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•  ชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) ถา่ยรูปทีโ่บสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral)  

•  เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซาร ์ 

•  ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก  

•  พระราชวงัฤดหูนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & WINTER PALACE) พระราชวงัอนัยิง่ใหญ ่

•  พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ (PETERHOF) รมิฝั่งทะเลบอลตคิสรา้งในปี ค.ศ.1705  

•  พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของ 

    ประเทศรสัเซยี 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์–  
      ลอ่งเรอืแมน่ า้มอสกาวา่ 

08.00 น.  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศประตู 4 
เคาน์เตอร ์D ของสายการบนิไทย Thai Airways เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.50 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี สายการบนิ Thai 
Airways โดยเทีย่วบนิ TG974 

17.10 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี (เวลาชา้กว่า
ประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทาง
ร อ รั บ สั ม ภ า ร ะ เ รี ย บ ร ้อ ย  จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ดินท า ง สู่ ใ จ ก ล า ง  ก รุ ง ม อ ส โค ว ์
(Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55นาที) น าท่านเดินทางสู่ ล่องเรอืแม่น า้มอสกาว่า 
(Moskva Cruise) แมน่ ้าสายหลักใจกลางเมอืงมอสโคว ์เพือ่ชมความสวยงามยามเย็น
ของสองฝ่ังของเมอืงมอสโควท์ีอ่ันสงา่งาม  
** ขอสงวนสทิธิใ์นกรณีที่เรือไม่สามารถล่องไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอคืนค่า
ลอ่งเรอืใหก้บัผูเ้ดนิทางทกุทา่น ทา่นละ 10 เหรยีญดอลลา่รส์หรัฐ (USD.) ** 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Holiday Inn Seligerskaya Hotel**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2 เมอืงมอสโคว ์-พระราชวงัเครมลนิ -มหาวหิารอสัสมัชญั -มหาวหิารอารค์แอนด์
เกลิ มคิาเอล -ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์-ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์-พพิธิภณัฑ์
อารเ์มอรี ่แชมเบอร ์-จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์
-หา้งสรรพสนิคา้กมุ - อนสุรณ์สถานเลนนิ -ถนนอารบตั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระ

เจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระท่ังพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปี

เตอร์สเบริ์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ 

บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตรัุสวหิาร เป็นทีต่ัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Ca-

thedral) สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็น

สถานที่ ที่พระเจา้ซาร์ใชท้ าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมีพธิกีรรมทางศาสนามหาวหิาร

อัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล 

(The Archangel Michael) ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับนักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบัน

เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์หง่

พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รง

ประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ที่สดุในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆัง

แตก ปัจจุบันตัง้อยูภ่ายในพระราชวังเครมลนิแหง่นี้ ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Can-

nons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญท่ีส่ดุในโลก ทีย่ังไมเ่คยมี

การใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน  

 น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Mu-

seum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าคา่

ของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอรเ์ป็นหนึง่

ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อกี 

2 ทีอ่ยูท่ี ่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอหิรา่น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่   
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงที่เป็นเวทีของ

เหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์ของรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรือ

การประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่หง่นี้ใชจั้ดงาน

ในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่

2 บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่มหา

วหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมอืง

มอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ

โดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทีม่ลีักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม 

สสีนัสดใส ตัง้ตระหงา่นสงา่งาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดดูใหค้น

จ านวนไม่นอ้ยที่เดนิทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที่ระลกึคู่กับมหาวหิารแห่งนี ้

พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทีส่ าคัญนีค้วบคูก่ันไป มหาวหิารเซนต ์

บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบ

ชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก

ปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 

Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรือ่งเลา่สบืตอ่กันวา่ พระเจา้

อวีานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแหง่นี้มาก จงึมคี าสั่งใหป้นูบ าเหน็จ

แกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพือ่ไมใ่หส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่

ทีส่วยงามกวา่นี้ไดอ้กี การกระท าในครัง้นั้นของพระเจา้อวีานที่ 4 จงึเป็นทีม่าของสมญา
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นาม Ivan The Terrible หรอือวีานมหาโหด น่ันเอง ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour 

Clock Tower) ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่

ท ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995 ชม 

หา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืง

มอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจบุันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดด์ังทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุ่นลา่สดุ (New Collection) ชม 

อนสุรณ์สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของ

รัสเซยี ภายในคือสถานที่พักพงิเมื่อท่านสิน้ใจในจัตุรัสสแีดงที่เคร่งขรมึแต่ยังคงความ

ยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชน

เขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถึง 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสีแดง

ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่  
 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
  น าท่านเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. 

เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ังวาด
รปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  

  น าทา่นชม การแสดงละครสตัว ์(Circus Show) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรู ้เชน่ สนัุข 
ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ
อาชพี หลังจากจบการแสดงทา่นสามารถถา่ยรปูกับสตัวต์า่งๆเพือ่เป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย  

  ** กรณีละครสัตวง์ดการแสดง ซึง่บางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บรกิารสว่นนี้ให ้ทา่นละ 20 เหรยีญดอลลา่รส์หรัฐ (USD.) **  
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Holiday Inn Seligerskaya Hotel**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 มอสโคว ์– Sapsan train – ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวหิารเซนตไ์อ
แซค         

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่สถานรีถไฟ เพื่อน าท่านเดนิทางสู่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก ออก
เดนิทางจากมอสโควโ์ดยรถไฟความเร็วสงู Sapsan Train เลขที7่60* ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง (การเดนิรถไฟและเวลาออกเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ) 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



PRS02-TG PRO RUSSIA MOSCOW ST.PETERBURG COOLING FRESH 7D5N 

น าท่านชมดา้นนอก ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นสิง่กอ่สรา้งแรก

สดุของเมอืง St.Petersburg สรา้งในปีค.ศ.1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวเีดน

ดว้ยศลิปะแบบบารอกเพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกันขา้ศกึรุกราน ตัง้อยู่บน เกาะ

วาซลิเยฟสกี ้(Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลีย่ม ก าแพงเป็นหนิก่ออฐิ 

สว่นวหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1712 

ดว้ยการออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จในวันที ่29 มถิุนายน ค.ศ.1733 ตัง้

ชือ่วหิารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรตแิด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่

ศาสนา ความสงูของยอดแหลมคอื 122.5 เมตร ในอดตีเป็นสิง่ กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุของเมอืง

และหา้มสรา้งสิง่กอ่สรา้งใดสงูกวา่ ภายในท าการตกแตง่ดว้ยศลิปะบารอกซึง่นับวา่แตกตา่ง 

กับโบสถ์ครสิตอ์อรโ์ทดอกซท่ั์วไปและวหิารแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมา

นอฟ เริม่ตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระท่ังถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของ

ราชวงศ ์จากนัน้ น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกับ มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S 

CATHEDRAL) สรา้งในปี ค.ศ.1712 โดยมโีดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดตีวหิารเซนตไ์อ

แซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึง่ต่อมาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถห์นิ และถูกสรา้งใหม่

อย่างงดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะใหว้หิารแห่งนี้เป็นวหิารที่มี

ความยิง่ใหญ่ที่สุดของโลก พระองคจ์งึทุ่มเททัง้ก าลังคนและก าลังทรัพยอ์ย่างมหาศาล 

เฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผน่ปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม ภายในวหิารประดับประดาดว้ยหนิ

ออ่น, และ  มาลาไคทห์ลากส ีซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
พัก Park Inn Pulkovskaya Hotel**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัที ่4 พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ–โบสถห์ยดเลอืด -ถนนเนฟก ี– พระราชวงัฤดรูอ้นปี
เตอรฮ์อฟ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจหรอืพระราชวงัฤดูหนาว (THE HERMITAGE 

ART MUSUEM & WINTER PALACE) พระราชวังอันยิง่ใหญ่ทีส่รา้งขึน้และ

เปลีย่นแปลงหลายครัง้จนถงึปี ค.ศ. 1732 สถาปนกิชาวอติาเลีย่น, บารโ์ตโลมโิอ ฟราน

เชสโก ราสเตรลี ่ออกแบบดแูลการกอ่สรา้งจนถงึปีค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของพระนางแคท

เธอร ์ รนี มหาราชนิีอดตีทีป่ระทับของซารแ์ห่งรัสเซยี ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถงึ 1,057 

หอ้ง มีบันได 117 แห่ง เป็นที่เก็บสมบัตลิ ้าค่าของราชวงศ์ รวมทั้งสมบัติจากท่ัวโลก

มากมาย ชมภาพเขยีนของจติรกรเอกชัน้เยีย่มของโลกมากมาย อาทเิชน่ ไมเคลิ แองเจล

โล, ลโีอนาโดดารว์นิชี,่ ราฟาเอล, แรมบร๊าน, เอลเกรโก,้ แวนโก๊ะห,์ ปิกัสโซแ่ละศลิปิน

อืน่ๆ รวมทัง้หอ้งส าคัญตา่งๆ รวมถงึหอ้งมาลาไคท้ ์

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

พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 2 พระบดิาถูก

ลอบปลงพระชนม ์เพือ่เป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซยีใน
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ครสิต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใชใ้นการก่อสรา้ง มีลักษณะรูปร่างคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิที่

เมอืงมอสโคว ์ 

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

เจา้ปีเตอร์มหาราช โดยมคีวามยาว 4.5 กโิลเมตร เริม่ตน้ที่หนา้พระราชวังฤดูหนาวและ

สิน้สดุทีส่ถานรีถไฟ จดุเดน่อยูท่ีส่ถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที ่18-20 ทีเ่รยีงรายอยูส่องขา้ง

ทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ซึง่เป็นทัง้ย่านการคา้ ย่านที่

อยูอ่าศัย ทีต่ัง้ของพระราชวงั โรงละคร โรงแรม และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
  น าทา่นถา่ยรปูกับ พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอื เปโตรควาเรสต ์(PETERHOF) 

รมิฝ่ังทะเลบอลตคิสรา้งในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นที่
พักผอ่นส าหรับลา่สตัวใ์นฤดรูอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงันีม้คีวามงดงามยิง่กวา่
พระราชวังแวร์ซายส์ในฝร่ังเศสเพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย และ
เนื่องจากไดร้วบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากประเทศต่างๆมากมายสิง่ก่อสรา้งและ
สถาปัตยกรรมทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสคิ ทีใ่ชป้ระดับประดา
หอ้งหับต่างๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมน ้าพุ
อันโดดเดน่อลังการดว้ยทองเหลอืงอรา่ม และรม่รืน่ลงตัวกับอทุยานพฤกษานานาพันธุ ์

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
พัก Park Inn Pulkovskaya Hotel**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 

วนัที ่5 พระราชวงัแคทเธอรนี – Sapsan train – มอสโคว ์
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางไปยัง พระราชวงัแคทเธอรนี (CATHERINE PALACE) หรอืหมูบ่า้น 
พุชกิน้ (PUSHKIN VILLAGE) และบอ่ยครัง้ทีถู่กเรยีกวา่ “หมูบ่า้น พระเจา้ซาร”์ เพราะ
ทีน่ี่เป็นเมอืงทีพ่ระเจา้เซนต์ ปีเตอรม์หาราชทรง พระราชทานทีด่นิแกพ่ระนางแคทเธอรนี
ซึง่เมอืงนี้ถูกเปลีย่นชือ่เพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กวเีอกพุชกิน้ ในปีค.ศ. 1937 เพราะกวเีอกผูน้ี้
เคยผ่านการศกึษาในโรงเรียนที่เมอืงแห่งนี้ ตัวพระราชวังสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1756 โดย
สถาปนกิชาวอติาเลีย่นผูท้ีม่ ีชือ่เสยีง พระราชวงั แหง่นีม้คีวามสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังใดๆ 
ในโลก อสิระใหท้า่นเดนิชมสวนอันรม่รืน่งดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง
ไดต้ามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
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น าท่านออกเดนิทางสูส่ถาณีรถไฟ เพือ่น าท่านเดนิทาง กลับสูก่รุงมอสโคว ์ออกเดนิทาง
จากเซนตปี์เตอรส์เบริก์โดยรถไฟความเร็วสงู Sapsan train เลขที7่57* ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง (การเดนิรถไฟและเวลาออกเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับชว่งเวลาและสภาพอากาศ) ***หากมเีวลาจะน าท่านไปช็อปป้ิงที ่
Izmailovo Souvenir Market อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Holiday Inn Seligerskaya Hotel**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 

วนัที ่6 เมอืงมอสโคว ์-จดุชมววิ สแปโรฮลิล-์สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์–  
               มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมอืงมอสโควไ์ดทั้ง้หมด ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ี่
สรา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกัน  
น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวาม
สวยงามมากที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี 
ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากชว่งแรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็น
ผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็น
ลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคุณความดขีองวรีบรุุษ (Monumental Art) 
ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบ
โมเสก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) 
หรือที่เรียกกันว่า มหาวหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพื่อเป็น
อนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร์
ที่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารที่ส าคัญของนิกายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใช ้

ประกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์
จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเดนิทางชอ้ปป้ิง Outlet Villege Belaga Dacha  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานโดโมเดเดโว กรุงมอสโคว ์เพื่อเช็คอนิ
เดนิทางกลับประเทศไทย 

18.40 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย Thai Airways เทีย่วบนิที ่
TG975 

 

วนัที ่7 กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
17.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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      อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง หมาย
เหต ุ

ผูใ้หญ ่
พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่ 
3 ทา่น 1 หอ้ง  

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 12 
ปี) ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่น

ละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

29 พ.ค. – 04 ม.ิย. 62  57,900 57,900 57,900 56,900 11,000 

ราคาทวัร ์ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 42,900 บาท 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

บนิหร ูบนิตรง สะสมไมล ์50% สูป่ระเทศรสัเซยีโดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS 

 
 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 
 
 

 เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ต า่ 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 45 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไม่ม ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังานขาย
โดยตรง  

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 
 

 

  
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี  
    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเนือ่งจาก 
    เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 2 ใบ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และ    
    กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรณุา      

อตัราคา่บรกิารรวม 
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ตดิต่อพนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้่าน
ทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

 

  

   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 
     คา่ประกันอบุัตเิหตขุ ึน้บอลลนู  
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 45 USD/ทา่น/ทรปิ 

   ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 

   เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรณุาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 20,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป
กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ี
หลังจากท าการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่
ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่วา่จะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้
เดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 
ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ัง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ี่จะช่วยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนือ่งจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจาก
การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
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