
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพ •  ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล  (-/-/เยน็) 

06.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินาสุวรรณภูมิ เคาทเ์ตอร์สายการบินแอร์โรวฟรอท อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู

  7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES (SU) 

10.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ SU271  

  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 2 รอบ **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 

16.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ 

เดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยโุรป เป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดั

วา่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองหน่ึง 

ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ 

มีโบสถท์ี่สวยงามมากกวา่ 200 แห่ง 

จากน้ัน เดินทางสู่ เขาสแปร์โรว์ฮิล Sparrow Hills 
หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพ

แสงสีของกรุงมอสโควใ์นยามค ่าสุด 

โรแมนติก ที่สามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบ

ทั้งหมด จึงท าใหเ้ลนิน ผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือกเนินเขาแห่งน้ีเป็นที่ตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนั

พื้นที่ดงักล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวทิยาลยัมอสโคว ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

 

ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 

วันที่สอง สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพธิภณัฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์  • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระ

เจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ •  มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์  • ละครสัตว์  (เช้า/

กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

เดินทางสู่  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (MoscowMetro) ต่ืนตากบัการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยกีบั

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อนเป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลินสัญลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดก าเนิดของประวติัศาสตร์
รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที่น่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ์อีก
ทั้งยงัเป็นที่ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทบั ณ  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชวงัเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือว่าที่น่ีเป็นที่สถิตของพระเจา้ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ส าหรับ
การจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ  น าท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ตั้งอยู่
อยู่ในเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงที่ไม่ควรพลาดชม ได้แก่ มงกุฎทองค าของราชวงศ์โมโนมาคจกัรพรรดิ
คอนสแตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎน้ีให้กบัเจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) 
เม่ือราว 700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท าจากทองค าประดบัดว้ยขนเสือเซเบิล (Sable) และอญัมณีล ้ าค่า
ต่างๆ มากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพธีิบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 น าท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหาร
หลวงเก่าแก่ ที่ถือวา่ส าคญัที่สุดในเครมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทบัลงบนโบสถ์ไม้
เก่าที่มีมาก่อน แลว้ใชเ้พือ่ในการประกอบพธีิราชาภิเษก และการประกอบพธีิกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระ
เจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอยา่งผลงานศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาด
อนัใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดใหผู้ค้นมาเยีย่มชม  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

จากนั้น ชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็น

วิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยูต่ ั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ า Moskva เมืองมอสโก ประเทศ

รัสเซีย สร้างขึ้นในสมยัของพระเจา้ซาร์อ

เล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่ง

ชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็น

เจา้ที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพน้

จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหาร

เซนตเ์ดอะซาเวยีร์ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 

45 ปี ในสมยัของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบ

ท าลายมหาวิหารแห่งน้ี จนกระทั่งใน

สมยัประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธา

ของผูค้น ดังนั้นที่น่ีจึงเป็นที่รักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึงกลายเป็น

สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิในการประกอบพธีิกรรมที่ส าคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเข้าชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไม่สามารถเข้าชมได้ โดยทางทัวร์จะไม่

สามารถทราบล่วงหน้าเน่ืองจากเป็นการจัดการของทางโบสถ์ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ถ่ายรูปชมบริเวณด้านนอก ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว*** 



 

 

จากน้ัน น าทาานชมความนาารักของบรรดาสัตวส์สนรู้ สะะต่่นตากบัการสสดงกายกรรม มายากะ ของ ละครสัตว์ 

Circus Showโดยเป็นนักสสดงม่ออาชีพ พร้อมกบัเหะาาสัตวท์ี่ไดรั้บการฝึกฝนมาอยาางดี หะงัจากจบการ

สสดง ทาานสามารถถาายภาพกบัสตัวส์สนรู้เพ่อ่เป็นที่ระะึกไดอี้กดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

**ที่น่ังชมเป็นบัตรแบบต๋ัวกรุ๊ปจัดตามระบบทัวร์ล้อกที่น่ังไว้ตามราคาทัวร์ หากท่านต้องการที่น่ังวีไอพีหรือที่น่ังด้านหน้า

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือซ้ือบัตรอัพเกรดทั้งนี้หากที่น่ังจะอัพได้ต่อเม่ือมีที่น่ังเหลือเท่าน้ัน** 

**กรณลีะครสัตว์งดการแสดง ซ่ึงบางกรณงีดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นไปทางระบบการจัดการทางประเทศ

รัสเซียของคณะละครสัตว์  ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าบริการส่วนนี้ให้  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทศัน์ OSTANKINO • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล 

                           ห้างสรรพสินค้ากมุ        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonautics นั้นนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความ

น่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1960 ที่เป็นยุคที่

มนุษยชาติก าลงัสนใจในเร่ืองของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเยน็ที่ท  าให้พวกเขาเเละอเมริกนัตอ้งขบัเคี่ยวกนั

อยา่งหนกัเพือ่พชิิตอวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซียก็นับว่ามีความโดดเด่นเเละส าเร็จในหลายๆ เร่ืองเลยก็ว่าได ้ซ่ึง

เร่ืองราวทั้งหมดนั้นถูกจดัเเสดงไวท้ี่พพิธิภณัฑเ์เห่งน้ีที่ใครมาเที่ยวชมเเลว้จะตอ้งประทบัใจอยา่งเเน่นอน 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น า ท่ า น สู่ ตึ กหอ ส่ ง สัญญ าณโ ท ร ทั ศ น์ 

Ostankinoให้คุณได้เห็นวิวเหนือเมืองหลวง

ของรัสเซียจากความสูง ในขณะเดียวกนัก็ท  า

หน้าที่ออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จ  านวน

มากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย เดินทางไปที่

จุดชมววิของหอส่งสัญญาณน้ีเพื่อรับชมความ

บนัเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ 

หอส่งสัญญาณน้ีโดดเด่นอยู่บนเส้นขอบฟ้า

ของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารที่ยนือยูด่ว้ยตวัเองที่สูงที่สุดในโลก หอน้ีเป็นผลงานการ

ออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้ าโซเวยีต Nikita Khruschevไดท้  าการปรับเปล่ียนไปอยา่งมาก

ในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ีท าให้สถาปนิกผูน้ี้วางหมวกไวใ้ตหิ้นที่ฐานหอเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แสดง

ความเคารพต่อผูน้ า ยนืที่ฐานเพือ่ช่ืนชมขนาดอนัน่าประทบัใจของโครงการที่มีตน้ทุนสูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์ 

เที่ยง น าท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื้ออาหารที่สูงที่สุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัส

กับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง (Red Square) สถานที่

ส าคญัใจกะางเม่องมอสโคว ์ สร้างในสมยัค

ริสศตวรรษที่ 17 ที่เป็นศูนยร์วมเหตุการณ์

ส าคญัตาาง ๆ เชาน งานเทศกาะเฉะิมฉะอง 

หร่อการประทว้ง ตั้งสตาอดีตจนถึงปัจจุบนั

สะะยงัถ่อไดว้าาเป็นจตุัรัสที่มีความสวยงาม

มากที่สุดในโะก บริเวณโดยรอบ ยงั

ประกอบไปดว้ยสถานที่ส าคญัของประเทศ 

อีกหะายสหางที่สามารถ ไดช้ม อนัไดส้กา มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s Catherdral) สถานที่ที่ซ่ึง

ถูกยอมรับวาาสวยงามที่สุดในเม่องมอสโคว ์ จนไดรั้บการขนานนามวาา “โบสถะู์กกวาด” สร้างขึ้นดว้ยศิะปะ

รัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสนัสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเะฟ (Postnik 

Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อีวานที่ 4 จอมโหด เพ่อ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหน่อกองทพัมองโกะที่

เม่องคาซาน สะะดว้ยความสวยสดงดงาม วจิิตรบรรจงของวิหาร จึงท าใหเ้ป็นที่พอพระทยัของพระเจา้อีวาน



 

 

ที่ 4 เป็นอยาางมาก จึงมีค  าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จสกาสถาปนิก ดว้ยการควกัะูกตาทั้งสองขา้งทิ้งเสีย เพ่อ่ไมาใหส้ถาป

นิคผูน้ี้สามารถสร้างส่ิงสวยงามกวาาน้ีไดอี้ก การกระท าของพระองคใ์นคร้ังนั้น สางผะใหทุ้กคนขนานนามวาา 

“พระเจา้อีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าทาานเขา้ชมสะะชอปป้ิงที่ ห้างสรรพสินค้ากมุ (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เกาาสกาของ

เม่องมอสโคว ์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าจ  าหนาายสินคา้สบรนด์เนม เส้่อผา้ 

เคร่่องส าอาง น ้ าหอม สบรนดด์งัที่มีช่่อเสียงที่เป็นรุานะาาสุด  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
วันที่ส่ี น่ังรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  •  พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  • มหาวิหาร

คาซาน  • โบสถ์หยดเลือด       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX เพ่ือความสะดวก 

จากน้ัน น าทาานเดินทางสูา เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม** 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) เม่องที่ไดรั้บสมญานามวาา “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เพราะ

ทศันียภาพที่สวยงามของเม่อง เม่องน้ีสร้างโดยพระเจา้ซาร์ปิเตอร์มหาราช เม่่อ พ.ศ.2246 โดยตวัเม่องเร่ิม

สร้างด้วยการถมทราย สะะหินเป็นจ านวนมาก เพราะวาาพ่้นที่เดิมนั้นเป็นดินเะนทะเะ เหตุผะในการทรง

เะ่อกทางออกทะเะบอะติค ที่สามารถติดตาอไปทางยโุรปสะะประเทศอ่่นๆได ้เพ่อ่การพฒันาสะะปรับเปะ่ียน 

ประเทศรัสเซียใหท้ดัเทียมกบัประเทศอ่่นๆได ้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

จากน้ัน เดินทางสูา พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดว้ยหอ้งตาางๆ ถึง 1,050 ห้อง สถานที่สหางน้ี

เคยใชเ้ป็นที่รับรองการเสด็จเยอ่นประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุะจอมเกะา้เจา้อยูาหัว รัชกาะที่ 5 

ในการเจริญสมัพนัธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหะวงของราชวงศโ์รมานอฟ ระหวาางปี ค.ศ.1732 -1917 

ตั้งอยูาระหวาางทาาวงั กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียว สะะ ขาว ดว้ยสถาปัตยกรรม

บารอค ปัจจุบนับางสาวนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดให้ประชาชนเขา้ชมในฐานะ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 

(TheState Hermitage Museum)ซ่ึงเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิะปะะ ้ าคาาของโะกกวาา 8 ะา้นช้ิน 

รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโะก อยาางเชาน ะิโอนาโด ดาวนิซ่ี,ปิกสัโซา,สรมบรันด์,สวนโก๊ะ เป็นตน้ 

จดัเป็นพพิธิภณัฑท์ี่ใหญาที่สุดของโะกสหางหน่ึง **ในบางชาวงพระราชวงัอาจมีการปิดโดยมิไดส้จง้ให้ทราบ

ะาวงหนา้ ดงันั้นหากวนัที่เดินทางตรงกบัชาวงวนัปิดเขา้ชม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปะ่ียนโปรสกรมได้

ตามความเหมาะสม โดยจะเปะ่ียนไปเขา้พระราชวงัอ่่นที่เปิดหร่อสถานที่อ่่นๆในชาวงเวะาดงักะาาว** 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสูา มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถู้กสร้างขึ้นในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ปีค.ศ. 1708 ตั้งอยูาใจ

กะางเม่อง บนถนนเนฟสก้ี ในสมยักาอนเป็นโบสถเ์ะ็กๆ ตาอมาในสมยัของพระเจา้ปอะดท์ี่ 1 ในปีค.ศ. 1800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ได้ท  าการสร้างวิหารใหมา ให้ยิ่งใหญาสะะสวยงามมากขึ้นกวาาเดิมมหาวิหารสหางน้ีมีะักษณะรูปทรงคร่ึง

วงกะม มีเสาหินวางเรียงสถวยาวอยาางเป็นระเบียบประกอบไปดว้ยเสาโรมนั 96 ตน้ สะะโดมขนาดใหญาซ่ึงมี

ยอดสูงถึง 90 เมตร ดา้นนอกของวหิารมีสวนสาธารณะที่ชาวรัสเซียจะมาพกัผาอนหยาอนใจ  

เดินทางสูา โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซ่ึงพระเจา้อเะ็กซานเดอร์ที่ 3 ทรง

สร้างใหเ้ป็นเกียรติสดาพระเจา้ซาร์ 

อเะ็กซานเดอร์ที่ 2 พระราชบิดา

ของพระองค์ ผูป้ระกาศเะิกทาส 

ด้วยความหวัง ดีตาอประชาชน 

ปรากฎวาาชาวรัสเซียไมา เข้าใจ 

เพราะหะังเะิกทาส ชาวนากะับมี

ความเป็นอยูาที่จนะง เป็นผะให้

พวกชาวนารวมตวักนัวาาสผนปะง

พระชนม์ โดยสางหญิงชาวนาผู ้

หน่ึงติดระเบิดพะีชีพวิง่เขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผาาน ตาอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถ์ครอบไว ้

กะายเป็นโบสถห์ยดเะ่อดมาจนถึงทุกวนัน้ี มีรูปราางะกัษณะคะา้ยกบัวหิารเซนตบ์าซิะที่เม่องมอสโคว 

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Hampton by Hillton หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 

วันที่ห้า พระราชวังฤดูร้อน • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค  

                                      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากน้ัน เดินทางสูา พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวงัที่สวยงาม ที่สร้าง

ขึ้นในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวงัที่สรรสร้างโดยศิะปินเอกในสมยันั้น ที่ช่่อวาา ฟรานเชสโก 

ราสเทระะ่ี สะะ เะอ บรอง ซ่ึงทั้งสองคนสบางกนัสร้างพระราชวงัน้ี โดยตวัภายในพระราชวงัเป็นหน้าที่หะกั 

ของ ราสเทระะ่ี ออกสบบความงามในสไตะผ์สมเรอเนสซองส์ “บารอค”สะะคะาสสิก พระเจา้ปีเตอร์หมาย 

มัน่ป้ันม่อกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทระะ่ีบรรจงสร้างพระราชวงัอยาาง

ประณีตเนน้การตกสตางภายในที่เะ่อกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมส้กะสะกัสะะภาพวาดสีน ้ ามนัเป็นหะกัดา้น



 

 

นอกจะเป็นหนา้ที่ของ เะอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมาสร้างะานน ้ าพุ โดยเฉพาะ ะานน ้ าพุสหางน้ีถ่อ

เป็นจุดหะกัของประสาทสหางน้ีก็วาาได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ในส่วนของน า้พทุางพระราชวงัจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถงึเดือนพฤษภาคม และ 

อาจปิดท าการในวนัจนัทร์ส้ินเดือน หรือวันจนัทร์กบัวนัองัคาร (2วนัติดต่อกนั) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวันหยุด 

ของชาวพืน้เมืองรัสเซีย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิม่วนัหยุดหรืออาจจะปิดท าความสะอาด 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณทีี่พระราชวังฤดูร้อนปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลีย่นโปรแกรมได้ 

ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเข้าพระราชวงัอ่ืนทีเ่ปิดหรือสถานทีอ่ื่นๆในช่วงเวลาดงักล่าว** 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากน้ัน เดินทางสูา ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)ส่ิงสรกที่สร้างในเม่องเซนตปิ์เตอร์สเบิร์ค 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1703ในสมยัพระเจา้ 

ปีเตอร์มหาราช เป็นส่ิงกาอสร้างที่ สูง

ที่สุดของเม่อง โดยมีความสูงถึง 122.5 

เมตร ะกัษณะเป็นรูปทรงหกเหะ่ียม เป็น

ศิะปะสบบบารอค ปัจจุบนัด้านในเป็น

พพิธิภณัฑท์ี่ใชเ้ป็นที่ฝังพระศพของพระ

เจา้ปีเตอร์มหาราช สะะพระบรมวงศานุ

วงศ์สหางราชวงศ์โรมานอฟ นอกจากน้ี

ยงัมีภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระ

สมามารีศกัด์ิสิทธ์ิที่งดงาม อนัเป็นที่เะ่่อมใสศรัทธาของคริสตศ์าสนิกชนของรัสเซีย จากนั้นน าทาานเดินทางสูา 

มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วหิารที่ถ่อวาาไดรั้บการตกสตางอะงักาะมากที่สุด ยอดโดมฉาบ

ดว้ยทองค าสท ้100 กิโะกรัม สะะภายในใชหิ้นอาอน สะะหินอ่่น ๆ กวาา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพะิงไหม้

ที่สถานที่สหางน้ี จึงไดมี้การกาอสร้างขึ้นใหมา ในสมยัพระเจา้อเะ็กซานเดอร์ที่ 1 ในปี ค.ศ. 1818 ออกสบบโดย

สถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่่อ Auguste de Montferrandโดยใชเ้วะาในการกาอสร้างนานถึง 40 ปีมีการออกสบบ

ดว้ยสถาปัตยกรรมสบบเรเนสซองส์ สะะบาโรก ตวัวิหารใหญาโต สีขาวบริสุทธิ ประดบัดว้ยประติมากรรม

เหะ็กอันงดงาม เป็นโบสถ์ออร์โทดอกซ์สหางเดียวที่ประดบัประดาตกสตางดว้ยกระจกสีอยาางวิจิตรบรรจง 

สะะยงัเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่ชาวเม่องที่น่ีให้ความนับถ่อเป็นอยาางมาก เน่่องจากในอดีตตวัเม่องถูกถะาม

ดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ สตามหาวหิารไอสซคสหางน้ีกะบัไดรั้บความเสียหายเพยีงเะ็กนอ้ย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
น าทาาน ล่องเรือแม่น ้าเนวา NEVA RIVER CRIUSE ด่่มด ่ากบับรรยากาศของสองฟากฝ่ังเป็นสมาน ้ าในประเทศ

รัสเซียสาวนยุโรป ไหะออกจากทะเะสาบะาโดกาสะะไหะเขา้สูาอาาวฟินสะนด์ในทะเะบอะติก มีความยาว

คาอนขา้งสั้น ค่อ 74 กิโะเมตร สตาเป็นสมาน ้ าที่มีการไหะเป็นอันดบัสามในยโุรป ผาานเขตการปกครองของ

รัสเซีย 2 สหาง ค่อ เะนินกราดโอบะาสตส์ะะเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 

 

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Hampton by Hillton หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 

วันที่หก  ช้อปป้ิง OUTLET VILLAGE PULKOVO  • เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • ซีเมียโมสตี    (เช้า/-/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

เดินทางสูา OUTLET VILLAGE PULKOVO เดินทางจากสนามบินเพียง 10 นาที ให้ทาานไดเ้ะ่อกซ้่อสินคา้สบรนด์เนม

คุณภาพ ในราคาสุดคุ้ม รวบรวมด้วยสินคา้หะากหะาย ระดับหรูหะายจนถึงสบบธรรมดา เส้่อผา้กีฬา 

ADIDAS NIKE PUMA ะดราคา 30-70 เปอร์เซ็นต ์ 



 

 

11.00 น. ไดเ้วะาอนัสมควร เดินทางเขา้สูา สนามบินนานาชาติพัลโคโว (LED) เซนปีเตอร์เบิร์ก 
14.10 น. ออกเดินทางสูา ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว  

โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU43 

15.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพ่อ่สวะเปะ่ียนเคร่่อง 

19.10 น. ออกเดินทางเขา้สูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU270 

วันที่เจ็ด          สนามบินสุวรรณภูมิ  • กรุงเทพฯ  
08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ะ่ม  

......................................................................................................................... 

หมายเหตุ : หากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในรายการมีการปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการ

ปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิในการปรับและเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนีลู้กค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าวก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์...รัสเซีย บินตรงสู่มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วนั 5 คืน  
น่ังรถไฟความเร็วสูง + บินภายใน 1 ขา โดยสายการบินแอโรฟรอท (SU) 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

06 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 SU271/ SU270 55,900 55,900 54,900 6,000 

13 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 SU271/ SU270 56,900 56,900 55,900 6,000 

20 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 SU271/ SU270 59,900 59,900 58,900 6,000 

26 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 SU271/ SU270 60,900 60,900 59,900 6,000 

28 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 SU271/ SU270 60,900 60,900 59,900 6,000 

29 ธ.ค.62 04 ม.ค.63 SU271/ SU270 60,900 60,900 59,900 6,000 

20 ก.พ.63 26 ก.พ.63 SU271/ SU270 56,900 56,900 55,900 6,000 
** คณะเดินทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 



 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 
ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ  

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ช้ันประหยัด  
ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศขากลับพร้อมกรุ๊ปป เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-มอสโคว์  

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ช้ันประหยัด  
ต๋ัวรถไฟความเร็วสูง SAPSAN FAST TRAIN ขาไป  มอสโคว-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 
ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 USD/ ท่าน 
 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วันมิฉะน้ัน ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย : 

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 กรณทีี่ท่านมีเดนิทางบินภายในประเทศและต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก
กรณ ี
 

อาหาร 

 อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์จะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารท้องถิ่น และอาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวช่ัน ซ่ึงรสชาติจะ
เป็นไปตามสไตล์รัสเซีย อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางมื้อ  
 
 
 
 



 

 

โรงแรมทีพ่กั 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       
ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) ซ่ึงท่านจะต้องช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม เน่ืองจากบาง
โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริมซ่ึงไม่สะดวกสบายในการพัก **กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองแบบ 3 ท่าน
หากลูกค้าพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขของห้องพักดังกล่าว**  

 โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นห้องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้อง ห้อง Double จะมีน้อยมากในแต่ละโรงแรม
และส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการน าเตียงมาชิดกันให้เป็น Double หากลูกค้ารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไม่
รับรองเร่ืองห้องให้เน่ืองจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถล้อคห้องพักได้จึงขึน้อยู่กับการจัดการของทาง
โรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 กรณมีีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้) และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่าน้ัน หนังสือเดินทางห้ามขาด ห้ามช ารุด ห้าม
เปียกน ้า ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศน้ันๆ เพราะเป็นเอกสาร
ราชการ ส าคญัอย่างยิ่ง ไม่เช่นน้ันพาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใดๆได้ทุกกรณ ี

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 


