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“รถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS TRAIN”

เลสโก มอสเซนตเ์ท่ียวครบ Moscow – Saint Petersburg 8วนั 5คืน 
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รายละเอียดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ - เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์          (/-/-)                                                                   

15.00 น. ขอเชิญทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้

หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจา้หนา้ที่ ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

18.05 น. น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบ ูดาบี เมืองอาบ ูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการ

บิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY405 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

22.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบ ูดาบี เมืองอาบ ูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์** เพือ่เปลีย่นเคร่ือง ** 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) เมืองอาบู ดาบี - ทา่อากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์- สวนโคโลเมนสโกเย                                                

                                     มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์- สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว ์- ถนนอารบตั              (-/L/D)             

02.40 น. น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน Etihad 

Airways เท่ียวบินท่ี EY65 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  

น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง ** 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี 

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้ามสักวา ซ่ึงในตวัเมืองมี

ประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเม่ือสมยัครั้งท่ี

สหภาพโซเวียตยงัไมล่ม่สลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดว้ย 

 น าทา่นแวะถา่ยรูปดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบริเวณน้ี เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัไมพ้ระเจา้ซาร์ไมเคิล โรมา

นอฟ ซ่ึ งอ ดีตได ้เคยเ ป็น

พระราชวังท่ีพระเจา้ซาร์อ

เล็กเซย์แปรพระราชฐาน

ประทบัในฤดูรอ้น อีกทัง้พระ

เจ ้า ปี เตอร์ มหาราช เคย

ประทบัท่ีน่ีในวยัเด็กและพระ

นางเอลิซาเบธไดป้ระสูติท่ี

ว ังแห่งน้ี บริเวณรอบนอก

มีพ่ืนท่ีกวา้งขวางและมีสวน

ตน้ไมแ้ละดอกไมท่ี้ ร่มร่ืน 

ทา่นสามารถถา่ยรูปเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบริเวณสวนและดา้นนอกตวัอาคารไดต้ามอธัยาศยั 
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น าทา่นเดินทางสู่ มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกนัวา่ มหาวิหารโดมทอง 

(ไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรูปดา้นใน) สรา้งข้ึนเพ่ือ

เป็นอนุสรณ์แห่งช ัยชนะในสงครามนโป

เลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อ

เล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถึง 

45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซีย

นออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญั

ระดบัชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา 

มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์จะไม่อนุญาต

ใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

กลางวนั  บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

(อาหารจีน) 

น าทา่นเดินทางสู ่สถานีรถไฟใตดิ้นเมือง

มอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว้า่มี

ความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความ

โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่ง

ภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากชว่งแรกสุด

ท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต 

ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแตง่

ภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของงานศิลปะ

ท่ีสร้าง ข้ึนเ พ่ือระลึกถึงคุณความดีของ

วี ร บุ รุ ษ  (Monumental Art)  ซ่ึ ง จ ะ ส่ื อ

ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหลอ่ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

 น าทา่นเดินทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวม

วยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเลน่ และ

ยัง มี ศิ ล ปินมานั่ ง ว าด รูป เห มือน รูป

ลอ้เลียน และศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวก 

ค ่า บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

(อาหารพ้ืนเมือง) 

 น าทา่นเดินทางสู ่ล่องเรือแม่น ้ามอสกา

ว่า (Moskva Cruise) แมน่ ้าสายหลกัใจ

กลางเมืองมอสโคว ์เพ่ือชมความสวยงาม

ยามเย็นของสองฝั่งของเมืองมอสโควท่ี์อนั

สงา่งาม ** ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีเรือ  

 ไม่สามารถล่องไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทางบริษทัท าการคืนค่าล่องเรือใหก้บัผูเ้ดินทางทุกท่าน ท่านละ 8 

เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ** 
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 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Holiday Inn Lesnaya / Korston Hotel , Moscow หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) เมืองมอสโคว ์- สถานีรถไฟความเร็วสูง รถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS TRAIN 

                                     เมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ - เมืองพุชกิน - พระราชวงัแคทเทอรีน    (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเทา่ เทคโนโลยีใหมล่า่สุดจากเยอรมนั หรือ

ท่ีเรียกวา่ Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเป็นสว่นหน่ึงของตระกูล Siemens 

Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ตอ่ ชม. (155 ไมลต์อ่ช ัว่โมง)  

......... น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 

ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ** 

......... น. เดินทางถึง เมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ (Saint Petersburg) เมืองท่ีสวยงามจนไดร้ับสมญานามวา่ “ราชินีแห่งยุโรป

เหนือ” เซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก สรา้งโดยพระเจา้ซาร์ ปีเตอร์มหาราช เม่ือ พ.ศ. 2246 โดยตวัเมืองเร่ิมสรา้งดว้ยการถมทราย

และหินเป็นจ านวนมากเพราะวา่พ้ืนท่ีเดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พระองคท์รงเลือกท่ีจะสรา้งเมืองท่ีบริเวณน้ี

เพราะวา่ตวัเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดตอ่ไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดง้า่ย เพ่ือการปฏิรูปรัสเซียให ้

ท ัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ 

ในยุโรปไดโ้ดยงา่ย ตอ่มา

เมืองเซนต ์ปีเตอร์เบิร์กจึง

ไ ด ้ รั บ ส ม ญ า น า ม ว่ า

หนา้ตา่งแหง่ยุโรป และได ้

เ ป็ น เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง

จกัรวรรดิรัสเซียเป็นเวลา 

206 ปี (หลังจากนั้นได ้

ยา้ยเมืองหลวงไปท่ีเมือง

มอสโคว ์เม่ือ พ.ศ. 2461) 

ช่ือเดิมของเมืองเซนต ์ปี

เตอร์สเบิร์ก คือ เปโตรก

ราด (Petrograd ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  
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กลางวนั บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือท่ีรูจ้กักนัในช่ือ ซาโก เซโล ซ่ึงเป็นท่ีพกัในฤดูรอ้นของราชวงศท่ี์สวยงาม

และเป็นบา้นท่ีรักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค ์ 

น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวงัแคทเทอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแหง่หน่ึงในรัสเซีย มีหอ้งตา่งๆใหช้มนับ

รอ้ยหอ้ง แตห่อ้งท่ีทุกทา่นตอ้งไม่

พลาดชมก็คือ หอ้งอ าพนั  หรือ 

หอ้งแอมเบอร์รูม (The Amber 

Room) ท่ีเป็นสุดยอดงานศิลป์ยุค

ศตวรรษท่ี 18 อนัประมาณคา่

มิได ้ ท่ีช่างจากเยอรมันสร้าง

ใหแ้กป่ราสาทของกษัตริยฟ์รีดริช

ท่ี 1 แหง่รัสเซีย ประกอบดว้ยไม ้

โอค๊ขนาดใหญห่กช้ินเน้ือท่ี 100 

ตารางเมตร ประดบัดว้ยอ าพนั 6 

ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก  

อัญมณีล ้าคา้จากอิตาลี ห ้อง

อ าพนัถูกสรา้งข้ึนใหมใ่นชว่ง 20 ปีท่ีผา่นมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่หส์หรัฐ 

ค ่า  บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Park Inn Pribaltiysakya Hotel, Saint Petersburg หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) เมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ  

                                    พระราชวงัฤดูหนาว - พิพิธภณัฑเ์ฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟก้ี                               (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ์ตัง้อยู ่

ริมฝั่งทะเลบอลติค สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราชซ่ึงพระองคใ์ชเ้ป็นท่ีประทบัพกัผอ่นส าหรับลา่สตัว์

ในชว่งฤดูรอ้น โดยมีความประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงัแหง่น้ีมีความงดงามย่ิงกวา่พระราชวงัแวร์ซายส ์ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือ

แ ส ด ง ถึ ง อ า น า จ  ค ว า ม

เจริญรุ่งเรืองของประเทศรัสเซีย 

จึ ง ไ ด ้ร ว บ ร ว มสถาป นิ ก และ

ชา่งฝีมือจากทัว่ทุกมุมโลกมากมาย 

เ พ่ื อ เ น ร มิ ต ส่ิ ง ก่อ ส ร้ า ง แ ล ะ

สถาปั ตยกร รม ท่ีตกแต่ง ด ้ว ย

สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนี

โอคลาสิค ประดาหอ้งตา่งๆ เชน่ 

หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็น

ตน้ สมัผสัความสวยงาม ต่ืนตาต่ืน

ใจกบัประติมากรรมน ้าพุอนัโดด 
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เดน่อลงัการสีทองเหลืองอร่าม และ ร่มร่ืนลงตวักบัอุทยานพฤกษานานาพนัธุด์า้นหนา้พระราชวงัริมฝั่งทะเลบอลติค  

** น ้ำพุในสวนจะไม่สำมำรถเปิดใหช้มควำมสวยงำมไดใ้นฤดูหนำว ประมำณช่วงเดือนตุลำคม ถึง 

เดือนพฤษภำคม และ พระรำชวังฤดูรอ้นฯ อำจปิดท ำกำรทุกวันจันทร์ส้ินเดือน หรือ วันจันทร์และวันอังคำร

ส้ินเดือน (2 วนั ตดิต่อกนั) โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวนัหยุดของชำวพ้ืนเมืองรัสเซีย ท่ี

จะเพิ่มวันหยุดในช่วงฤดูใบไมร่้วง และ ฤดูหนำว ประมำณช่วงเดือนตุลำคม ถึง เดือนพฤษภำคม กรณีท่ี

พระรำชวงัฤดูรอ้นฯ ปิดท ำกำร  

ทำงบริษทัขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลีย่นโปรแกรมไดต้ำมควำมเหมำะสม และ สถำนกำรณ ์โดยน ำท่ำนชม

ควำมสวยงำมของ พระรำชวังยูสซูปอฟ หรือ พระรำชวังพำฟลอฟส์ พระรำชวังใด พระรำชวังหน่ึงเป็นกำร

ทดแทน ทัง้น้ี กำรปิดท ำกำรของแต่ละพระรำชวัง จะไม่ตรงกนัทุกพระรำชวงั ** 

กลางวนั บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  

พระราชวังฤดูหนาว 

( Winter Palace)  ท่ี

ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ 

ม ากกว่า  1,050 ห้อ ง 

สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็น

ท่ีรับรองการเสด็จเยือน

ป ร ะ เ ท ศ รั ส เ ซี ย ขอ ง

พระมหากษัต ริย์ไทย 

รัชกาลท่ี 5 ในการเจริญ

สมัพนัธไมตรีระหวา่ง 

ประเทศไทยกบัประเทศรัสเซีย พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณร่์วมกบัพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 ของประเทศรัสเซีย

เพ่ือเป็นท่ีระบึกอีกดว้ย 

น าทา่นเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ (The State Hermitage Museum) บริเวณเดียวกนักบัพระราชวงัฤดูหนาว 

เป็นสถานที่ เก็บรวบรวมงานศิลปะล า้คา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เชน่ ลีโอนาโด 

ดาวินซ่ี ,ปีกสัโซ , แรมบรันด ์, แวนโกะ๊ ฯลฯ จดัเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีสวยที่ สุดและย่ิงใหญท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลก 

น าทา่นเดินทางสู ่ถนนเนฟสก้ี (Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช โดยมีความ

ยาว 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตน้ท่ีหนา้พระราชวงัฤดูหนาวและส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟ จุดเดน่อยูท่ี่สถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษท่ี  

18-20 ท่ีเรียงรายอยูส่องขา้งทาง ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกัของเมืองเซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก ซ่ึงเป็นทัง้ยา่นการคา้ ยา่นท่ีอยู่

อาศยั ท่ีต ัง้ของพระราชวงั โรงละคร โรงแรม และสถานที่ ทอ่งเท่ียวที่ ส าคญัอีกมากมาย 

ค ่า  บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Park Inn Pribaltiysakya Hotel, Saint Petersburg หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5) เมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ - มหาวิหารเซนต ์ไอแซค - โบสถห์ยดเลือด  

                                     ป้อมปีเตอร ์และ พอล - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว ์            (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่มหาวิหารเซนต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวิหารซ่ึงสรา้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1818-

1858 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส้ิน 40 ปี มหาวิหารแหง่น้ีสรา้งข้ึนโดยด าริของพระเจา้ซาร์ อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 (Tsar 

Alexander I) เพ่ือถวายใหก้บั Saint Isaac of Dalmatia ผูซ่ึ้งเป็นนักบุญอุปถมัภข์องพระเจา้ปีเตอร์มหาราช (Peter the 

Great) ในอดีตมหารวิหารแหง่น้ีถือวา่เป็นมหาวิหารท่ีใหญท่ี่สุดในรัสเซีย แตป่ัจจุบนัต าแหน่งมหาวิหารท่ีใหญท่ี่สุดใน

รัสเซียตกเป็นของมหาวิหารเซนตซ์าเวียร์ (Church of Christ the Savior) ซ่ึงสรา้งเสร็จเม่ือปีค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพ

ท่ีสรา้งดว้ยโมเสควิจิตรสวยงาม รูปเขียนไอคอนตา่งๆ และหินแกรนิตขนาดใหญพิ่เศษ มหาวิหารแหง่น้ีเป็นท่ีนับถือของ 

ชาวเมืองเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากครั้งหน่ึงตวัเมืองถูกถลม่ดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้เมือง แตม่หาวิหาร

เซ็นตไ์อแซคแหง่น้ี ไดร้ับความเสียหายเพียงเลก้นอ้ยเทา่นั้น 

น าทา่นเดินทางสู่ โบสถห์ยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซ่ึงพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรง

สรา้งข้ึนบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม ์เพ่ือเป็นอนุสรณ์แดพ่ระบิดา ทรงน า

รูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 มาใชใ้นการกอ่สรา้ง มีลกัษณะรูปร่างคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิล

ท่ีเมืองมอสโคว ์

 น าทา่นเดินทางสู่ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) ส่ิงกอ่สร้างอนัดบัแรกสุดของเมือง เพ่ือเป็น

อนุสรณต์อ่ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตัง้อยูบ่นเกาะวาซิลเยฟสก้ี ชมดา้นในซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพ

ของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระทัง่กษัตริยพ์ระองคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นิโคลัสท่ี 2 

และครอบครัว  

น าทา่นเดินทางสู ่สถานีรถไฟความเร็วสงู (Sapsan Fast Train)  

กลางวนั   บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

......... น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมอสโคว ์(Moscow) โดยรถไฟความเร็วสงู  

......... น. เดินทางถึง เมืองมอสโคว ์(Moscow)  

** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ** 

ค ่า บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Holiday Inn Lesnaya / Korston Hotel , Moscow หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหกของการเดินทาง (6) เมืองมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน - มหาวิหารอสัสมัชญั - มหาวิหารอาร์คแอนดเ์กิล มิคาเอล  

                                         ระฆงัยกัษ์แหง่พระเจา้ซาร์ - ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร์ - พิพิธภณัฑอ์าร์เมอร่ี แชมเบอร์ - จตุัรัสแดง  

                                         มหาวิหารเซนต ์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - หา้งสรรพสินคา้กุม - อนุสรณส์ถานเลนิน  

                                         ชมโชวล์ะครสตัว ์                                                 (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค ์จนกระทัง่พระ

เจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทบัท่ีเมืองเซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขก

ระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตุัรัสวิหาร เป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารอสัสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่  ท่ีพระเจา้ซาร์ใชท้  าพิธี

บรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอสัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหา

วิหารอารค์แอนดเ์กิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสร้างอุทิศใหก้บันักบุญอาร์คแอนดเ์กิล มิคาเอล 

ปัจจุบนัเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซาร์กอ่นยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์(Big 

Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่สุดในโลก แตเ่กิด

ความผิดพลาดระหวา่งหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัตัง้อยูภ่ายในพระราชวงัเครมลินแหง่น้ี ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์

(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญท่ี่สุดในโลก ท่ียงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซ์

น ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตนั   

น าทา่นเดินทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ี แชมเบอร ์(State 

Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุด

ของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพยส์มบติัล ้าค่าของ

เจา้ชายมสัโคว่ี ในชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภณัฑอ์าร์

เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรัพย์

สมบติัของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู ่ท่ี 

ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

กลางวนั   บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

น าทา่นเดินทางสู ่จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลาง

เมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณส์ าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย

ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทาง

การเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานที่ แหง่น้ีใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาติ  

วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นท่ีตัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 

อนัไดแ้ก ่มหาวิหารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) 

สญัลกัษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอด

โดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะรัสเซีย

โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรง

ท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตัง้ตระหงา่นสงา่งาม 

ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวงัเครมลิน ดึงดูดใหค้นจ านวน

ไมน่อ้ยท่ีเดินทางสูจ่ตุัรัสแดงแลว้จะตอ้งถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกคูก่บั

มหาวิหารแห่งน้ี พรอ้มกบัการเรียนรูค้วามเป็นมาอนัยาวนาน

ของสถานที่ ส าคญัน้ีควบคูก่นัไป มหาวิหารเซนต ์บาซิล สรา้ง 
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ข้ึนโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคา

ซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขี่ มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 

(Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหมี้เร่ืองเลา่สืบตอ่กนัวา่ พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอ

พระทยัในความงดงามของมหาวิหารแหง่น้ีมาก จึงมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแกส่ถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง 

เพ่ือไมใ่หส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท าในครั้งนั้นของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของ

สมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นั่นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยู ่

บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น ้าหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์

น ามาประดบัไวเ้ม่ือปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสินคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเกา่แกข่อง

เมืองมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชัน้น า จ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง 

น ้าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นลา่สุด (New Collection)  

ชม อนุสรณส์ถานเลนิน (Lenin Memorial) สรา้งเพ่ือร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสตค์นแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานท่ี

พกัพิงเม่ือทา่นส้ินใจในจตุัรัสสีแดงท่ีเคร่งขรึมแตย่งัคงความย่ิงใหญ ่เย่ียมชมท่ีน่ีดว้ยความสงบเพ่ือชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ใน

อดีตซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินออ่นสีแดงภายในมีศพเล

นินนอนอยูบ่นแทน่หินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

ค ่า บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

(อาหารพ้ืนเมือง) 

  น าทา่นชม การแสดงละครสตัว ์ 

  (Circus  Show) เป็นการแสดง ของ  

  สตัวแ์สนรู ้เชน่ สุนัข ลิง นก ฯลฯ   

  รวมทัง้มายากลกายกรรมไตล่วด และ  

  การแสดงผาดโผนจาก นักแสดงมือ 

  อาชีพ หลงัจากจบการแสดงทา่นสามารถถา่ยรูปกบัสตัวต์า่งๆเพ่ือเป็นท่ีระลึกอีกดว้ย  

** กรณีละครสตัวง์ดการแสดง ซ่ึงบางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าบริการส่วนน้ีให ้ท่านละ 20 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ** 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Holiday Inn Lesnaya / Korston Hotel , Moscow หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) เมืองมอสโคว ์- ทา่อากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย  

                                         ทา่อากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                 (B/-/-)      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

12.40 น. น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี,สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบิน 

Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY68 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง 55 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

18.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบ ูดาบี เมืองอาบ ูดาบี,สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์**เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง ** 

21.35 น. น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY406 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8) ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                         (-/-/-)      

07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

28 ก.ค. – 4 ส.ค. 2562 54,999 54,999 53,999 10,000 38,999 

11 – 18 สิงหาคม 2562 54,999 54,999 53,999 10,000 38,999 

8 - 15 กนัยายน 2562 49,999 49,999 49,999 10,000 35,999 

15 - 22 กนัยายน 2562 49,999 49,999 49,999 10,000 35,999 

22 - 29 กนัยายน 2562 49,999 49,999 49,999 10,000 35,999 

6 - 13 ตุลาคม 2562 49,999 49,999 49,999 10,000 35,999 

13 - 20 ตุลาคม 2562 51,999 51,999 50,999 10,000 37,999 

20 - 27 ตุลาคม 2562 51,999 51,999 50,999 10,000 37,999 

23 - 30 ตุลาคม 2562 51,999 51,999 50,999 10,000 37,999 

27 ต.ค. – 3 พ.ย. 2562 49,999 49,999 49,999 10,000 35,999 

3 - 10 พฤศจิกายน 2562 49,999 49,999 49,999 10,000 35,999 

EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 //  EY65   AUH-DME 02.25-06.50 

EY68   DME-AUH 12.40-18.55 // EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

 

 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

** อตัราค่าบริการ ส าหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ี

ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะ

ไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดินทาง) ** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกิจ (Business 

Class) กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ เป็นกรณีพิเศษ  

 คา่ภาษีน ้ามนั และ ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Etihad Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต ้

ทอ้งเคร่ืองบินได ้ทา่นละ 2 ช้ิน โดยมีน ้าหนักรวมกนัไมเ่กิน 30 กก. (แตล่ะช้ิน ควรหนักไมเ่กิน 23 กก. เชน่ 23 กก. 1 ช้ิน 7 กก. 1 ช้ิน 

รวม 30 กก.)  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมที่ พกัระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 ทา่น Triple วา่ง) 

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน

โรงแรมที่ พกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคญั 

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมเ พ่ือคุม้ครอง

สุขภาพกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ เป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มิ นิ

บาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัรา

คา่บริการจากหวัหนา้ทวัร์กอ่นการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 36 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกคา้ 1 ท่าน ตามธรรม

เนียม 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 24 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกคา้ 1 ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ หวัหนา้ทวัร ์รวมทัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 60 เหรียญดอลล่าร์

สหรฐัอเมริกา (USD) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุ

ไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนการเดินทาง  พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 

30,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 3 กอ่นเวลา 

14.00 น. เทา่นั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้ับยอดเงินมดัจ าตามเวลาที่ ก  าหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะ

เดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหมอี่กครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด

ทางบริษัทมีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียว

หรือเอเยน่ตไ์มช่  าระเงิน หรือ ช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงิน 
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3. ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนดัสมัภาษณวี์ซ่า ท่ีท าใหท้างบริษัทไมไ่ดร้ับเงินตามเวลาท่ี

ก าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ กอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถื้อวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 

9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผู ้

มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที่ บริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิก

การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเทา่นั้น ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ 

(กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้

แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วนั ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่ว่า

วนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายตามจริงมากกว่า

ก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว 

เชน่ การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ทา่น ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไมถึ่งตามจ านวนท่ีก าหนด 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตาม

ความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ี

ไมมี่วีซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่ แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กทา่นยินดีท่ีจะช าระ

คา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที่ ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและ

ด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง ยกเวน้

ในกรณีท่ีวีซา่ไมผ่า่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 
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ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว ( Single) , หอ้งพกัคูแ่บบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภท อาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชัน้กนั และ

บางโรงแรมอาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมี

ความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่บริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่ มีอุณหภูมิต ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่

อา่งอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีท่านควรทราบ 

5. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

6. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เทา่นั้น กรณีท่ีทา่นถือหนังสือเดินทาง

ราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

การทอ่งเท่ียว โดยไมมี่จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการ

อนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ท ัง้ฝั่งประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการไมร่ับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในสว่นน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใช ้

บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

7. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม 

8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 

เลขท่ีวีซา่ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสือเดิน และ หนา้วีซา่ม าใหก้บั

ทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่ เดินทาง ทัง้น้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีไมไ่ดเ้กิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

11. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีน ้ามนั คา่ภาษี

สนามบิน คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

12. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ
ของบริษัทก ากบัเทา่นั้น 
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13. นักทอ่งเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ชเ่หตุท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทางบริษัท อาทิเชน่ วีซา่ไมผ่า่น เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคา่

ทวัร์เฉพาะสว่นท่ีบริษัทยงัไมไ่ดช้  าระแกท่างคูค่า้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏิบติัเทา่นั้น 

14. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ที่ โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น 

15. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลด
ใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น 

คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ี

ทา่นไมต่อ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมีคา่ใชจ้า่ย

เพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงท ัง้หมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ี

เกิดเหตุการณน้ี์ข้ึน ไมว่า่กรณีใดก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


