
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
วนัทหีนงึ  ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์
  ประเทศรสัเซยี – เมอืงมอสโคว ์                  (-/-/D)      
08.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

10.30 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ Thai Airways 
เทยีวบนิท ีTG974 (เทยีวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชวัโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
16.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชวัโมง ** 
 นําท่านเดินทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัตศิาสตร์ยาวนานถงึ 850 ปี เป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตังอยู่ใกลแ้มนํ่ามสักวา ซงึในตัวเมอืงมปีระชากรอยู่
อาศัยกวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทมีีประชากรหนาแน่นทสีดุในยุโรป และเมอืสมัยครังทสีหภาพโซเวยีตยังไม่ล่ม
สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Vega Izmailovo Hotel & Convention Center, Milan Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

 
 

วนัทสีอง เมอืงมอสโคว ์- สถานรีถไฟความเร็วสูง - เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - เมอืงพุชกนิ - พระราชวงัแคทเทอรนี - ป้อมปี
เตอร ์และ ปอล                (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทยีบเท่า เทคโนโลยใีหม่ล่าสดุจากเยอรมัน หรอืที
เรียกวา่ Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสงูของประเทศรัสเซยี การออกแบบเป็นสว่นหนงึของตระกลู Siemens Velaro มี
ความเร็วสงูสดุ โดยประมาณ 250 กม. ต่อ ชม. (155 ไมลต์อ่ชวัโมง)  

......... น. นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ชัวโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ** 

 
......... น. เดนิทางถงึ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมืองทสีวยงามจนไดรั้บสมญานามวา่ “ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ” 

เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมือ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเรมิสรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็น
จํานวนมากเพราะว่าพนืทเีดมิของเมืองนันเป็นดนิเลนของทะเล พระองคท์รงเลอืกทจีะสรา้งเมืองทบีรเิวณนีเพราะวา่ตัวเมอืงมี
ทางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิตอ่ไปทางยุโรปและประเทศอนืๆไดง้า่ย เพอืการปฏริปูรัสเซยีใหท้ัดเทยีมกับประเทศอนืๆ ใน
ยโุรปไดโ้ดยงา่ย ตอ่มาเมอืงเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึไดร้ับสมญานามวา่หนา้ตา่งแหง่ยโุรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจกัรวรรดรัิสเซยี
เป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนันไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทเีมอืงมอสโคว ์เมอื พ.ศ. 2461) ชอืเดมิของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ คอื เป
โตรกราด (Petrograd ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนนิกราด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพุชกนิ (Pushkin) หรอืทรีูจั้กกนัในชอื ซาโก เซโล ซงึเป็นทพีักในฤดรูอ้นของราชวงศท์สีวยงามและเป็น
บา้นทรีักและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัวโรมานอฟทกุพระองค ์ 
นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัแคทเทอรนี (Catherine Palace) ทสีวยงามมากแห่งหนงึในรัสเซยี มีหอ้งต่างๆใหช้มนับรอ้ย
หอ้ง แต่หอ้งททีุกท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คอื หอ้งอําพัน  หรอื หอ้งแอมเบอรร์ูม (The Amber Room) ทเีป็นสุดยอดงานศลิป์ยุค
ศตวรรษท ี18 อนัประมาณคา่มไิด ้ทชีา่งจากเยอรมันสรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษัตรยิฟ์รดีรชิท ี1 แห่งรัสเซยี ประกอบดว้ยไมโ้อ๊ค
ขนาดใหญ่หกชนิเนอืท ี100 ตารางเมตร ประดับดว้ยอําพัน 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อัญมณีลําคา้จากอติาล ีหอ้งอําพัน
ถกูสรา้งขนึใหมใ่นชว่ง 20 ปีทผีา่นมา ปัจจบุันราคาประเมนิครา่วๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าหส์หรัฐ 



 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) สงิกอ่สรา้งอันดับแรกสดุของเมอืง เพอืเป็นอนุสรณ์ต่อ
ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตังอยู่บนเกาะวาซลิเยฟสก ีชมดา้นในซงึเป็นทเีก็บพระศพของราชวงศโ์รมา
นอฟ เรมิจากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทังกษัตรยิพ์ระองคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นโิคลัสท ี2 และครอบครัว  

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 

 
 

 นําคณะเขา้สูท่พีกั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว - พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ ิ

เทจ - โบสถห์ยดเลอืด - ถนนเนฟก ี                                                                                                            (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรอื เปโตรควาเรสต ์ ตังอยู่รมิฝัง
ทะเลบอลตคิ สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซงึพระองคใ์ชเ้ป็นทปีระทับพักผ่อนสําหรับลา่สัตวใ์นชว่งฤดรูอ้น 
โดยมีความประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแห่งนมีีความงดงามยงิกวา่พระราชวังแวรซ์ายส ์ประเทศฝรังเศส เพอืแสดงถงึอํานาจ ความ
เจรญิรุ่งเรืองของประเทศรัสเซีย จงึไดร้วบรวมสถาปนิกและช่างฝีมอืจากทัวทุกมุมโลกมากมาย เพือเนรมติสงิก่อสรา้งและ
สถาปัตยกรรมทตีกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสคิ ประดาหอ้งต่างๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็น
ตน้ สัมผัสความสวยงาม ตืนตาตืนใจกับประตมิากรรมนําพุอันโดดเด่นอลังการสทีองเหลืองอร่าม และ ร่มรนืลงตัวกับอุทยาน
พฤกษานานาพันธุด์า้นหนา้พระราชวังรมิฝังทะเลบอลตคิ ** นําพุในสวนจะไม่สามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดู
หนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูรอ้นฯ อาจปิดทําการทุกวนัจนัทรส์นิเดอืน 
หรอื วนัจนัทรแ์ละวนัองัคารสนิเดอืน (2 วนั ตดิตอ่กนั) โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซงึเป็นธรรมเนยีมวนัหยุดของชาว
พนืเมอืงรสัเซีย ทจีะเพมิวนัหยุดในช่วงฤดูใบไมร้ว่ง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม 
กรณีทพีระราชวงัฤดูรอ้นฯ ปิดทําการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธปิรบัเปลยีนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และ 
สถานการณ์ โดยนําท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัยูสซูปอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์พระราชวงัใด 
พระราชวงัหนงึเป็นการทดแทน ทงัน ีการปิดทําการของแตล่ะพระราชวงั จะไมต่รงกนัทุกพระราชวงั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 



 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ทปีระกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานทีแห่งนีเคยใช ้
เป็นทรีับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซยีของพระมหากษัตรยิไ์ทย รัชกาลท ี5 ในการเจรญิสัมพันธไมตรรีะหวา่งประเทศไทยกับ
ประเทศรัสเซยี พรอ้มทังทรงรว่มฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกบัพระเจา้ซารน์โิคลัสท ี2 ของประเทศรัสเซยีเพอืเป็นทรีะบกึอกีดว้ย 
นําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) บรเิวณเดยีวกันกับพระราชวังฤดูหนาว เป็น
สถานทเีก็บรวบรวมงานศลิปะลําค่าของโลกกวา่ 8 ลา้นชนิ รวมทังภาพเขียนของจติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซ ี
, ปีกสัโซ , แรมบรันด ์, แวนโกะ๊ ฯลฯ จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะทสีวยทสีดุและยงิใหญท่สีดุแหง่หนงึของโลก 
นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซงึพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี3 ทรงสรา้งขนึ
บนบรเิวณทพีระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม ์เพอืเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา ทรงนํารูปแบบสถาปัตยกรรม
ของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที 16-17 มาใชใ้นการก่อสรา้ง มีลักษณะรูปร่างคลา้ยวิหารเซนต์บาซิลทีเมืองมอสโคว ์ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนเนฟสก ี(Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยมคีวามยาว 4.5 
กโิลเมตร เรมิตน้ทหีนา้พระราชวงัฤดหูนาวและสนิสดุทสีถานรีถไฟ จุดเดน่อยูท่สีถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษท ี18-20 ทเีรยีงรายอยู่
สองขา้งทาง ปัจจบุันเป็นถนนสายหลกัของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ซงึเป็นทังย่านการคา้ ย่านทอียูอ่าศัย ทตีงัของพระราชวัง โรง
ละคร โรงแรม และสถานททีอ่งเทยีวทสีําคัญอกีมากมาย 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัทสี ี เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค - สถานรีถไฟความเร็วสูง - เมอืงมอสโคว ์           (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซงึสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1818-1858 
รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งทังสนิ 40 ปี มหาวหิารแห่งนีสรา้งขนึโดยดํารขิองพระเจา้ซาร ์อเล็กซานเดอรท์ ี1 (Tsar Alexander I) 
เพอืถวายใหก้บั Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้งึเป็นนักบญุอุปถัมภข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great) ในอดตีมหารวิ
หารแห่งนถีอืวา่เป็นมหาวหิารทใีหญท่สีดุในรัสเซยี แตปั่จจบุันตําแหน่งมหาวหิารทใีหญท่สีดุในรัสเซยีตกเป็นของมหาวหิารเซนต์
ซาเวยีร ์(Church of Christ the Savior) ซงึสรา้งเสร็จเมอืปีค.ศ.2000 ภายในมรีูปภาพทสีรา้งดว้ยโมเสควจิติรสวยงาม รูปเขยีน
ไอคอนตา่งๆ และหนิแกรนติขนาดใหญพ่เิศษ มหาวหิารแหง่นเีป็นทนัีบถอืของชาวเมอืงเป็นอย่างมาก เนืองจากครังหนงึตัวเมือง
ถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทังเมอืง แต่มหาวหิารเซ็นตไ์อแซคแหง่นี ไดร้ับความเสยีหายเพยีงเลก้นอ้ยเทา่นัน 
นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรอืเทยีบเทา่  



 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิโรงแรม Crowne Plaza Airport 5 ดาว  
 

 
 

......... น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) โดยรถไฟความเร็วสูง  

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงมอสโคว ์(Moscow)  
** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ** 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Vega Izmailovo Hotel & Convention Center, Milan Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทหีา้ เมอืงมอสโคว ์– DIY ตุก๊ตาแมล่กูดก - พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - 
ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์- ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ีแชมเบอร ์- จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ 
- หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กมุ - อนุสรณ์สถานเลนนิ – ถนนอารบตั – การแสดงละครสตัว ์         (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่รา้นผลติตุก๊ตาแมลู่กดก ทา่นจะไดทํ้า DIY ดว้ยตัวของท่านเองในการระบายสตีกแต่งตุ๊กตาแม่ลูกดกทมีี
ชอืเสยีงและถอืเป็นสญัลักษณ์อกีอยา่งนงึของรัสเซยี 1 เซต ตอ่ 1 ทา่น และทา่นสามารถนํากลับไปเป็นของทรีะลกึไดอ้กีดว้ย 



 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทปีระทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทังพระเจา้ซาร์
ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทเีมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจบุันเป็นทปีระชมุของรัฐบาลและทรีับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ บรเิวณเดยีวกนัจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นทตีังของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนกิ
ชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท ีทพีระเจา้ซารใ์ชทํ้าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทาง
ศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel 
Michael) ทสีรา้งอทุศิใหก้บันักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจบุันเป็นทเีก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาททีรงประสงค์
จะสรา้งระฆังใบใหญ่ทสีดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ทําใหร้ะฆังแตก ปัจจบุันตังอยูภ่ายในพระราชวงัเครมลนิแห่งน ี
ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทสีดุในโลก ทยีังไม่เคยมี
การใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลูกละ 1 ตัน   
นําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ีแชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์เีกา่แก่ทสีุด
ของประเทศรัสเซยี เป็นทเีก็บสะสมทรัพยส์มบตัลํิาค่าของเจา้ชายมัสโคว ีในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอร ีแชม
เบอรเ์ป็นหนงึในสามพพิธิภัณฑท์เีก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผน่ดนิทสีมบรูณ์แบบทสีดุ ซงึอกี 2 ทอียูท่ ีประเทศองักฤษ 
และ ประเทศอหิรา่น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทเีป็นเวทขีองเหตกุารณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี
ไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี17 ปัจจุบันสถานทแีห่งนีใชจั้ด
งานในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันทรีะลกึสงครามโลกครังท ี2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดง
เป็นทตีงัของกลุม่สถาปัตยกรรมทสีวยงาม อนัไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สญัลักษณ์แหง่ความ
งามของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทมีสีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี 
Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทมีีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตังตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของ
พระราชวงัเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจํานวนไม่นอ้ยทเีดนิทางสูจ่ัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นทรีะลกึคู่กับมหาวหิารแห่งนี พรอ้มกับ
การเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทสีาํคัญนีควบคูก่นัไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขนึโดยพระเจา้อวีานท ี4 (Ivan the 
Terrible) เพอืเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลทเีมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขมีานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของ
สถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรอืงเลา่สบืตอ่กนัวา่ พระเจา้อวีานท ี4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีมาก จงึมคํีาสัง
ใหปู้นบําเหน็จแกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทังสอง เพอืไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้นสามารถสรา้งสงิทสีวยงามกวา่นีไดอ้ีก 
การกระทําในครังนันของพระเจา้อวีานท ี4 จงึเป็นทีมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออวีานมหาโหด นันเอง ชม หอ
นาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตงัอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกททีํามาจาก
ทับทมิ นําหนัก 20 ตัน ซงึพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวเ้มอืปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department 
store) สถาปัตยกรรมทเีก่าแกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจบุันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชันนํา จําหน่ายสนิคา้แบรนด์
เนม เสอืผา้ เครอืงสําอาง นําหอม แบรนดด์ังทมีีชอืเสยีงทเีป็นรุ่นล่าสดุ (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin 
Memorial) สรา้งเพอืรําลกึถงึผูนํ้าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทพีักพงิเมอืทา่นสนิใจในจัตรุัสสแีดงทเีครง่ขรมึ
แตย่ังคงความยงิใหญ ่เยยีมชมทนีดีว้ยความสงบเพอืชมรา่งของบรุษุผูก้ลา้ในอดตีซงึเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสยีชวีติไป
ถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ทเีก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทังย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้
ของทรีะลกึ รา้นนังเลน่ และยังมีศลิปินมานังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลียน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 



 

นําทา่นชม การแสดงละครสตัว ์(Circus Show) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรู ้เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทังมายากล กายกรรม
ไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี หลังจากจบการแสดงท่านสามารถถ่ายรปูกบัสตัวต์า่งๆเพอืเป็นทรีะลกึอกีดว้ย 

** กรณีทไีมส่ามารถชมโชวล์ะครสตัวไ์ด ้ซงึบางกรณีงดการแสดง โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืไมส่ามารถหา 
รอบโชวท์ตีรงกบัชว่งเวลาทอียูใ่นเมอืงมอสโควไ์ด ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืคา่บรกิารสว่นนใีห ้

 ทา่นละ 20 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Vega Izmailovo Hotel & Convention Center, Milan Hotel Moscow , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
วนัทหีก เมอืงมอสโคว ์– สวนซายารด์เย- สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ทา่อากาศยานนานาชาติ

โดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  
                        (B/L/-)                                                                                                
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จดุชมววิทสีามารถมองเห็นทัศนยีภาพของเมอืงมอสโควไ์ดบ้รเิวณกวา้ง 
ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมุมสงูอกีดว้ย 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทสีดุในโลก ดว้ยความโดด
เด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมีจดุเรมิตน้มาจากช่วงแรกสุดทีสตาลนิ 
ขนึมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทนํีามาตกแตง่ภายในสถานีนันเป็นลักษณะของงานศลิปะทสีรา้งขนึเพอื
ระลกึถงึคุณความดขีองวรีบุรุษ (Monumental Art) ซงึจะสอืออกมาในรูปของงานปัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํา ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 



 

 
 
 นําทา่นแวะถา่ยรูปเป็นทรีะลกึดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืทเีรยีกกันวา่ มหา

วหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรปูดา้นใน) สรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมอืปี ค.ศ.1812 โดยพระ
เจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ ี1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทสีําคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมที
สําคัญระดับชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 

 
** อสิระอาการคาํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 

นําทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 
18.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทยีวบนิท ี

TG975 (เทยีวบนิตรง)  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชวัโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 



 

 
 
วนัทเีจ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-/-)                                                                                                
07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี
เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดยีว
เพมิ 

ราคา 
ไมร่วม 

ตวั 

14 – 20 สงิหาคม 2562 59,999 59,999 58,999 10,000 40,999 

28 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 59,999 59,999 58,999 10,000 40,999 

04 – 10 กนัยายน 2562 56,999 56,999 55,999 10,000 37,999 

23 – 29 ตลุาคม 2562 60,999 60,999 60,999 10,000 41,999 

30 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562 58,999 58,999 57,999 10,000 39,999 

06 – 12 พฤศจกิายน 2562 52,999 52,999 52,999 10,000 35,999 

13 – 19 พฤศจกิายน 2562 52,999 52,999 52,999 10,000 35,999 

   
** อตัราน ียงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ** 

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

 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีาํหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 ค่าบัตรโดยสารตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Thai Airways ไม่สามารถเปลียนแปลง 
(Upgrade) หรอื เปลยีนแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตามซงึทนีังถูกระบุใหเ้ป็นหมู่คณะ และ สามารถสะสมไมลไ์ดส้งูสดุ 
50% 



 

 คา่ภาษีนํามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครืองบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ
ได ้ทา่นละ 2 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกนัไม่เกนิ 20 กก. เรมิใชต้ังแต่วันทเีดนิทาง 1 ก.ค. 2562 เป็นตน้ไป (สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิ เชน่ 13 กก. 1 
ชนิ / 7 กก. 1 ชนิ = รวม 20 กก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 
 คา่โรงแรมทพีกัระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพีักไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุัตเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกันเพมิเพอืคุม้ครองสุขภาพกรุณา
ตดิต่อเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการระบ ุและ ค่าพาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 18 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมทงั 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 57 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา 
(USD) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง
กลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวนัท ี1 กรณุาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภายในวันท ี3 ก่อนเวลา 14.00 น. เทา่นัน โดยระบบจะ
ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกีาํหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็
ทวีา่งและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวนั และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเทยีวหรือเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนทีเหลือทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทยีวหรือ
เอเย่นตไ์มช่าํระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็
ตาม รวมทงั กรณีทอียูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ททํีาใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทกีําหนดไม่วา่กรณีใดๆก็
ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวนัหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถือวา่เป็นวนัหยุด
ทําการของทางบรษัิท 

 
 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชอื

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเท่านัน ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทงัสนิ 

2. กรณีนักท่องเทียวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทียวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอย่างหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนงึ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทมีคี่าใชจ้่ายตามจรงิมากกวา่กําหนด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงจากการจดัเตรยีม การจดัการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทียว เชน่ การ
สํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   



 

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทมีีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทกีําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทียวหรือเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยืนวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทีวี
ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วนัจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
1. เนืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจากนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครอืงปรับอากาศ เนืองจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภูมตํิา  
3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีน

หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทมีลีักษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่ง

อาบนํา ซงึขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
 

เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ  
1. ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสิําหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน กรณีททีา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีและ ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่น
หรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด
ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

2. ทัวรน์เีป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ และ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณีทนีักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทงัหมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที
เดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลยีนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

6. อตัราค่าบรกิารนคีํานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีนํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

7. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นัน 

8. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทเีกยีวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยทไีม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที
บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน 

9. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทกีําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

10. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

11. คณะทัวรน์ ีเป็นการชําระค่าใชจ้่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไม่วา่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ย
ทเีกดิขนึจรงิทงัหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตุการณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

12. ทัวรน์สีําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 


