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วนัทีห่นึง่  ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์

  ประเทศรสัเซยี – เมอืงมอสโคว ์         

 

11.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิ Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ 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 าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากรอยู่

อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงที่มปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยุโรป และเมือ่สมัยครัง้ที่สหภาพโซเวยีตยังไม่ล่ม

สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง เมอืงมอสโคว ์- สถานรีถไฟความเร็วสูง - เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - เมอืงพุชกนิ - พระราชวงัแคทเทอรนี  

               

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรอืเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน หรือที่

เรยีกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Siemens Velaro มี

ความเร็วสงูสดุ โดยประมาณ 250 กม. ตอ่ ชม. (155 ไมลต์อ่ชัว่โมง)  

......... น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

  4 ช ัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ** 

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

เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร์ ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริม่สรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็น

จ านวนมากเพราะว่าพื้นที่เดมิของเมืองนั้นเป็นดนิเลนของทะเล พระองคท์รงเลือกที่จะสรา้งเมืองที่บรเิวณนี้เพราะว่าตัวเมืองมี

ทางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิต่อไปทางยโุรปและประเทศอืน่ๆไดง้่าย เพือ่การปฏรูิปรัสเซยีใหท้ัดเทยีมกับประเทศอืน่ๆ ใน

ยโุรปไดโ้ดยง่าย ตอ่มาเมอืงเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึไดร้ับสมญานามว่าหนา้ต่างแหง่ยุโรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดรัิสเซยี

เป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปที่เมอืงมอสโคว ์เมือ่ พ.ศ. 2461) ชือ่เดมิของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ คอื เป

โตรกราด (Petrograd ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนนิกราด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพุชกนิ (Pushkin) หรอืทีรู่จ้ักกันในชือ่ ซาโก เซโล ซึง่เป็นทีพั่กในฤดรูอ้นของราชวงศท์ีส่วยงามและเป็น

บา้นทีรั่กและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัวโรมานอฟทกุพระองค ์ 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัแคทเทอรนี (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึง่ในรัสเซยี มหีอ้งต่างๆใหช้มนับ

รอ้ยหอ้ง แต่หอ้งทีทุ่กท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คอื หอ้งอ าพัน  หรอื หอ้งแอมเบอรร์ูม (The Amber Room) ทีเ่ป็นสุดยอดงานศลิป์

ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามไิด ้ที่ช่างจากเยอรมันสรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษัตรยิฟ์รดีรชิที่ 1 แห่งรัสเซยี ประกอบดว้ยไม ้

โอ๊คขนาดใหญ่หกชิน้เนื้อที ่100 ตารางเมตร ประดับดว้ยอ าพัน 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล ้าคา้จากอติาลี หอ้ง

อ าพันถกูสรา้งขึน้ใหมใ่นชว่ง 20 ปีทีผ่่านมา ปัจจุบันราคาประเมนิคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่หส์หรัฐ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว - พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ ิ

เทจ - ถนนเนฟกี ้                                                                                                             

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรอื เปโตรควาเรสต ์ตัง้อยู่รมิ

ฝ่ังทะเลบอลตคิ สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีป่ระทับพักผ่อนส าหรับล่าสัตวใ์นชว่งฤดู

รอ้น โดยมีความประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแห่งนี้มีความงดงามยิง่กว่าพระราชวังแวร์ซายส ์ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแสดงถงึอ านาจ 

ความเจรญิรุ่งเรอืงของประเทศรัสเซยี จงึไดร้วบรวมสถาปนกิและชา่งฝีมอืจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพื่อเนรมติสิง่ก่อสรา้งและ

สถาปัตยกรรมทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสคิ ประดาหอ้งต่างๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็น

ตน้ สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับประตมิากรรมน ้าพุอันโดดเด่นอลังการสทีองเหลืองอร่าม และ ร่มรื่นลงตัวกับอุทยาน

พฤกษานานาพันธุ์ดา้นหนา้พระราชวังรมิฝ่ังทะเลบอลตคิ ** น า้พุในสวนจะไม่สามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดู

หนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูรอ้นฯ อาจปิดท าการทุกวนัจนัทรส์ิน้เดอืน 

หรอื วนัจนัทรแ์ละวนัองัคารสิน้เดอืน (2 วนั ตดิตอ่กนั) โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่เป็นธรรมเนยีมวนัหยุดของชาว

พืน้เมอืงรสัเซยี ทีจ่ะเพิม่วนัหยุดในช่วงฤดูใบไมร้่วง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม 

กรณีทีพ่ระราชวงัฤดูรอ้นฯ ปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และ 

สถานการณ์ โดยน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัยูสซูปอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์พระราชวงัใด 

พระราชวงัหนึง่เป็นการทดแทน ท ัง้นี ้การปิดท าการของแตล่ะพระราชวงั จะไมต่รงกนัทกุพระราชวงั ** 

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

เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซยีของพระมหากษัตรยิไ์ทย รัชกาลที ่5 ในการเจรญิสัมพันธไมตรรีะหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศรัสเซยี พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจา้ซารน์โิคลัสที ่2 ของประเทศรัสเซยีเพือ่เป็นทีร่ะบกึอกี

ดว้ยภายในพระราชวังท่านจะไดเ้ขา้ชม พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) ซึง่ตัง้อยู่ภายในบรเิวณ

เดยีวกันกับพระราชวังฤดูหนาว พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศลิปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีน

ของจติรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวนิซี ่, ปีกัสโซ , แรมบรันด ์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะที่สวยที่สดุและ

ยิง่ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยมคีวามยาว 4.5 

กโิลเมตร เริม่ตน้ทีห่นา้พระราชวังฤดูหนาวและสิน้สดุทีส่ถานีรถไฟ จุดเด่นอยู่ทีส่ถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที ่18-20 ทีเ่รยีงรายอยู่

สองขา้งทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ซึง่เป็นทัง้ยา่นการคา้ ย่านทีอ่ยู่อาศัย ทีตั่ง้ของพระราชวัง โรง

ละคร โรงแรม และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญอกีมากมาย 

                  ** อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว โดยหวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค - ป้อมปีเตอร ์และ ปอล - โบสถห์ยดเลอืด - สถานรีถไฟความเร็วสูง 

เมอืงมอสโคว ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม มหาวหิารเซนต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซึง่สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1818-

1858 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 40 ปี มหาวหิารแหง่นี้สรา้งขึน้โดยด ารขิองพระเจา้ซาร ์อเล็กซานเดอรท์ี ่1 (Tsar Alexander 

I) เพือ่ถวายใหก้ับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึง่เป็นนักบุญอุปถัมภข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great) ในอดตีมหา

รวหิารแห่งนี้ถือว่าเป็นมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซยี แต่ปัจจุบันต าแหน่งมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซยีตกเป็นของมหาวหิาร

เซนตซ์าเวยีร ์(Church of Christ the Savior) ซึง่สรา้งเสร็จเมือ่ปีค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสควจิติรสวยงาม รูป

เขยีนไอคอนต่างๆ และหนิแกรนติขนาดใหญ่พเิศษ มหาวหิารแห่งนี้เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงเป็นอย่างมาก เนื่องจากครัง้หนึง่ตัว

เมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่มหาวหิารเซ็นตไ์อแซคแห่งนี้ ไดรั้บความเสยีหายเพยีงเลก้นอ้ย

เทา่นัน้ 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชม ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) สิง่กอ่สรา้งอันดับแรกสดุของเมอืง เพือ่เป็นอนุสรณ์

ตอ่ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตัง้อยูบ่นเกาะวาซลิเยฟสกี ้ชมดา้นในซึง่เป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมา

นอฟ เริม่จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทั่งกษัตรยิพ์ระองคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นโิคลัสที ่2 และครอบครัว  

น าท่านเดนิทางเขา้ชม โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึง่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 3 ทรง

สรา้งขึ้นบนบริเวณที่พระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงน ารูปแบบ

สถาปัตยกรรมของรัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษที ่16-17 มาใชใ้นการกอ่สรา้ง มลัีกษณะรูปร่างคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีเ่มอืงมอสโคว ์ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรอืเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน หรือที่

เรยีกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Siemens Velaro มี

ความเร็วสงูสดุ โดยประมาณ 250 กม. ตอ่ ชม. (155 ไมลต์อ่ชัว่โมง)  

......... น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงมอสโคว ์(Moscow)  

** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ** 
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้

ซาร ์- ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์- จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์

- หา้งสรรพสนิคา้กุม - อนุสรณ์สถานเลนนิ – สวนซายารด์เย  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระ

เจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีร่ับรองแขกระดับประมุข

ของประเทศ บรเิวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นที่ตัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดย

สถาปนิกชาวอติาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจา้ซารใ์ชท้ าพิธีบรมราชาภเิษก ** หากมี

พธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล 

(The Archangel Michael) ที่สรา้งอุทศิใหก้ับนักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อน

ยคุพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนาง

แอนนาที่ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยู่ภายใน

พระราชวังเครมลนิแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่

ทีส่ดุในโลก ทียั่งไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน   

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิิธภัณฑ์ที่เก่าแก่

ทีส่ดุของประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าคา่ของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่

แชมเบอรเ์ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิที่สมบูรณ์แบบที่สดุ ซึง่อกี 2 ที่อยู่ที่ ประเทศ

อังกฤษ และ ประเทศอหิร่าน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี

ไม่วา่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้ใชจ้ัด

งานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันที่ระลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดง

เป็นทีต่ัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แหง่ความ

งามของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี 

Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั ้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของ

พระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ยที่เดนิทางสูจ่ัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึคู่กับมหาวหิารแห่งนี้ พรอ้มกับ

การเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทีส่ าคัญนี้ควบคูก่ันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the 

Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก

ปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรือ่งเล่าสบืต่อกันวา่ พระเจา้อวีานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี้มาก จงึมคี าสั่ง

ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านี้ไดอ้ีก 

การกระท าในครัง้นั้นของพระเจา้อีวานที่ 4 จงึเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอ

นาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจาก

ทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสตน์ ามาประดับไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department 

store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนด์

เนม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดดั์งที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin 

Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีพ่ักพงิเมือ่ทา่นสิน้ใจในจัตรัุสสแีดงทีเ่คร่งขรมึ

แตยั่งคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพือ่ชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไป

ถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

น าท่านเดนิทางสู ่สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมอสโควไ์ดบ้รเิวณกวา้ง 

ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมมุสงูอกีดว้ย 

** อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว โดยหวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงมอสโคว ์- สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์– ถนนอารบตั - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– หา้งเวกสั - ทา่อากาศยาน

นานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                                        

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดด

เด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมีจุดเริม่ตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลนิ 

ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่

ระลกึถงึคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสก 
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น าท่านเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้

ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 

 
 

 น าท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลกึดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า 

มหาวหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้า่ยรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดย

พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่ าคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรม

ทีส่ าคัญระดับชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 
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น าท่านเดนิทางสู่ หา้งเวกสั เมกะ สโตร ์(Vegus Mega Store) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ชื่อดัง อาทเิช่น Boss , Calvin 

Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรอือาจจะเป็นสนิคา้ของฝากตา่งๆของประเทศรัสเซยี 

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว โดยหวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า ** 

น าทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

22.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่

TG975 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

 
 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                                                                                                      

 

10.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

07 – 13 ธนัวาคม 2562  Bus 1 48,999 48,999 47,999 9,000 28,999 

07 – 13 ธนัวาคม 2562  Bus 2 48,999 48,999 47,999 9,000 28,999 

09 – 15 ธนัวาคม 2562 49,999 49,999 48,999 9,000 29,999 

14 – 20 ธนัวาคม 2562 49,999 49,999 48,999 9,000 29,999 

21 – 27 ธนัวาคม 2562 49,999 49,999 48,999 9,000 29,999 

*ปีใหม*่ 28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563 57,999 57,999 56,999 10,000 32,999 

*ปีใหม*่ 30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2563 57,999 57,999 56,999 10,000 32,999 

*ปีใหม*่ 01 – 07 มกราคม 2563 55,999 55,999 54,999 10,000 32,999 

27 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 

05 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

15 – 21 กุมภาพนัธ ์2563 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 

19 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 

26 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 44,999 44,999 43,999 9,000 29,999 

02 – 08 มนีาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

07 – 13 มนีาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

09 – 15 มนีาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

11 – 17 มนีาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

16 – 22 มนีาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

23 – 29 มนีาคม 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

01 - 07 เมษายน 2563  47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 

04 - 10 เมษายน 2563  47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 

15 – 21 เมษายน 2563 Bus 1 47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 

15 – 21 เมษายน 2563 Bus 2 47,999 47,999 46,999 9,000 32,999 

18 – 24 เมษายน 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

20 – 26 เมษายน 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

22 – 28 เมษายน 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

25 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 45,999 45,999 44,999 9,000 30,999 

09 – 15 พฤษภาคม 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

13 – 19 พฤษภาคม 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

20 – 26 พฤษภาคม 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

25 – 31 พฤษภาคม 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

27 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

30 พ.ค. – 05 ม.ิย. 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

03 – 09 มถินุายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

06 – 12 มถินุายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

10 – 16 มถินุายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

13 – 19 มถินุายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

17 – 23 มถินุายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

20 – 26 มถินุายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 

24 – 30 มถินุายน 2563 51,999 51,999 50,999 9,000 35,999 
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** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

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

(Upgrade) หรอื เปลี่ยนแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามซึง่ที่น่ังถูกระบุใหเ้ป็นหมู่คณะ และ สามารถสะสมไมลไ์ดสู้งสุด 

50% 

 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 กก. (สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ชิน้ เชน่ 23 กก. 1 ชิน้ / 7 กก. 1 ชิน้ = รวม 30 กก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ท่าน Triple แบบเสรมิเตยีง 

วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรม

ทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการระบ ุและ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าท ิปคนขบัรถ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ และ หวัหน้าทวัร ์รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 70 เหรยีญดอลล่าร ์

สหรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,150 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ 

วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์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. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คี่าใชจ้่ายตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส 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 และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 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) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
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เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

6. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

7. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากับเทา่นัน้ 

8. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

10. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่่ากรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

12. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 


