
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ„ สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย      (-/-/เย็น)                                                                                                                                                  
 

 

09.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินาสุวรรณภูมิเคาทเ์ตอร์สายการบินแอร์โรวฟรอต อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 

  7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES  

12.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ SU273 

  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 2 รอบ **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจาก

เจา้หนา้ที่ นาํท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยโุรป 

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัวา่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองหน่ึง 
ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถซ่ึ์งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากกวา่ 200 แห่ง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 
(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเบ้ืองต้นเท่าน้ัน โรงแรมคอนเฟิร์มจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนวันเดินทาง) 

วันที่สอง พระราชวังเคลมลิน „ โบสถ์อัสสัมชัญ „ พิพิธภัณฑ์อาเมอร่ีแชมเบอร์ „ จัตุรัสแดง „ มหาวิหารเซนต์บาซิล   
              ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์                                                                                               (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักพร 
จากน้ัน ชมความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว์ ซ่ึงถือเป็นเมืองหลวงของประเทศสหพนัธรัฐรัสเซียที่

ยิง่ใหญ่ นาํท่านเขา้ชมพระราชวังเคลมลินสญัลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวยีต อนัเป็นจุดกาํเนิดของ

ประวตัิศาสตร์รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดาที่น่ีเปรียบเสมือนหวัใจของ
กรุงมอสโคว ์อีกทั้งยงัเป็นที่ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรง

เสด็จไปประทบั ณ พระราชวงัเซนตปิ์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือวา่ที่น่ีเป็นที่สถิตยข์องพระเจา้ปัจจุบนั

เป็นพพิธิภณัฑ ์ที่สาํหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ ชมโบสถอ์สัสมัชญั 
วหิารหลวงเก่าแก่ ที่ถือวา่สาํคญัที่สุดในเคลมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสร้างทบัลงบน

โบสถไ์มเ้ก่าที่มีมาก่อนแลว้ ใชเ้พือ่ในการประกอบพธีิราชาภิเษก และการประกอบพธีิกรรมทางศาสนา 

ะราชวังเคลมลิน „ โ บสถ์อัสสัมชัญ „ พิพิธภัณฑ์อาเมอร่ีแชมเบอร์ 
/เย ็
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นาํท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ตั้งอยูอ่ยูใ่นเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงที่ไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ 
มงกุฎทองคาํของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎน้ีใหก้บั
เจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เม่ือราว 700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ทาํจากทองคาํ
ประดบัดว้ยขนเสือเซเบิล (Sable) และอญัมณีลํ้าค่าต่างๆมากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพธีิบรมราชาภิเษก
จนถึงปี พ .ศ. 2225 ชม โบสถ์อัสสัมชัญ วหิารหลวงเก่าแก่ ที่ถือวา่สาํคญัที่สุดในเค รมลิน ซ่ึงสร้างโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที่มี มาก่อน แลว้ใชเ้พือ่ในการประกอบพธีิ
ราชาภิเษก และการประกอบพธีิกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  เป็น
ตวัอยา่งผลงานศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนัใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดใหผู้ค้น
มาเยีย่มชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาดอนัมหึมาของที่น่ี  

 
น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สาํคญัใจกลางเมืองมอสโควส์ร้างในสมยัคริสศตวรรษที่ 17 ที่เป็น

ศูนยร์วมเหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

และยงัถือไดว้า่เป็นจตุัรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลกบริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานที่

สาํคญัของประเทศ อีกหลายแห่งที่สามารถไดช้มอนัไดแ้ก่   มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s 

Catherdral) สถานที่ที่ซ่ึงถูกยอมรับวา่สวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว ์จนไดรั้บการขนานนามวา่ “โบสถ์

ลูกกวาด”สร้างขึ้นดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสนัสวยงาม  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพของกรุง

มอสโคว ที่สามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทั้งหมด จึงทาํใหเ้ลนิน ผูน้าํพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือกเนินเขา
แห่งน้ีเป็นที่ตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้นที่ดงักล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวทิยาลยัมอสโคว ซ่ึงเป็น

มหาวทิยาลยัที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัฐเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 

(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเบ้ืองต้นเท่าน้ัน โรงแรมคอนเฟิร์มจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนวันเดินทาง) 

วันที่สาม สถานีรถไฟความเร็วสูง „ เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก „ ป้อมปิเตอร์ และปอล „ วิหารเซนต์ไอแซค 
                          ล่องเรือแม่น้ําเนวา                                                                                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(Saint 

Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan 

Fast Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม**เมืองที่ไดรั้บสมญานามวา่ “ราชินี
แห่งยุโรปเหนือ” เพราะทศันียภาพที่สวยงามของ
เมือง  

 
หมายเหตุ : ที่นัง่บนรถไฟจะจองเป็นตัว๋กรุ๊ปไดท้ี่นัง่แบบกรุ๊ปโซน โดยผูโ้ดยสารอาจจะไม่ไดน้ัง่โบก้ีเดียวกนัทั้งกรุ๊ป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกที่สร้างในเมืองเซนตปิ์เตอร์ สเบิร์ค 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1703ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์ 
มหาราช เป็นส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมือง โดย

มีความสูงถึง 122.5 เมตร ลกัษณะเป็นรูปทรงหก

เหล่ียม เป็นศิลปะแบบบารอค  ปัจจุบนัดา้นใน
เป็นพพิธิภณัฑท์ี่ใชเ้ป็นที่ฝังพระศพของพระเจา้ปี

เตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศแ์ห่ง
ราชวงศโ์รมานอฟ นอกจากน้ียงัมีภาพเขียนของ

นกับุญ รวมรูปพระแม่มารีศกัด์ิสิทธ์ิที่งดงาม อนั

เป็นที่เล่ือมใสศรัทธาของคริสตศ์าสนิกชน  



 

จากนั้น   เดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วหิารที่ ถือวา่ไดรั้บการตกแต่งอลงักาลมากที่สุด 

ยอดโดมฉาบดว้ยทองคาํแท ้100 กิโลกรัม และภายในใชหิ้นอ่อน และหินอ่ืน ๆ กวา่ 43 ชนิด ในอดีตเคย

เกิดเหตุเพลิงไหมท้ี่สถานที่แห่งน้ี จึงไดมี้การก่อสร้างขึ้นใหม่ ในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ในปี ค .ศ. 

1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 
40 ปีมีการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตวัวหิารใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ 

ประดบัดว้ยประติมากรรมเหล็กอนังดงาม เป็นโบสถอ์อร์โทดอกซ์แห่งเดียวที่ประดั บประดาตกแต่งดว้ย
กระจกสีอยา่งวจิิตรบรรจง และยงัเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่ชาวเมืองที่น่ีใหค้วามนบัถือเป็นอยา่งมาก  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

นาํท่าน ล่องเรือแม่น ้าเนวา NEVA RIVER CRIUSE  พร้อมด่ืมดํ่ากบับรรยากาศของสองฟากฝ่ัง เป็นแม่นํ้ า

ในประเทศรัสเซียส่วนยโุรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเขา้สู่อ่าวฟินแลนดใ์นทะเลบอลติก มี



 

ความยาวค่อนขา้งสั้น คือ 74 กิโลเมตร แต่เป็นแม่นํ้ าที่มีการไหลเป็นอนัดบัสามในยโุรป ผา่นเขตการ
ปกครองของรัสเซีย 2 แห่ง คือ เลนินกราดโอบลาสตแ์ละเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทั้งนี้การล่องเรือที่แม่นํ้าเนวา ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ถ้าหากสภาพอากาศหนาวจัด จนทําให้แม่นํ้าจับตัวเป็นนํ้าแข็ง    

ทําให้ไม่สามารถล่องเรือได้ หรือก่อให้เกิดอันตรายระหว่างล่องเรือ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 10 USD 

 ตามเง่ือนไขในโปรแกรมทัวร์ เพ่ือยกเลิกการล่องเรือ โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคญั*** 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 

(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเบ้ืองต้นเท่าน้ัน โรงแรมคอนเฟิร์มจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน

ก่อนวันเดินทาง) 



 

วันที่ส่ี  พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ „ พระราชวังฤดูหนาว „ พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ     
  ช้อปป้ิงเอาท์เลต วิลเลจ          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace)พระราชวงัที่

สวยงาม ที่สร้างขึ้นในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวงัที่สรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมยันั้น  ที่

ช่ือวา่ ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ บรอง ซ่ึงทั้งสองคนแบ่งกนัสร้างพระราชวงัน้ี โดยตวัภายใน 

พระราชวงัเป็นหนา้ที่หลกั ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส์ “บารอค”และ
คลาสสิก พระเจา้ปีเตอร์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ี 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
บรรจงสร้างพระราชวงัอยา่งประณีตเนน้การตกแต่งภายในที่เลือกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและ

ภาพวาดสีนํ้ ามนัเป็นหลกัดา้นนอกจะเป็นหนา้ที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมาสร้างลานนํ้ าพ ุ

โดยเฉพาะ ลานนํ้ าพแุห่งน้ีถือเป็นจุดหลกัของประสาทแห่งน้ีก็วา่ได ้ดว้ยความยิง่ใหญ่ตระการตาและแสง



 

ของพระอาทิตยก์ระทบผวินํ้ า และขอบอ่างสีทองมนั รวมถึงบรรยากาศร่มร่ืนของตน้ไมน้านาพนัธุจึ์งทาํ
ใหเ้กิดภาพที่สวยงามราวกบัดินแดนในเทพนิยาย 

** ในส่วนของนํา้พทุางพระราชวงัจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถงึเดือนพฤษภาคม และ 

อาจปิดทาํการในวนัจนัทร์ส้ินเดือน หรือวนัจนัทร์กบัวนัองัคาร (2วนัติดต่อกนั) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวนัหยุด 

ของชาวพืน้เมืองรัสเซีย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิม่วนัหยุดหรืออาจจะปิดทาํความสะอาด 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณทีีพ่ระราชวงัฤดูร้อนปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลีย่นโปรแกรมได้ 

ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเข้าพระราชวงัอ่ืนทีเ่ปิดหรือสถานทีอ่ื่นๆในช่วงเวลาดงักล่าว** 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 1,050 หอ้ง สถานที่แห่ง

น้ีเคยใชเ้ป็นที่รับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสมัพนัธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงของราชวงศโ์รมานอฟ ระหวา่งปี ค.ศ.

1732 -1917 ตั้งอยูร่ะหวา่งท่าวงั กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียว และ ขาว ดว้ย  

สถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมในฐานะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มเิทจ (TheState Hermitage Museum)ซ่ึงเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าค่าของ

โลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก อยา่งเช่น ลิโอนาโด ดาวนิซ่ี,ปิกสัโซ่,แรมบ

รันด,์แวนโก๊ะ เป็นตน้ จดัเป็นพพิธิภณัฑท์ี่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหน่ึง  

**ในบางช่วงพระราชวงัอาจมีการปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ดงันั้นหากวนัที่เดินทางตรงกบัช่วง
วนัปิดเขา้ชม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขา้

พระราชวงัอ่ืนที่เปิดหรือสถานที่อ่ืนๆในช่วงเวลาดงักล่าว**     

เดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซ่ึงพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 3 

ทรงสร้างใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระราชบิดาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลิกทาส ดว้ย

ความหวงัดีต่อประชาชน ปรากฎวา่ชาวรัสเซียไม่เขา้ใจ เพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมีความเป็นอยูท่ี่จน
ลง เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตวักนัวา่แผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญิงชาวนาผูห้น่ึงติดระเบิดพลีชีพวิง่  

เขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผา่น ต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถห์ยด 
เลือดมาจนถึงทุกวนัน้ี รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษที่ 16-17 มี  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตลย์โุรปและเป็นแหล่ง 
ชอ้ปป้ิงที่รวมร้านคา้ดงัมากมายกวา่ 40 ร้าน สมัผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ที่ครบครันดว้ยสินคา้ชั้นนาํ
ต่างๆ มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER 
VASSA&CO 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 

(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเบ้ืองต้นเท่าน้ัน โรงแรมคอนเฟิร์มจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน

ก่อนวันเดินทาง) 

วันที่ห้า พระราชวังแคทเธอรีน „ สถานีรถไฟความเร็วสูง „ เมืองมอสโคว์ „ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
GUM „ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  „ ชมการแสดงละครสัตว์      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

จากน้ัน นาํทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพระเจ้าซาร์หรือหมู่บ้านปุชกิน้ สถานที่ประทบัและพกัอาศยัของเจา้นาย
ชั้นสูงไม่วา่จะเป็นอเล็กซานเดอร์ ปุชก้ิน ยอดกวเีอกรัสเซีย นาํท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงาม 
แห่งหน่ึงในรัสเซีย มีหอ้งต่างๆ ใหช้มนบัร้อยแต่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมหอ้งอาํพนั (แอมเบอร์รูม) เป็นสุด
ยอดงานศิลป์ยคุศตวรรษที่18 อนัประมาณค่ามิไดท้ี่ช่างเยอรมนัสร้างใหแ้ก่ปราสาทของกษตัริยฟ์รีดริชที่ 1 
แห่งปรัสเซียประกอบดว้ยแผน่ไมโ้อ๊กขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือที่ 100 ตารางเมตร ประดบัอาํพนั 6 ตน้ พร้อม
กระจกผนงัและโมเสก อญัมณีมีค่าจากอิตาลี หอ้งอาํพนัถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผา่นมา ปัจจุบนั
ราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าห์  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีนได ้ทางบริษทัฯ ขอนาํท่านชม พระรา ชวงัพาฟลอฟส์ 
ตั้งอยูส่วนขนาดใหญ่ซ่ึงสร้างโดยพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพือ่ใหก้บัพระราชบุตรพอล โดยใชช่้างที่
พระองคท์รงโปรดที่สุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจา้
พอล ทรงให้ Brennaช่างอิตาเลียนที่พระองคโ์ปรดปรานเน่ืองจากพระองคต์อ้งการศิลปะแบบฝร่ังเศส
มากกวา่อิตาลี ทาํใหค้าเมอร์รอนงอนไปพกัใหญ่และกลบัมาทาํงานต่อหลงัจากพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 1
ขึ้นครองราชยท์รงเสด็จมาพาํนกัที่พระราชวงัน้ีตวัพระราชวงัประดบัดว้ยของเก่าดั้งเดิมที่ถูกเก็บใหร้อด
พน้จากกทาํลายเม่ือคราวสงครามโลก) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน เดินทางกลบัสู่ เมืองมอสโคว ์โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม** 

หมายเหตุ : ที่นัง่บนรถไฟจะจองเป็นตัว๋กรุ๊ปไดท้ี่นัง่แบบกรุ๊ปโซน โดยผูโ้ดยสารอาจจะไม่ไดน้ัง่โบก้ีเดียวกนัทั้งกรุ๊ป 
จากน้ัน นาํทุกท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro)ต่ืนตากบัการผสมผสานระหวา่ง

เทคโนโลยกีบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อน จากนั้น นาํท่าน

เดินทางไปยงั ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ที่ตั้งอยูใ่นใจกลางของแหล่งประวติัศาสตร์และถือ

วา่เป็นหน่ึงในยา่นโบราณที่สุดของมอสโคว ์ที่มีช่ือปรากฏในประวติัศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดย

ตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เตม็ไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่ง

ชุมนุมของศิลปินอินด้ี ที่มาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใครยอมใคร 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 

จากน้ัน นาํท่านชมความน่ารักของบรรดาสตัวแ์สนรู้ และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรมมายากล ของ ละครสัตว์ 

Circus Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสตัวท์ี่ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดี หลงัจากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสตัวแ์สนรู้เพือ่เป็นที่ระลึกไดอี้กดว้ย 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

**ที่น่ังชมเป็นบัตรแบบต๋ัวกรุ๊ปจัดตามระบบทัวร์ล้อกที่น่ังไว้ตามราคาทัวร์ หากท่านต้องการที่น่ังวีไอพีหรือที่น่ังด้านหน้า

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือซ้ือบัตรอัพเกรดทั้งนี้หากที่น่ังจะอัพได้ต่อเม่ือมีที่น่ังเหลือเท่าน้ัน** 

**กรณลีะครสัตว์งดการแสดง ซ่ึงบางกรณงีดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นไปทางระบบการจัดการทาง 

ประเทศรัสเซียของคณะละครสัตว์  ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าบริการส่วนนี้ให้ 1000 บาท** 



 

ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 

(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเบ้ืองต้นเท่าน้ัน โรงแรมคอนเฟิร์มจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน

ก่อนวันเดินทาง) 

วันที่หก  มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ „ หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower „ ตลาดอิสไมโลโว่  
                     (เช้า/กลางวัน/-) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น ชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์  

หรือที่เรียกกนัวา่ มหาวิหารโดมทอง 

(St.Saviour Cathedral) เป็นวหิาร
ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดใน

โลก ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ า Moskva เมือง

มอสโคว ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นใน
สมยัของพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร่ี 

1 เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและ

แสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ที่ทรง
ช่วยปกป้องรัสเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร์ใชเ้วลาก่อนสร้าง

นานถึง 45 ปีในสมยัของสตาลิน เคยสัง่ใหทุ้บทาํลายมหาวหิารแห่งน้ี  จนกระทัง่ในสมยัประธานาธิบดีบอ
ริสเยลซิน จึงไดมี้การบูรณะขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธาของผูค้น ดงันั้นที่น่ีจึง

เป็นที่รักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวหิารโดมทองแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิในการ

ประกอบพธีิกรรมที่สาํคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเข้าชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไม่สามารถเข้าชมได้ โดยทางทัวร์จะไม่

สามารถทราบล่วงหน้าเน่ืองจากเป็นการจัดการของทางโบสถ์ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การถ่ายรูปชมบริเวณด้านนอก ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว*** 

จากนั้น นาํท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankinoใหคุ้ณไดเ้ห็นววิเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง  
 ในขณะเดียวกนัก็ทาํหนา้ที่ออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จาํนวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย เดินทาง

ไปที่จุดชมววิของหอส่งสญัญาณน้ีเพือ่รับชมความบนัเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่ง



 

สญัญาณน้ีโดดเด่นอยูบ่นเสน้ขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารที่ยนือยูด่ว้ยตวัเอง
ที่สูงที่สุดในโลก หอน้ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้าํโซเวยีต  Nikita 

Khruschevไดท้าํการปรับเปล่ียนไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ีทาํใหส้ถาปนิกผูน้ี้วางหมวก

ไวใ้ตหิ้นที่ฐานหอเพือ่เป็นสญัลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้าํ ยนืที่ฐานเพือ่ช่ืนชมขนาดอนัน่าประทบัใจ
ของโครงการที่มีตน้ทุนสูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

เที่ยง น าท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทาน มื้ออาหารสุดหรูที่ท่านจะได้สัมผัสกับ

บรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ**  เน่ืองจากตึก OSTANKINO TOWER ไม่อนุญาตให้  เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 7 ปี ขึน้ไปด้านบนตึกได้ 

ดังน้ัน  โปรแกรมนี้จึงขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะ ลูกค้าที่มีอายุต้ังแต่ 7 ปี ขึน้ไป  /  ในกรณทีี่มีเด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เดินทาง 



 

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงร้านอาหารที่มีระดับเทียบเท่าให้แทน** 

** หากทางตึกมีการจํากัดจํานวนผู้ขึน้ชมทางทัวร์ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลร้านอาหารโดยจะแจ้งให้ทราบก่อน

เดินทาง เน่ืองจากเป็นนโยบายทางตึก ซ่ึงทางทัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
 

จากน้ัน นาํท่าน เขา้สู่ ตลาดอิสไมโลโว่ 
( Izmailovo Market)ตลาด สินคา้
หตัถกรรมและของเก่าอนัลือช่ือ ของ
ประเทศรัสเซียหรือจตุจกัรแห่งประเทศ
เทศรัสเซียตลาดน้ีเป็นศูนยก์ลางทาง
การคา้ของที่ระลึก และของเก่า ของสะสม
ขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตั้งอยูท่ี่
สถานีรถไฟ Partisanskayaอยูท่าง
ตะวนัออกของกรุงมอสโคว ์เรียกไดว้า่ 
ราคาถูกที่สุด แล ะยงัมีใหเ้ลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมใหอิ้สระแก่ท่านไดเ้ดินเที่ยวชมและ
เลือกซ้ือของที่ระลึก 

จากน้ัน  ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่ สนามบินเชเรเมเตียโวมอสโคว ์

20.10 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินแอโรวฟรอท(SU) เที่ยวบินที่ SU 272 

วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ        (-/-/-) 
10.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

…………………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ : หากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆในรายการมกีารปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏบิัติการ

ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับและเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนีล้กูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าวก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

 
 
 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์.....รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก  
7 วนั 5 คืน บินตรงโดยสายการบินแอร์โรวฟรอต (SU) 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จอยแลนด์ 

10 เม.ย. 63 16 เม.ย. 63 SU273/SU272 57,900 57,900 56,900 6,000 
 

35,900 

11 เม.ย. 63 17 เม.ย. 63 SU273/SU272 57,900 57,900 56,900 6,000 
 

35,900 

12 เม.ย. 63 18 เม.ย. 63 SU273/SU272 57,900 57,900 56,900 6,000 
 

35,900 

13 เม.ย. 63 19 เม.ย. 63 SU273/SU272 57,900 57,900 56,900 6,000 
 

35,900 

  
 ** คณะเดินทางจํานวน 30 ท่าน ** 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สายการบินแอโรว

ฟรอท (SU) ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,นํ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
 
 



 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ ,โทรศัพท์- โทรสาร ,อินเตอร์เน็ต ,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ ,การประท้วง ,การจลาจล ,การนัดหยุดงาน ,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ท่าน 

 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท  ส่วนที่เหลือชาํระทนัทีก่อนการ
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัมิฉะนั้น ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาชาํระก่อน
เดินทาง 45 วนั) 

กรณยีกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด
เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด 

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้ งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ 
ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลิก (ตัดกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องทําก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 



 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ
ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการ
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ เล่ือนการ
เดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

 กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ ) 
กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋หรือชาํระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ  ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

อาหาร 

 อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์จะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารท้องถิ่น และอาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวช่ัน ซ่ึงรสชาติ
จะเป็นไปตามสไตล์รัสเซีย อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางมื้อ  

 

โรงแรมทีพ่กั 
 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       

ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) ซ่ึงท่านจะต้องช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  เน่ืองจากบาง
โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม ซ่ึงไม่สะดวกสบายในกา รพัก **กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองแบบ 3 
ท่านหากลูกค้าพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขของห้องพักดังกล่าว**  

 โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นห้องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้อง ห้อง Double จะมีน้อยมากในแต่ละ
โรงแรมและส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการน าเตียงมาชิดกันให้เป็น Double หากลูกค้ารีเควสพัก Double ทางบริษัท
ฯจะไม่รับรองเร่ืองห้องให้เน่ืองจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถล้อคห้องพักได้จึงขึน้อยู่กับการ
จัดการของทางโรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น  Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํ้า ซ่ึง
ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 



 

 กรณมีีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้   และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่าน้ัน  หนังสือเดินทางห้ามขาด 
ห้ามช ารุด ห้ามเปียกน ้า ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศน้ันๆ 
เพราะเป็นเอกสารราชการ ส าคญัอย่างยิ่ง ไม่เช่นน้ันพาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
โดยทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ทุกกรณ ี

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 



 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท 
สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่าง

ถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 


