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วนัที&หนึ&ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย – ทา่อากาศยานนานาชาตเิซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์

ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์        (-/-/D)                                                                   
07.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั :น 4 ประ

ตทูางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิ Aeroflot Russian Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีEของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั :นตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนําเพืEอเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

10.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยีโดยสายการบนิ Aeroflot Russian 
Airlines เทีEยวบนิทีE SU271 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ั&วโมง บรกิารอาหารและเครื&องดื&มบนเครื&องบนิ ** 
16.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

K  
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ&นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ั&วโมง ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมอสโคว ์ (Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี เป็น
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตั :งอยูใ่กลแ้มนํ่:ามสักวา ซึEงในตวัเมอืงมปีระชากรอยู่
อาศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทีEมปีระชากรหนาแน่นทีEสดุในยโุรป และเมืEอสมยัครั :งทีEสหภาพโซเวยีตยงัไมล่ม่
สลาย เมอืงมอสโกกย็งัเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

เย็น บรกิารอาหารคํ&า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
! นําคณะเขา้สูท่ ี&พกั MILAN HOTEL / HOLIDAY INN LESNAYA , Moscow หรอืเทยีบเทา่  

K   
 



  

 
วนัที&สอง เมอืงมอสโคว ์- จดุชมววิสแปโรฮ่ลิล ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - 

ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์- ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี& แชมเบอร ์- จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ 
หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กมุ - อนสุรณส์ถานเลนนิ                (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์ (Sparrow Hill) จดุชมววิทีEสามารถมองเห็นทศันยีภาพของเมอืงมอสโควไ์ดท้ั :งหมด 
ถา่ยรปูเป็นทีEระลกึกบัตกึมหาวทิยาลยัมอสโควท์ีEสรา้งเป็นตกึสงูในสมยัสตาลนิ ซึEงเป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีEสรา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกนั 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีEประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทัEงพระเจา้ซาร์
ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีEเมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัเป็นทีEประชมุของรัฐบาลและทีEรับรองแขกระดบัประมขุของ
ประเทศ บรเิวณเดยีวกนัจะเป็นจัตรัุสวหิาร เป็นทีEตั :งของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนกิ
ชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานทีE ทีEพระเจา้ซารใ์ชทํ้าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทาง
ศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel 
Michael) ทีEสรา้งอทุศิใหก้บันักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจบุนัเป็นทีEเกบ็พระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยคุพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาทีEทรงประสงค์
จะสรา้งระฆงัใบใหญท่ีEสดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ทําใหร้ะฆงัแตก ปัจจบุนัตั :งอยูภ่ายในพระราชวงัเครมลนิแหง่นี: 
ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์ (Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญท่ีEสดุในโลก ทีEยงัไมเ่คย
มกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์:าหนัก 40 ตนั และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตนั   
นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี&  แชมเบอร ์ (State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีEเกา่แกท่ีEสดุ
ของประเทศรัสเซยี เป็นทีEเก็บสะสมทรัพยส์มบตัลํิ:าคา่ของเจา้ชายมัสโควีE ในชว่งครสิตศ์ตวรรษทีE 14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีE 
แชมเบอร์เป็นหนึEงในสามพพิธิภัณฑ์ทีEเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิทีEสมบูรณ์แบบทีEสุด ซึEงอีก 2 ทีEอยู่ทีE 
ประเทศองักฤษ และ ประเทศอหิรา่น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืYนเมอืง)  



  

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีEเป็นเวทขีองเหตกุารณ์ สําคญัในประวัตศิาสตรข์องรัส
เซยีไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษทีE 17 ปัจจบุนัสถานทีEแหง่นี:ใช ้
จัดงานในชว่งเทศกาลสําคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัทีEระลกึสงครามโลกครั:งทีE 2 บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดง
เป็นทีEตั :งของกลุม่สถาปัตยกรรมทีEสวยงาม อนัไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณแ์หง่ความ
งามของเมอืงมอสโคว ์ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีEมสีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี 
Postnik Yakovlev ดว้ยรปูทรงทีEมลีักษณะเป็นโดมรปูหัวหอม สสีันสดใส ตั :งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของ
พระราชวังเครมลนิ ดงึดดูใหค้นจํานวนไมน่อ้ยทีEเดนิทางสูจั่ตรัุสแดงแลว้จะตอ้งถา่ยรปูเป็นทีEระลกึคูก่บัมหาวหิารแหง่นี: พรอ้มกบั
การเรยีนรูค้วามเป็นมาอนัยาวนานของสถานทีEสําคญันี:ควบคูก่นัไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึ:นโดยพระเจา้อวีานทีE 4 (Ivan the 
Terrible) เพืEอเป็นอนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนอืกองทพัของมองโกลทีEเมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถกู
ปกครองกดขีEมานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของส
ถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรืEองเลา่สบืตอ่กนัวา่ พระเจา้อวีานทีE 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแหง่นี:มาก จงึมคํีาสัEงให ้
ปนูบําเหน็จแกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทั :งสอง เพืEอไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้ :นสามารถสรา้งสิEงทีEสวยงามกว่านี:ไดอ้กี 
การกระทําในครั :งนั:นของพระเจา้อวีานทีE 4 จงึเป็นทีEมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือวีานมหาโหด นัEนเอง ชม 
หอนาฬกิาซาวเิออร ์ (Saviour Clock Tower) ตั :งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็ นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีEทํา
มาจากทับทมิ นํ:าหนัก 20 ตัน ซึEงพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวเ้มืEอปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิค้ ากมุ (GUM 
Department store) สถาปัตยกรรมทีEเกา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจบุนัเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชั :นนํา จําหน่าย
สนิคา้แบรนดเ์นม เสื:อผา้ เครืEองสําอาง นํ:าหอม แบรนดด์งัทีEมชี ืEอเสยีงทีEเป็นรุน่ลา่สดุ (New Collection) ชม อนสุรณส์ถานเลนนิ 
(Lenin Memorial) สรา้งเพืEอรําลกึถงึผูนํ้าคอมมวินสิต์คนแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีEพักพงิเมืEอทา่นสิ:นใจในจัตรัุสสแีดงทีE
เคร่งขรมึแต่ยังคงความยิEงใหญ ่ เยีEยมชมทีEนีEดว้ยความสงบเพืEอชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดตีซึEงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้่าน
จะเสยีชวีติไปถงึ 90 กวา่ปีแลว้กต็าม ทีEเกบ็ศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

คํ&า  บรกิารอาหารคํ&า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
! นําคณะเขา้สูท่ ี&พกั MILAN HOTEL / HOLIDAY INN LESNAYA , Moscow หรอืเทยีบเทา่   



  

 
วนัที&สาม เมอืงมอสโคว ์- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์– ถนนอารบตั - ชมโชวล์ะครสตัว ์            

                    (B/L/D)      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตซ์าเวี ยร ์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรอืทีEเรยีกกนัวา่ มหาวหิารโดมทอง 
(ไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรปูดา้นใน) สรา้งขึ:นเพืEอเป็นอนุสรณแ์หง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมืEอปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็ก
ซานเดอรท์ีE 1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีEสําคญัของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีEสําคญัระดบั
ชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน **  

  

 นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีEสดุในโลก ดว้ยความโดด
เดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถาน ี ความสวยงามของสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเริEมตน้มาจากชว่งแรกสดุทีEสตาลนิ ขึ:น



มาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีEนํามาตกแตง่ภายในสถานีนั:นเป็นลักษณะของงานศลิปะทีEสรา้งขึ:นเพืEอ
ระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุษุ (Monumental Art) ซึEงจะสืEอออกมาในรปูของงานปั:น รปูหลอ่ ภาพสลกันูนตํEา ภาพวาดประดบัลวด
ลายแบบโมเสก 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืYนเมอืง) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั :งยา่นการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้

ของทีEระลกึ รา้นนัEงเลน่ และยงัมศีลิปินมานัEงวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย   

  

 
คํ&า บรกิารอาหารคํ&า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

นําทา่นชม การแสดงละครสตัว ์(Circus Show) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรู ้เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทั :งมายากล กายกร
รมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี หลงัจากจบการแสดงทา่นสามารถถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆเพืEอเป็นทีEระลกึอี
กดว้ย ** กรณีที&ไมส่ามารถชมโชวล์ะครสตัวไ์ด ้ซึ&งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืไมส่ามา

รถหา 
รอบโชวท์ ี&ตรงกบัชว่งเวลาที&อยูใ่นเมอืงมอสโควไ์ด ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ[ในการคนืคา่บรกิารสว่นนีYให ้

 ทา่นละ 20 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ** 
! นําคณะเขา้สูท่ ี&พกั MILAN HOTEL / HOLIDAY INN LESNAYA , Moscow หรอืเทยีบเทา่  

วนัที&ส ี& เมอืงมอสโคว ์- สถานรีถไฟความเร็วสงู - เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - เมอืงพชุกนิ - พระราชวงัแคทเทอรนี  
                               (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็วสู ง (Sapsan Fast Train) หรอืเทยีบเทา่ เทคโนโลยใีหมล่า่สดุจากเยอรมนั หรอืทีE
เรยีกวา่ Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสงูของประเทศรัสเซยี การออกแบบเป็นสว่นหนึEงของตระกลู Siemens Velaro มี
ความเร็วสงูสดุ โดยประมาณ 250 กม. ตอ่ ชม. (155 ไมลต์อ่ชัEวโมง)  

......... น. นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ชัEวโมง)  

** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั ** 



   
......... น. เดนิทางถงึ เมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมอืงทีEสวยงามจนไดรั้บสมญานามวา่ “ราชนิแีหง่ยโุรปเหนอื” 

เซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ ปีเตอรม์หาราช เมืEอ พ.ศ. 2246 โดยตวัเมอืงเริEมสรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็น
จํานวนมากเพราะวา่พื:นทีEเดมิของเมอืงนั:นเป็นดนิเลนของทะเล พระองคท์รงเลอืกทีEจะสรา้งเมอืงทีEบรเิวณนี:เพราะวา่ตัวเมอืงมทีา
งออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิต่อไปทางยุโรปและประเทศอืEนๆไดง้่าย เพืEอการปฏริูปรัสเซยีใหท้ัดเทยีมกับประเทศอืEนๆ 
ในยโุรปไดโ้ดยงา่ย ตอ่มาเมอืงเซนต ์ ปีเตอรเ์บริก์จงึไดรั้บสมญานามวา่หนา้ตา่งแหง่ยโุรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดรัิส
เซยีเป็นเวลา 206 ปี (หลงัจากนั:นไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีEเมอืงมอสโคว ์เมืEอ พ.ศ. 2461) ชืEอเดมิของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ คอื 
เปโตรกราด (Petrograd ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนนิกราด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

]   
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพชุกนิ (Pushkin) หรอืทีEรูจั้กกนัในชืEอ ซาโก เซโล ซึEงเป็นทีEพักในฤดรูอ้นของราชวงศท์ีEสวยงามและเป็น
บา้นทีEรักและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัวโรมานอฟทกุพระองค ์ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ พระราชวงัแคทเทอรนี (Catherine Palace) ทีEสวยงามมากแหง่หนึEงในรัสเซยี มหีอ้งตา่งๆใหช้มนับรอ้ย
หอ้ง แตห่อ้งทีEทกุทา่นตอ้งไมพ่ลาดชมกค็อื หอ้งอําพัน  หรอื หอ้งแอมเบอรร์มู (The Amber Room) ทีEเป็ นสดุยอดงานศลิป์ยคุ
ศตวรรษทีE 18 อนัประมาณคา่มไิด ้ ทีEชา่งจากเยอรมนัสรา้งใหแ้กป่ราสาทของกษัตรยิฟ์รดีรชิทีE 1 แหง่รัสเซยี ประกอบดว้ยไม ้



โอค๊ขนาดใหญห่กชิ:นเนื:อทีE 100 ตารางเมตร ประดบัดว้ยอําพัน 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณีลํ:าคา้จากอติาล ี
หอ้งอําพันถกูสรา้งขึ:นใหมใ่นชว่ง 20 ปีทีEผา่นมา ปัจจบุนัราคาประเมนิครา่วๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่หส์หรัฐ 

คํ&า  บรกิารอาหารคํ&า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
! นําคณะเขา้สูท่ ี&พกั Park Inn Pribaltiysakya Hotel, Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่  

วนัที&หา้ เมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดหูนาว - พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ ิ
เทจ - ถนนเนฟกีY – พระราชวงันโิคลสั                                (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรอื เปโตรควาเรสต์  ตั :งอยูร่มิฝัEง
ทะเลบอลตคิ สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซึEงพระองคใ์ชเ้ป็นทีEประทบัพักผอ่นสําหรับลา่สตัวใ์นชว่งฤดรูอ้น 
โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงัแหง่นี:มคีวามงดงามยิEงกวา่พระราชวงัแวรซ์ายส ์ ประเทศฝรัEงเศส เพืEอแสดงถงึอํานาจ ความ
เจรญิรุ่งเรอืงของประเทศรัสเซยี จงึไดร้วบรวมสถาปนกิและชา่งฝีมอืจากทัEวทกุมมุโลกมากมาย เพืEอเนรมติสิEงกอ่สรา้งและสถา
ปัตยกรรมทีEตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนโีอคลาสคิ ประดาหอ้งตา่งๆ เชน่ หอ้งบอลรมู หอ้งทอ้งพระโรง เป็นตน้ 
สัมผัสความสวยงาม ตืEนตาตืEนใจกับประตมิากรรมนํ:าพุอันโดดเด่นอลังการสทีองเหลอืงอร่าม และ ร่มรืEนลงตัวกับอุทยานพ
ฤกษานานาพันธุด์า้นหนา้พระราชวงัรมิฝัEงทะเลบอลตคิ ** นํ Yาพใุนสวนจะไมส่ามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดหูนาว 
ประมาณชว่งเดอืนตลุาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดรูอ้นฯ อาจปิดทาํการทกุวนัจนัทรส์ ิYนเดอืน หรอื 
วนัจนัทรแ์ละวนัองัคารสิYนเดอืน (2 วนั ตดิตอ่กนั) โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึ&งเป็นธรรมเนยีมวนัหยดุของชาวพืYน
เมอืงรสัเซยี ที&จะเพิ&มวนัหยดุในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง และ ฤดหูนาว ประมาณชว่งเดอืนตลุาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม กรณีที&
พระราชวงัฤดรูอ้นฯ ปิดทาํการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ[ปรบัเปลี&ยนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และ สถานการณ ์
โดยนําทา่นชมความสวยงามของ พระราชวงัยสูซูปอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์ พระราชวงัใด พระราชวงัหนึ&ง
เป็นการทดแทน ท ัYงนีY การปิดทาํการของแตล่ะพระราชวงั จะไมต่รงกนัทกุพระราชวงั **  

]   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ทีEประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานทีEแห่งนี:เคยใช ้
เป็นทีEรับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซยีของพระมหากษัตรยิไ์ทย รัชกาลทีE 5 ในการเจรญิสมัพันธไมตรรีะหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศรัสเซยี พรอ้มทั :งทรงรว่มฉายพระฉายาลกัษณร์ว่มกบัพระเจา้ซารน์โิคลสัทีE 2 ของประเทศรัสเซยีเพืEอเป็นทีEระบกึอกีดว้ย 
นําทา่นเดนิทางสู ่ พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) บรเิวณเดยีวกนักบัพระราชวงัฤดหูนาว เป็น
สถานทีEเกบ็รวบรวมงานศลิปะลํ:าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิ:น รวมทั :งภาพเขยีนของจติรกรเอกระดบัโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซีE ,ปีกั
สโซ , แรมบรันด ์, แวนโกะ๊ ฯลฯ จัดเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีEสวยทีEสดุและยิEงใหญท่ีEสดุแหง่หนึEงของโลก 



นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนเนฟสกีY (Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยมคีวามยาว 4.5 
กโิลเมตร เริEมตน้ทีEหนา้พระราชวงัฤดหูนาวและสิ:นสดุทีEสถานรีถไฟ จดุเดน่อยูท่ีEสถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษทีE 18-20 ทีEเรยีงรายอยู่
สองขา้งทาง ปัจจบุนัเป็นถนนสายหลกัของเมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ ซึEงเป็นทั :งยา่นการคา้ ยา่นทีEอยูอ่าศยั ทีEตั :งของพระราชวงั 
โรงละคร โรงแรม และสถานทีEทอ่งเทีEยวทีEสําคญัอกีมากมาย 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงันโิคลสั (Nikolaevaky Palace) พระราชวงันโิคลสั (Nicholas Palace) ตั :งอยูใ่นเมอืงเซนตปี์เต
อรเ์บริก์ (St.Petersburg) ถกูสรา้งขึ:นในปีค.ศ. 1853 เพืEอถวายแด ่Grand Duke Nicolai พระโอรสองค์ทีE 3 ของพระเจา้นโิคลสัทีE 
1 ออกแบบโดยนาย Andrey Stakenshneider เป็นศลิปะแบบบารอกผสมคลาสสคิ ตอ่มาพระราชวั งแหง่นี:ไดก้ลายเป็นวทิยาลยั
สําหรับสตรชีั :นสงู และไดเ้ปิดใหเ้ป็นสถานทีEทอ่งเทีEยวเมืEอปีค.ศ. 1990 ทา่นจะไดล้ิ:มลองออเดริฟ์ พรอ้มชมิวอดกา้ชืEอดงัของประ
เทศรัสเซยีอกีดว้ย 

คํ&า บรกิารอาหารคํ&า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
! นําคณะเขา้สูท่ ี&พกั Park Inn Pribaltiysakya Hotel, Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่  

   
วนัที&หก เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค - เมอืงมอสโคว ์        (B/L/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนต ์ ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซึEงสร ้างขึ:นเมืEอปี ค.ศ. 1818-1858 
รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งทั :งสิ:น 40 ปี มหาวหิารแหง่นี:สรา้งขึ:นโดยดํารขิองพระเจา้ซาร ์ อเล็กซานเดอรท์ีE 1 (Tsar Alexander I) 
เพืEอถวายใหก้บั Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึEงเป็นนักบญุอปุถมัภข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great) ในอดตีมหารวิ
หารแหง่นี:ถอืวา่เป็นมหาวหิารทีEใหญท่ีEสดุในรัสเซยี แตปั่จจบุนัตําแหน่งมหาวหิารทีEใหญท่ีEสดุในรัสเซยีตกเป็นของมหาวหิารเซนต์
ซาเวยีร ์ (Church of Christ the Savior) ซึEงสรา้งเสร็จเมืEอปีค.ศ.2000 ภายในมรีปูภาพทีEสรา้งดว้ยโมเสควจิติรสวยงาม รปูเขยีน
ไอคอนตา่งๆ และหนิแกรนติขนาดใหญพ่เิศษ มหาวหิารแหง่นี:เป็นทีEนับถอืของชาวเมอืงเป็นอยา่งมาก เนืEองจากครั:งหนึEงตวัเมอืง
ถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทั :งเมอืง แตม่หาวหิารเซน็ตไ์อแซคแหง่นี: ไดรั้บความเสยีหายเพยีงเลก้นอ้ยเทา่นั:น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนอูาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิโรงแรม Crowne Plaza Airport 5 ดาว  



   
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิลูโกโว เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ประเทศรสัเซยี  

**เพื&อเดนิทางโดยเที&ยวบนิบนิภายในประเทศ** 
15.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยีโดยสายการบนิ Aeroflot Russian 

Airlines เทีEยวบนิทีE SU019 
16.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี ** เพื&อเปลี&ยนเครื&อง ** 
19.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ โดยสายการบนิ Aeroflot 

Russian Airlines เทีEยวบนิทีE SU270 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ั&วโมง บรกิารอาหารและเครื&องดื&มบนเครื&องบนิ **  

วนัที&เจ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                          (-/-/-)      
08.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ   

 
อตัราคา่บรกิาร

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที&ยวบนิ
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี)

พกัเดี&ยว
เพิ&ม

12 – 18 ตลุาคม 2562
12 OCT SU271 BKK-SVO 10.00-16.00 
17 OCT SU43   LED-SVO 14.10-15.35 
17 OCT SU270 SVO-BKK 19.10-08.30+1

60,999 60,999 59,999 9,900

17 – 23 ตลุาคม 2562
17 OCT SU271 BKK-SVO 10.00-16.00 
22 OCT SU19   LED-SVO 14.50-16.25 
22 OCT SU270 SVO-BKK 19.10-08.30+1

59,999 59,999 58,999 9,900



 
** อตัรานีY ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ&น **  

** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  
** หากทา่นที&ตอ้งออกต ัว̂ภายใน (เครื&องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที&เจา้หนา้ที&ทกุคร ัYงกอ่นทาํการออกต ัว̂เนื&องจากสายการ

บนิอาจมกีารปรบัเปลี&ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  
** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารนีY จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ทา่น ขึYนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที&มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที&กาํหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ[ในการเลื&อนการเดนิทาง หรอื เปลี&ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ&มขึYน เพื&อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) **     
อตัราคา่บรกิารนีYรวม 
☑ ค่ าบตัรโดยสารโดยเครืEองบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั : นประหยดั (Economy Class) ของสายการบนิ Aeroflot Russian Airlines ไมส่ามารถ
เปลีEยนแปลง (Upgrade) หรอื เปลีEยนแปลง วนัเดนิทางกลบั (Change Date) ไมว่า่กรณีใดกต็ามซึEงทีEนัEงถกูระบใุหเ้ป็นหมูค่ณะ 
☑ คา่ภาษีนํ:ามนั และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีEม ี
☑ ค่าธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครืEองบนิ โดยสายการบนิ Aeroflot Russian Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต ้
ทอ้งเครืEองบนิได ้ทา่นละ 1 ชิ:น โดยมนํี:าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 23 กก.   
☑ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
☑ ค่าโรงแรมทีEพักระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีEโรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์ การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืEนๆ ทีEทําใหโ้รงแรมตามรายการทีEระบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิb ในการปรับเปลีEยนโรงแรมทีEพักไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
☑ คา่เขา้ชมสถานทีEตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี:แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
☑ คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbในการปรับเปลีEยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
☑ คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
☑ ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงืEอนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื:อประกนัเพิEมเพืEอคุม้ครองสขุภาพกรณุา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทีEเป็นกรณีพเิศษ  
อตัราคา่บรกิารนีYไมร่วม 
☒ ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีEระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครืEองดืEมทีEสัEงเพิEมนอกเหนอืรายการระบ ุ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีEไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหวัหนา้
ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครั :ง) 
☒ คา่ภาษีมลูคา่เพิEม 7% และภาษีหกั ณ ทีEจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

18 – 24 ตลุาคม 2562
18 OCT SU271 BKK-SVO 10.00-16.00 
23 OCT SU43   LED-SVO 14.10-15.35 
23 OCT SU270 SVO-BKK 19.10-08.30+1

59,999 59,999 58,999 9,900

30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562
30 NOV SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 
05 DEC SU19    LED-SVO  15.25-16.50 
05 DEC SU270 SVO-BKK 19.20-08.20+1

55,999 55,999 54,999 9,900

5 – 11 ธนัวาคม 2562
05 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 
10 DEC SU19   LED-SVO 15.25-16.50 
10 DEC SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1

56,999 56,999 55,999 9,900

27 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค.2563 
27 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 
01 JAN SU19 LED-SVO 15.25-16.50 
01 JAN SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1 

64,999 64,999 63,999 10,900

28 ธ.ค. 2562 – 3 ม.ค.2563
28 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 
02 JAN SU19 LED-SVO 15.25-16.50 
02 JAN SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1 

64,999 64,999 63,999 10,900

29 ธ.ค. 2562 – 4 ม.ค.2563
29 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 
03 JAN SU19 LED-SVO 15.25-16.50 
03 JAN SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1 

64,999 64,999 63,999 10,900



☒ คา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ&น ทา่นละ 36 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
☒ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ&น และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัYง 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 57 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา 
(USD) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,900 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง
กลบั (Infant) ท ัYงนีYทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีYไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น  
เง ื&อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีEยวหรอืเอเยน่ต ์กรณุาทาํการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวนัทีE 1 กรณุาระเงนิมดัจํา สว่นนี:ภายในวนัทีE 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นั:น โดยระบบ
จะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจําตามเวลาทีEกําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้ง
เชค็ทีEวา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครั :ง กรณีทีEคณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbในการใหส้ทิธิbลกูค ้ ารายถดัไป เป็น
ไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีEทํารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนืEองจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีEนัEงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีEยวหรอืเอเยน่ต ์ กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีEเหลอืทั :งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีEยวหรอื
เอเยน่ตไ์มช่าํระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึEง รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณี
ใดๆกต็าม รวมท ัYง กรณีที&อยู่ ในชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณว์ซีา่ ทีEทําให ท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีEกําหนดไมว่า่กรณี
ใดๆกต็าม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีEยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์:นๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี: วนัจันทร ์ถงึ ศกุร ์ เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีEรัฐบาลประกาศในปีนั:นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุ
ทําการของทางบรษัิท  

เง ื&อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีEนักทอ่งเทีEยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลืEอน หรอื เปลีEยนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีEยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชืEอ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อเีมลล ์ หรอื เดนิทางมาทีEบรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึEง เพืEอลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกบัทางบ
รษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเทา่นั:น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั :งสิ:น 

2. กรณีนักทอ่งเทีEยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีEยวหรอืเอเยน่ต ์ (ผูม้รีายชืEอในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาทีEบรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึEง เพืEอลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ ใบเรยีกเกบ็เงนิ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทั :งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา
บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีEตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงืEอนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี: 

1. แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึYนไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัYงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนึ&ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ[ในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2. แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีที&ม ี คา่ใช้ จา่ยตามจรงิมากกวา่กาํหนด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิ[ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ&ม ที&เกดิขึYนจรงิท ัYงหมด ** 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ[ในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัYงหมด 

** ทั :งนี: ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีEไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีEชาํระแลว้เนืEองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีEยวใหแ้กนั่กทอ่งเทีEยว เชน่ 
การสํารองทีEนัEงตัcวเครืEองบนิ การจองทีEพัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีEตอ้งการันตมีดัจําหรอืซื:อขาดแบบมเีงืEอนไข หรอืเทีEยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวั
แทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทั :งหมดไมว่า่กรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอตัราคา่บรกิารนี: จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ:นไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีEมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีEกําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิbในการยกเลกิ เลืEอน หรอื เปลีEยนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิEมขึ:น เพืEอใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย
ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีEยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีEไมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 
วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีEมวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีEยวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีEจะชาํระคา่บรกิารเพิEมจากการทีEมนัีกทอ่งเทีEยว
รว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีEทางบรษัิทกําหนดเพืEอใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีEจะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีEลกูคา้ดําเนนิการยืEนวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbไมค่นืคา่ทวัรท์ีEลกูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึEง ยกเวน้ในกรณีทีE
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมตัจิากทางสถานทตู กรณีนี:ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีEเกดิขึ:นจรงิทั :งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี: วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวนัเสาร ์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีEรัฐบาลประกาศในปีนั:นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุ
ทําการของทางบรษัิท 



ขอ้มลูสาํคญัเกี&ยวกบั โรงแรมที&พกั ที&ทา่นควรทราบ 
1. เนืEองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีEยว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/

Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชั : นกนั และบางโรงแร
มอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึEงถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีEยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbในการเรยีกเกบ็คา่บรกิารเพิEม
ตามจรงิทีEเกดิขึ:นจากนักทอ่งเทีEยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืEองปรับอากาศ เนืEองจากอยูใ่นแถบทีEมอีณุหภมูตํิEา  
3. กรณีทีEมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ:นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิbในการปรับเปลีEยน
หรอืยา้ยเมอืงเพืEอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีEมลีักษณะเป็นอาคารแบบดั :งเดมิ (Traditional Building) หอ้งทีEเป็นหอ้งเดีEยวอาจเป็นหอ้งทีEมขีนาดกะทัดรัต และไม่
มอีา่งอาบนํ:า ซึEงขึ:นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั:นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 
เง ื&อนไข และ ขอ้ควรทราบอื&นๆ ท ั&วไป ที&ทา่นควรทราบ 
4. ทวัรน์ี:สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พืEอการทอ่งเทีEยวเทา่นั:น 
5. ทวัรน์ี:ขอสงวนสทิธิbสําหรับผูเ้ดนิทางทีEถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี:าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นั:น กรณีทีEทา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี:าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมวีตัถปุระสงคเ์พืEอการทอ่งเทีEยว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชืEอมโยงเกีEยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืEนๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์ เชค็อนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั :งฝัEงประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbในการไมรั่บผดิชอบความ
ผดิพลาดทีEจะเกดิขึ:นในสว่นนี: และ ทวัรน์ี:เป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีEระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่น
หรอืทั :งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั :งหมด
ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 

6. ทวัรน์ี:เป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีEระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั :งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั :งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชืEอ นามสกลุ คํานําหนา้ชืEอ เลขทีEหนังสอืเดนิทาง เลขทีEวซีา่ 
และอืEนๆ เพืEอใชใ้นการจองตัcวเครืEองบนิ ในกรณีทีEนักทอ่งเทีEยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมดัจําหรอืสว่นทีEเหลอืทั :งหมด 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbในการเปลีEยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพืEอใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วนัทีEเดนิทางจรงิของประเทศทีEเดนิทาง ทั :งนี: ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีEเพิEมขึ:นของนักทอ่งเทีEยวทีEไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีEยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืEน เป็นตน้ 

10. อตัราคา่บรกิารนี:คํานวณจากอตัราแลกเปลีEยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีEทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั:น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbในการปรับรา
คาคา่บรกิารเพิEมขึ:น ในกรณีทีEมกีารเปลีEยนแปลงอตัราแลกเปลีEยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัcวเครืEองบนิ คา่ภาษีนํ:ามนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนั
ภยัสายการบนิ การเปลีEยนแปลงเทีEยวบนิ ฯลฯ ทีEทําใหต้น้ทนุสงูขึ:น 

11. มคัคเุทศก ์ พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจขอ
งบรษัิทกํากบัเทา่นั:น 

12. นักทอ่งเทีEยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตทุีEเกีEยวขอ้งกบัทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุตัภิยัทีEไมส่ามารถควบคมุได ้ นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีE
บรษัิทยงัไมไ่ดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นั:น 

13. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีEจะนําตดิตวัขึ:นเครืEองบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ:น และรวมกนัทกุชิ:นไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึEงมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีEตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั:น ถา้สิEงของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีEกําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีEโหลดใตท้อ้งเครืEองบนิ
เทา่นั:น 

14. สิEงของทีEมลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีEโหลดใตท้อ้ง
เครืEองบนิเทา่นั:น 

15. คณะทวัรน์ี: เป็นการชาํระคา่ใชจ้า่ยทั :งหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบรษัิททีEไดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึEงบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีEยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั:นๆ กรณีทีEทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึEง ไมว่า่กรณี
ใดกต็าม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิEมเตมิขึ:นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ย
ทีEเกดิขึ:นจรงิทั :งหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีEเกดิเหตกุารณน์ี:ข ึ:น ไมว่า่กรณีใดกต็าม


