
 
 
 
 
 

รสัเซยี มอสโคว ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 7วนั5คนื 
โดย สายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 62 - เดอืนมถินุายน 63 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
เขา้ชม 3 พระราชวงัไฮไลท ์ปีเตอรฮ์อฟ แคทเทอลนี เครมลนิ 

พพิธิภณัฑเ์ฮอมเิทจ – ถนนเนฟสกี ้– มหาวหิารเซนตไ์อแซค - ป้อมปีเตอร ์และ ปอล 
โบสถห์ยดเลอืด – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แซมเบอร ์

จตุัรสัแดง - หา้งสรรพสนิคา้กุม – สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์

ถนนอารบตั –- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- หา้งเวกสั 

สะสมไมลสู์งสุด 50% 
พเิศษ!! ถา่ยรูปชมววิ “สวนซายารด์เย” รบัฟรตีุก๊ตาแมลู่กดก 

 



 
 
 
 
 

วนัแรก ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย – ทา่อากาศยานนานาชาต ิ    
โดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ ประเทศรสัเซยี – เมอืงมอสโคว ์ 

11.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 
Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 
14.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG974 (เทีย่วบนิตรง)  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

** 

 
19.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 

 น าท่ านเดินทางสู่  เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็น เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงิน การศกึษา และ การ
เดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมอืงมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 

10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป และเมือ่สมัยครัง้ทีส่หภาพ
โซเวยีตยังไม่ลม่สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

ทีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงมอสโคว ์- สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - เมอืงพุชกนิ - 
พระราชวงัแคทเทอรนี    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่ าน เดินทางสู่  สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือ เทียบเท่ า 
เทคโนโลยใีหม่ล่าสุดจากเยอรมัน หรือทีเ่รียกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของ

ประเทศรัสเซีย การออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็วสูงสุด 
โดยประมาณ 250 กม. ตอ่ ชม. (155 ไมลต์อ่ชัว่โมง)  

......... น. น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความ
เหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ** 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมอืงทีส่วยงามจนไดร้ับสมญา
นามวา่ “ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ” เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมือ่ 
พ.ศ. 2246 โดยตัวเมอืงเริม่สรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจ านวนมากเพราะวา่พื้นทีเ่ดมิของ

เมอืงนั้นเป็นดนิเลนของทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสรา้งเมืองที่บริเวณนี้เพราะว่าตัวเมืองมี
ทางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิต่อไปทางยุโรปและประเทศอืน่ๆไดง้่าย เพื่อการปฏริูป

รัสเซยีใหท้ัดเทยีมกับประเทศอืน่ๆ ในยุโรปไดโ้ดยง่าย ต่อมาเมืองเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จึงไดร้ับ
สมญานามว่าหนา้ต่างแห่งยุโรป และไดเ้ป็นเมืองหลวงของจักรวรรดริัสเซียเป็นเวลา 206 ปี 

(หลังจากนัน้ไดย้า้ยเมืองหลวงไปที่เมืองมอสโคว ์เมือ่ พ.ศ. 2461) ชือ่เดมิของเมอืงเซนต ์ปี
เตอร์สเบิร์ก คือ เปโตรกราด (Petrograd ใชใ้นช่วง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด 
(Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงพุชกนิ (Pushkin) หรือทีรู่จั้กกันในชือ่ ซาโก เซโล ซึง่เป็นทีพั่กในฤดู

รอ้นของราชวงศท์ีส่วยงามและเป็นบา้นทีร่ักและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัวโรมานอฟทุก
พระองค ์ 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัแคทเทอรนี (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่ง
หนึ่งในรัสเซยี มหีอ้งตา่งๆใหช้มนับรอ้ยหอ้ง แต่หอ้งทีทุ่กท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คอื หอ้งอ าพัน  
หรือ หอ้งแอมเบอร์รูม (The Amber Room) ที่เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อัน

ประมาณค่ามิได ้ที่ช่างจากเยอรมันสรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แห่งรัสเซีย 
ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญ่หกชิน้เนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับดว้ยอ าพัน 6 ตน้ พรอ้ม

กระจกผนังและโมเสก อัญมณีล ้าคา้จากอติาล ีหอ้งอ าพันถูกสรา้งขึน้ใหม่ในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา 
ปัจจุบันราคาประเมนิคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่หส์หรัฐ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
ทีพ่กั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงั
ฤดูหนาว - พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ - ถนนเนฟกี ้                                                                                                             

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูร้อน หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof 

Palace) หรอื เปโตรควาเรสต ์ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลบอลตคิ สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจา้ปี
เตอร์มหาราชซึง่พระองค์ใชเ้ป็นที่ประทับพักผ่อนส าหรับล่าสัตว์ในช่วงฤดูรอ้น โดยมีความ
ประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแห่งนี้มคีวามงดงามยิง่กว่าพระราชวังแวรซ์ายส ์ประเทศฝรั่งเศส เพื่อ

แสดงถงึอ านาจ ความเจรญิรุ่งเรอืงของประเทศรัสเซยี จงึไดร้วบรวมสถาปนิกและชา่งฝีมอืจาก
ทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพือ่เนรมติสิง่กอ่สรา้งและสถาปัตยกรรมทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

บาร็อค และนีโอคลาสคิ ประดาหอ้งต่างๆ เช่น หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็นตน้ สัมผัส
ความสวยงาม ตืน่ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมน ้าพุอันโดดเด่นอลังการสทีองเหลอืงอร่าม และ ร่ม

รืน่ลงตัวกับอทุยานพฤกษานานาพันธุด์า้นหนา้พระราชวังรมิฝ่ังทะเลบอลตคิ ** น า้พุในสวนจะ
ไมส่ามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดูหนาว ประมาณชว่งเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืน
พฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูรอ้นฯ อาจปิดท าการทุกวนัจนัทรส์ ิน้เดอืน หรอื วนัจนัทร์

และวนัองัคารสิน้เดอืน (2 วนั ตดิต่อกนั) โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นธรรม
เนยีมวนัหยุดของชาวพืน้เมอืงรสัเซยี ทีจ่ะเพิม่วนัหยุดในชว่งฤดูใบไมร้ว่ง และ ฤดูหนาว 

ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม กรณีทีพ่ระราชวงัฤดูรอ้นฯ ปิดท าการ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และ สถานการณ์ 
โดยน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัยูสซูปอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์

พระราชวงัใด พระราชวงัหนึง่เป็นการทดแทน ท ัง้นี ้การปิดท าการของแตล่ะพระราชวงั 
จะไมต่รงกนัทุกพระราชวงั ** 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ 
มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานที่แห่งนี้เคยใชเ้ป็นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ

พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
รัสเซยี พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจา้ซารน์โิคลัสที ่2 ของประเทศรัสเซยี

เพือ่เป็นทีร่ะบกึอกีดว้ยภายในพระราชวังท่านจะไดเ้ขา้ชม พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State 
Hermitage Museum) ซึง่ตัง้อยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับพระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์

แห่งนี้เป็นสถานทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติร
กรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปีกัสโซ , แรมบรันด์ , แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็น
พพิธิภัณฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและยิง่ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจา้ปี

เตอรม์หาราช โดยมคีวามยาว 4.5 กโิลเมตร เริม่ตน้ทีห่นา้พระราชวังฤดหูนาวและสิน้สดุทีส่ถานี
รถไฟ จุดเด่นอยู่ทีส่ถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที ่18-20 ทีเ่รียงรายอยู่สองขา้งทาง ปัจจุบันเป็น

ถนนสายหลักของเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิรก์ ซึง่เป็นทั ้งย่านการคา้ ย่านที่อยู่อาศัย ที่ตัง้ของ
พระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญอกีมากมาย 

** อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 
ทีพ่กั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 



 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค - ป้อมปีเตอร ์และ ปอล - โบสถห์ยด
เลอืด - สถานรีถไฟความเร็วสูง เมอืงมอสโคว ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ชม มหาวหิารเซนต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหา
วหิารซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1818-1858 รวมแลว้ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ 40 ปี มหาวหิารแห่งนี้

สรา้งขึ้นโดยด าริของพระเจา้ซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 (Tsar Alexander I) เพื่อถวายใหก้ับ 
Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช (Peter the 

Great) ในอดีตมหารวหิารแห่งนี้ถอืว่าเป็นมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซยี แต่ปัจจุบันต าแหน่ง
มหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียตกเป็นของมหาวหิารเซนต์ซาเวียร์ (Church of Christ the 
Savior) ซึง่สรา้งเสร็จเมือ่ปีค.ศ.2000 ภายในมรีูปภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสควจิติรสวยงาม รูปเขยีน

ไอคอนต่างๆ และหนิแกรนิตขนาดใหญ่พเิศษ มหาวหิารแห่งนี้เป็นที่นับถอืของชาวเมืองเป็น
อย่างมาก เนื่องจากครัง้หนึง่ตัวเมอืงถูกถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่

มหาวหิารเซ็นตไ์อแซคแหง่นี้ ไดร้ับความเสยีหายเพยีงเลก้นอ้ยเท่านัน้ 
น าท่านเดินทางเขา้ชม ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) สิ่งก่อสรา้ง

อันดับแรกสุดของเมอืง เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก 
ตัง้อยู่บนเกาะวาซลิเยฟสกี ้ชมดา้นในซึง่เป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่จากพระ
เจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สุดทา้ยของราชวงศ์ พระเจา้นิโคลัสที่ 2 และ

ครอบครัว  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
น าท่านเดนิทางเขา้ชม โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึง่

พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 พระบดิาถูกลอบ
ปลงพระชนม์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่16-17 มาใชใ้นการกอ่สรา้ง มลีักษณะรูปร่างคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีเ่มอืงมอส
โคว ์ 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
น าท่ านเดินทางสู่  สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือ เทียบเท่ า 
เทคโนโลยใีหม่ล่าสุดจากเยอรมัน หรือทีเ่รียกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของ

ประเทศรัสเซีย การออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็วสูงสุด 
โดยประมาณ 250 กม. ตอ่ ชม. (155 ไมลต์อ่ชัว่โมง)  

......... น. น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงมอสโคว ์(Moscow)  
** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์อง
ลูกคา้เป็นส าคญั ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
ทีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่า้ เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มิ

คาเอล - ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์- ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชม
เบอร ์- จตุัรสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กุม - 
อนุสรณ์สถานเลนนิ – สวนซายารด์เย  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระ

เจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอร์
สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณ
เดียวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นที่ตัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) 

สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที ่ทีพ่ระเจา้
ซาร์ใชท้ าพิธีบรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel 
Michael) ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับนักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระ

เจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช  
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัย
พระนางแอนนาที่ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่าง
หล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยู่ภายในพระราชวังเครมลนิแห่งนี้ ผา่นชม ปืนใหญ่พระเจา้

ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลก ทีย่ังไม่
เคยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน   

น าท่านเดินทางเขา้ชม พิพิธภณัฑ์อารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber 
Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แก่ทีส่ดุของประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าค่า

ของเจา้ชายมัสโควี ่ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 14-15 พพิิธภัณฑ์อารเ์มอรี่ แชมเบอรเ์ป็นหนึ่งใน
สามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่
ที ่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอหิร่าน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์

ส าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทาง
การเมือง สรา้งในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใชจั้ดงานในช่วงเทศกาล
ส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบ

ของจัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซิล 
(Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมอืงมอสโคว์ ประกอบดว้ยยอด

โดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 
Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที่มลีักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สสัีนสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม 

ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ยทีเ่ดนิทางสู่จัตุรัสแดง
แลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึคู่กับมหาวหิารแห่งนี้ พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนาน



 
 
 
 
 

ของสถานที่ส าคัญนี้ควบคู่กันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที่ 4 (Ivan 
the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน 
(Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก 

ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ี
เรื่องเล่าสบืต่อกันว่า พระเจา้อวีานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี้มาก 

จงึมคี าส่ังใหป้นูบ าเหน็จแกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนกิผู ้
นัน้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านี้ไดอ้กี การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่า

ของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวเิออร ์
(Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 
แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแกข่องเมอืงมอส

โคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ 
เครื่องส าอาง น ้าหอม แบรนด์ดังที่มีชือ่เสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์

สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายใน
คอืสถานทีพั่กพงิเมือ่ท่านสิน้ใจในจัตุรัสสแีดงทีเ่คร่งขรมึแตย่ังคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ย
ความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถงึ 

90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยู่บนแท่นหนิมโีลง
แกว้ครอบอยู่ 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของเมอืงมอสโควไ์ดบ้รเิวณกวา้ง ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโคว์

ไดใ้นมุมสงูอกีดว้ย 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

** อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก เมอืงมอสโคว ์- สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์– ถนนอารบตั - มหาวหิารเซนตซ์า
เวยีร ์– หา้งเวกสั - ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                                        
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว้่ามีความ
สวยงามมากทีสุ่ดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ

สวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจุีดเริม่ตน้มาจากชว่งแรกสุดทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพ
โซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของงานศลิปะที่
สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึคุณความดขีองวรีบุรุษ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงาน

ปั้น รูปหลอ่ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 



 
 
 
 
 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้
ย่านการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูป

ลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 น าท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกดา้นหน้า มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ 

the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหาวหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้
เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซาน

เดอรท์ี่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารที่ส าคัญของนิกายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใช ้



 
 
 
 
 

ประกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์
จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่หา้งเวกสั เมกะ สโตร ์(Vegus Mega Store) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
ชื่อดัง อาทิเช่น Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรือ

อาจจะเป็นสนิคา้ของฝากตา่งๆของประเทศรัสเซยี 
**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 

น าท่านเดนิสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 
22.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG975 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย               
10.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 
ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 
ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

07 – 13 ธนัวาคม 62  Bus 1 48,999 48,999 47,999 9,000 28,999 

07 – 13 ธนัวาคม 62  Bus 2 48,999 48,999 47,999 9,000 28,999 

09 – 15 ธนัวาคม 62 49,999 49,999 48,999 9,000 29,999 

14 – 20 ธนัวาคม 62 49,999 49,999 48,999 9,000 29,999 

21 – 27 ธนัวาคม 62 49,999 49,999 48,999 9,000 29,999 

28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 57,999 57,999 56,999 10,000 32,999 

30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63 57,999 57,999 56,999 10,000 32,999 

01 – 07 มกราคม 63 55,999 55,999 54,999 10,000 32,999 

27 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 

05 – 11 กุมภาพนัธ ์63 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

15 – 21 กุมภาพนัธ ์63 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 

19 – 25 กุมภาพนัธ ์63 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 

26 ก.พ. – 03 ม.ีค. 63 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 

02 – 08 มนีาคม 63 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

07 – 13 มนีาคม 63 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

09 – 15 มนีาคม 63 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

11 – 17 มนีาคม 63 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

16 – 22 มนีาคม 63 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

23 – 29 มนีาคม 63 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

01 - 07 เมษายน 63  47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 

04 - 10 เมษายน 63  47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 

15 – 21 เมษายน 63 Bus 1 47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 

15 – 21 เมษายน 63 Bus 2 47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 

18 – 24 เมษายน 63 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

20 – 26 เมษายน 63 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

22 – 28 เมษายน 63 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

25 เม.ย. – 01 พ.ค. 63 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

09 – 15 พฤษภาคม 63 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

13 – 19 พฤษภาคม 63 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

20 – 26 พฤษภาคม 63 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

25 – 31 พฤษภาคม 63 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

27 พ.ค. – 02 ม.ิย. 63 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

30 พ.ค. – 05 ม.ิย. 63 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

03 – 09 มถุินายน 63 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

06 – 12 มถุินายน 63 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

10 – 16 มถุินายน 63 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

13 – 19 มถุินายน 63 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

17 – 23 มถุินายน 63 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

20 – 26 มถุินายน 63 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

24 – 30 มถุินายน 63 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

 



 
 
 
 
 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 
** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ  

ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ 
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีู ้

เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื 

เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Thai 

Airways ไม่สามารถเปลีย่นแปลง (Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไม่วา่กรณี

ใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถูกระบใุหเ้ป็นหมู่คณะ และ สามารถสะสมไมลไ์ดส้งูสดุ 50% 
 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 กก. (สามารถแบ่ง

ไดเ้ป็น 2 ชิน้ เชน่ 23 กก. 1 ชิน้ / 7 กก. 1 ชิน้ = รวม 30 กก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมี

หอ้งพัก 3 ท่าน Triple แบบเสรมิเตยีง วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าให ้
โรงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีง
แทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการ

ซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่า
พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรม

เนยีม 70 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,150 บาท (THB) 
รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่าน

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ

เงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระ

เงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ได ้



 
 
 
 
 

รับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง
เช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การใหส้ิทธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 
เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่าง

นอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใด
ส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่

ในชว่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา รอนดัสมัภาษณ์วซ่ีา ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่
วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์
นัน้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิท

อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร
เท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้รีายชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการ

ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้ม
หลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผู ้
เดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่ง

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ย
กวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่ม ี
ค่าใช้จ่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ที่
เกดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื 

Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอื
คา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่
ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร 
(ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ 
อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ุกท่าน

ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้

ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมตัจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิ
คา่ใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 



 
 
 
 
 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 
ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์
2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็น
หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะ
หอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านั้น 
กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และ
ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร

ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา
จ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ
คา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขที่หนังสือเดนิทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอื
ทัง้หมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึ
ความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ 
เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

6. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลง

เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 



 
 
 
 
 

7. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

8. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง 
อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือ
การควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้

ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 
9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้

สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

10. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 
11. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 

ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ
ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน

ค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก
เก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

12. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

 
 

 


