถ์หยดเลอืด(Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ งพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที  T ทรงสร้าง
ใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที  2 พระราชบิดาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลิกทาส ดว้ยความหวงัดีต่อ
ประชาชน ปรากฏวา่ชาวรัสเซียไม่เขา้ใจเพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมีความเป็นอยูที่ จนลง เป็นผลใหพ้วก



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวนารวมตวักนัวา่แผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญิงชาวนาผูห้นึ งติดระเบิดพลีชีพวิ งเขา้มาขณะพระองคเ์สด็จ
ผา่น ต่อมาบริเวณถนนที เกิดเหตุนั"นถูกสร้างโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถห์ยดเลือดมาจนถึงทุกวนันี"  รูปแบบ
สถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษที  6C-6S มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยกบัวหิารเซนตบ์าซิลที มอสโคว 

 

เยน็ �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที�พกั Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที�เมืองเซนต์ปิเตอเบิร์ค 

วนัที�หก วหิารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวงัฤดูร้อนหรือพระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ 

         � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 
จากนัAน นาํท่านเดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์(Peter and Paul Fortress)สิ งแรกที สร้างในเมืองเซนตปิ์เตอร์สเบิร์ค 

สร้างขึ"นในปี ค.ศ.6SPTในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นสิ งก่อสร้างที สูงที สุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 
6BB.Q เมตร ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหลี ยม เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบนัดา้นในเป็นพิพิธภณัฑ์ที ใช้เป็นที ฝัง
พระศพของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งราชวงศโ์รมานอฟ นอกจากนี"ยงัมีภาพเขียนของ
นักบุญ รวมรูปพระแม่มารีศักดิ[ สิทธิ[ ที งดงาม อันเป็นที เลื อมใสศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชนของรัสเซีย 
ต่อจากนั"นนาํท่านเดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค(Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที ถือว่าได้รับการตกแต่งอลงั
กาลมากที สุด ยอดโดมฉาบดว้ยทองคาํแท ้6PP กิโลกรัมและภายในใช้หินอ่อน และหินอื น ๆ กวา่ 7T ชนิด ใน
อดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมที้ สถานที แห่งนี"  จึงไดมี้การก่อสร้างขึ"นใหม่ ในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที  6 ในปี 
ค.ศ. 6X6X ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั งเศส ชื อ Auguste de Montferrandโดยใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 7P 
ปีมีการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตวัวิหารใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ ประดบัดว้ย
ประติมากรรมเหล็กอนังดงาม เป็นโบสถอ์อร์โทดอกซ์แห่งเดียวที ประดบัประดาตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่งวิจิตร



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรจง และยงัเป็นสถานที ศกัดิ[ สิทธิ[  ที ชาวเมืองที นี ใหค้วามนบัถือเป็นอยา่งมาก เนื องจากในอดีตตวัเมืองถูกถล่ม
ดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แต่มหาวหิารไอแซคแห่งนี"กลบัไดรั้บความเสียหายเพียงเล็กนอ้ยเท่านั"น 

 
เที�ยง  �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ�น 
จากนัAน นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูร้อน หรือ พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace) พระราชวงัที สวยงาม ที 

สร้างขึ"นในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวงัที สรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมยันั"น ที ชื อวา่ ฟรานเชส
โก ราสเทรลลี  และ เลอ บรอง ซึ งทั"งสองคนแบ่งกนัสร้างพระราชวงันี"  โดยตวัภายในพระราชวงัเป็นหนา้ที หลกั 
ของ ราสเทรลลี  ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส์ “บารอค”และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร์หมายมั น
ปั" นมือกบัพระราชวงันี"มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 6P ปี ราสเทรลลี บรรจงสร้างพระราชวงัอยา่งประณีต
เนน้การตกแต่งภายในที เลือกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีนํ"ามนัเป็นหลกัดา้นนอกจะเป็น
หนา้ที ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมา 
สร้างลานนํ"าพุ โดยเฉพาะ ลานนํ"าพุแห่งนี" ถือเป็นจุดหลกัของประสาทแห่งนี"ก็วา่ได ้ดว้ยความยิ งใหญ่ตระการ
ตาและแสงของพระอาทิตยก์ระทบผวินํ"า และขอบอ่างสีทองมนั รวมถึงบรรยากาศร่มรื นของตน้ไมน้านาพนัธ์ุ
จึงทาํใหเ้กิดภาพที สวยงามราวกบัดินแดนในเทพนิยาย ** ในส่วนของนํ"าพุทางพระราชวงัจะปิดในฤดูหนาว 
ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และอาจปิดทาํการในวนัจนัทร์สิ"นเดือน หรือวนัจนัทร์กบัวนั
องัคาร (Bวนัติดต่อกนั) โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ซึ งเป็นธรรมเนียมวนัหยุดของชาวพื"นเมืองรัสเซีย ในช่วง
ฤดูใบไมร่้วง และฤดูหนาว ในการเพิ มวนัหยดุ กรณีที พระราชวงัฤดูร้อนปิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ[
ปรับเปลี ยนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปลี ยนไปเขา้พระราชวงัอื นที เปิดหรือสถานที อื นๆใน
ช่วงเวลาดงักล่าว**    

เยน็  �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที�พกั Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที�เมืองเซนต์ปิเตอเบิร์ค 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�เจด็ พระราชวงัแคทเธอรีน หรือ พระราชวงัพาฟลอฟส์ – ช้อปปิ� งเอาท์เลต วลิเลจ – สนามบินพลัโคโว 

                            เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก              � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 
จากนัAน นาํทุกท่านเดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์หรือหมู่บ้านปุชกิAน สถานที ประทบัและพกัอาศยัของเจา้นายชั"นสูงไม่วา่

จะเป็นอเล็กซานเดอร์ ปุชกิ"น ยอดกวเีอกรัสเซีย นาํท่านชมพระราชวงัแคทเธอรีน ที สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แห่งหนึ งในรัสเซีย มีห้องต่างๆ ให้ชมนบัร้อยแต่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมห้องอาํพนั (แอมเบอร์รูม) เป็นสุดยอด
งานศิลป์ยุคศตวรรษที 6X อนัประมาณค่ามิไดที้ ช่างเยอรมนัสร้างให้แก่ปราสาทของกษตัริยฟ์รีดริชที 6 แห่งป
รัสเซียประกอบดว้ยแผน่ไมโ้อ๊กขนาดใหญ่หกชิ"นเนื"อที  6PP ตารางเมตร ประดบัอาํพนั C ตน้ พร้อมกระจกผนงั
และโมเสก อญัมณีมีค่าจากอิตาลี ห้องอาํพนัถูกสร้างขึ"นใหม่ในช่วง BP ปีที ผา่นมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ 
มากกว่า 67B ลา้นดอลล่าห์ (ในกรณีที ไม่สามารถเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีนได ้ทางบริษทัฯ ขอนาํท่านชม 
พระราชวงัพาฟลอฟส์ ตั"งอยูส่วนขนาดใหญ่ซึ งสร้างโดยพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื อให้กบัพระราชบุตร
พอล โดยใช้ช่างที พระองคท์รงโปรดที สุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่
ต่อมาพระเจา้พอล ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนที พระองค์โปรดปรานเนื องจากพระองค์ต้องการศิลปะแบบ
ฝรั งเศสมากกวา่อิตาลี ทาํใหค้าเมอร์รอนงอนไปพกัใหญ่และกลบัมาทาํงานต่อหลงัจากพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที 6
ขึ"นครองราชยท์รงเสด็จมาพาํนกัที พระราชวงันี"ตวัพระราชวงัประดบัดว้ยของเก่าดั"งเดิมที ถูกเก็บใหร้อดพน้จากก
ทาํลายเมื อคราวสงครามโลก) 

เที�ยง  �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ�น 
จากนัAน นาํท่านเดินทางสู่OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตลย์โุรปและเป็นแหล่ง 

ชอ้ปปิ" งที รวมร้านคา้ดงัมากมายกวา่ 7P ร้าน สัมผสัประสบการณ์การชอ้ปปิ" ง ที ครบครันดว้ยสินคา้ชั"นนาํต่างๆ 
มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ�น 
จากนัAน ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางเขา้สู่ สนามบินพลัโคโวเซนต์ปิเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซีย 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบโดยเที�ยวบินที� EK 176 

 

วนัที�แปด สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูม ิ   
 

06.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพื อแวะเปลี ยนเครื อง  
09.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที�ยวบินที� EK 372  

**บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 
วนัเดนิทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก Z วนั [ คนื โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เริ�มเดนิทาง  กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดี�ยว 

09 ก.ค.
� �
 ก.ค. 
� 
EK377/EK133   

EK176/EK372 57,900 57,900 56,900 5,000 

� ก.ค. 
� �� ก.ค. 
� 
EK377/EK133   

EK176/EK372 57,900 57,900 56,900 5,000 

�
 ส.ค. 
� �� ส.ค. 
� 
EK377/EK133   

EK176/EK372 57,900 57,900 56,900 5,000 

�� ก.ย. 
� �� ก.ย. 
� 
EK377/EK133   

EK176/EK372 55,900 55,900 54,900 5,000 

�� ก.ย. 
� �
 ก.ย. 
� 
EK377/EK133   

EK176/EK372 56,900 56,900 55,900 5,000 

** คณะเดนิทางจาํนวน ]^ ท่านต่อกรุ๊ป** 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตั`วเครื�องบินชัAนประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-โดฮา-มอสโคว-เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก-โดฮา-

กรุงเทพฯ สายการบิน(EK) 

� ภาษีนํAามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 

� ค่าระวางนํAาหนักกระเป๋าไม่เกนิ �� กก.กระเป๋าถือขึAนเครื�อง Hand Carry 7 กก.ต่อ � ใบ 

� ค่าที�พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ c ท่าน) 

� ค่าอาหารทุกมืAอตามรายการระบุ,นํAาดื�มบริการบนรถวนัละ � ขวด/ท่าน 

� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 

� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

� ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์นําเที�ยวคนไทย 

� ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน�,000,��� บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน ��0,000 บาท 

� เงื$อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี$ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที�จ่าย ]%และภาษีมูลค่าเพิ�ม S% 

× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่านํAาหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบินกาํหนด ]^ กโิลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทัAงที�เมืองไทยและต่างประเทศ

ซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทัAงทริป 70 USD/ท่าน 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกสถานที� 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง 

�.บริษัทฯขอสงวนสิทธิTคณะเดินทาง c^ ท่านขึAนไป กรณไีม่ถึง c^ ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื�อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปลี�ยนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ�ม เพื�อทาํการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า c^ วนัก่อนการเดินทาง 
c.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา c^,^^^ บาท ส่วนที�เหลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่าg[ 
วนัมิฉะนัAนถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทางcgวนั) 
]. กรณยีกเลกิ 
].g ยกเลกิหรือเลื�อนการเดินทางต้องทาํก่อนการเดินทาง I[ วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทัAงหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิTการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทัAงสิAน 

3.cยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิTการคืนเงินทัAงหมดโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทัAงสิAน 
I. กรณเีจ็บป่วย 
I.g กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลื�อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัAงนีAท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
[.กรณีที�ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั`วภายในเช่น (ตั`วเครื�องบิน,ตั`วรถทวัร์,ตั`วรถไฟ) กรุณาสอบถามที� 
เจ้าหน้าที�ทุกครัAงก่อนทาํการออกตั`วหรือชําระค่าทวัร์เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิTในการรับผดิชอบทุกกรณี 

โรงแรมที�พกั 
� สําหรับห้องพักแบบ ] เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัAน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ ] ท่าน บริษัทฯขอ

แนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ c ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื�องจากบางโรงแรมอาจจะมี g เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม  

� การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี�ยวSingleห้องคู่ Twin/Doubleอาจจะ

ไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัAน 

� โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํAา ซึ�งขึAนอยู่กับ

การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัAนๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

� กรณมีีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึAนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิTในการปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกดิความเหมาะสม 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเพิ�มเติม 

� บริษัทฯมีสิทธิTในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 

� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า s เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านัAน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า s เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัAงสิAน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรม

แรงงานทัAงจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงื�อนไขนีAในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัAงสิAน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนีAในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัAงสิAน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมืAอ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัAงสิAน หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที�เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณทีี�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทัAงที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิTที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทัAงสิAน 

� ตั`วเครื�องบินเป็นตั`วราคาพเิศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี�ยนชื�อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึAน ตามอตัราค่านํAามันหรือค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิTปรับ

ราคาตั`วดังกล่าว 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัAงหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนีAแล้วทัAงหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทัAงหมด 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื�องการงดสูบบุหรี� บนรถโค้ช,โรงแรม และสถานที�ต่างๆ จะมีข้อกาํหนดที�ชัดเจน

ในเรื�องการสูบบุหรี� และมีสถานที�โดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหรี� 

� หากเป็นช่วงอสีเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย ร้านค้าจะปิดเป็นส่วนใหญ่ ในกรณีท่าน

ต้องการจองทวัร์ในช่วงพเีรียดดังกล่าว กรุณาพจิารณาหรือตัดสินใจก่อนทาํการจองทวัร์ 
� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที$ทาํให้ใบหน้าเปลี$ยนไป ดังนั�น ท่านต้องทาํ

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที$ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ$งเป็นสิ$งที$อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

� กรณ ี“หญิงตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอยีดอายุครรภ์ที$ชัดเจน สิ$งนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

� กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํAาเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิTไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทัAงสิAน 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมดัจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 

 


