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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย   (-/-/เยน็) 
 

09.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินาสุวรรณภูมิเคาทเ์ตอร์สายการบินแอร์โรวฟรอตอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น4 ประตู 

  7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES 

12.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี SU273 

  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 2 รอบ **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 

 

 

 

 

 

 

 

19.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ์ ประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากร** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจาก
เจา้หนา้ท่ีน าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป 
เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัวา่เป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากเมืองหน่ึง ประกอบ 
ดว้ยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถซ่ึ์งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากกวา่ 200 แห่ง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ทีพ่กั HOLIDAY INN HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเบื้องต้นเท่าน้ัน โรงแรมคอนเฟิร์มจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนั
ก่อนวนัเดินทาง) 

วนัทีส่อง พระราชวงัเคลมลนิ•โบสถ์อัสสัมชัญ•พพิธิภัณฑ์อาเมอร่ีแชมเบอร์•จัตุรัสแดง • มหาวหิารเซนต์บาซิล 
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กัพร 
จากน้ัน ชมความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว์ ซ่ึงถือเป็นเมืองหลวงของประเทศสหพนัธรัฐรัสเซียท่ี

ยิง่ใหญ่ น าท่านเขา้ชมพระราชวงัเคลมลนิสัญลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวยีต อนัเป็นจุดก าเนิดของ

ประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาท่ีน่ีเปรียบเสมือนหวัใจของ

กรุงมอสโคว ์ อีกทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรง

เสด็จไปประทบั ณ พระราชวงัเซนตปิ์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือวา่ท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตยข์องพระเจา้ปัจจุบนั

เป็นพิพิธภณัฑ ์ ท่ีส าหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ ชมโบสถอ์สัสัมชญั 

วหิารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือวา่ส าคญัท่ีสุดในเคลมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสร้างทบัลงบน

โบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชเ้พื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
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น าท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ตั้งอยูอ่ยูใ่นเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ 
มงกุฎทองค าของราชวงศ์โมโนมาคจกัรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคได้พระราชทานมงกุฎน้ีให้กับ
เจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เม่ือราว 700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท าจากทองค า
ประดบัดว้ยขนเสือเซเบิล (Sable) และอญัมณีล ้าค่าต่างๆมากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จนถึงปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสร้างโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าท่ีมีมาก่อน แล้วใช้เพื่อในการประกอบพิธี
ราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  เป็น
ตวัอยา่งผลงานศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนัใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดให้ผูค้น
มาเยีย่มชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาดอนัมหึมาของท่ีน่ี 

 
น) 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร 



BT-DME01_SU_APR20  6 

จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานท่ีส าคญัใจกลางเมืองมอสโควส์ร้างในสมยัคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็น
ศูนยร์วมเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
และยงัถือไดว้า่เป็นจตุัรัสท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในโลกบริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ี
ส าคญัของประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถไดช้มอนัไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s 

Catherdral) สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับวา่สวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว ์ จนไดรั้บการขนานนามวา่ “โบสถ์
ลูกกวาด”สร้างข้ึนดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม  

 

 

 
 
 
 
 
 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพของกรุง

มอสโคว ท่ีสามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทั้งหมด จึงท าให้เลนิน ผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือกเนินเขา
แห่งน้ีเป็นท่ีตั้ งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซ่ึงเป็น
มหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัฐเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
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ทีพ่กั HOLIDAY INN HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 
(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเบื้องต้นเท่าน้ัน โรงแรมคอนเฟิร์มจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนั
ก่อนวนัเดินทาง) 

วนัทีส่าม สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก•ป้อมปิเตอร์ และปอล• วิหารเซนต์ไอแซค 
                          ล่องเรือแม่น า้เนวา (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(Saint 

Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูงSapsan Fast 

Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** รอบ
ของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นได้ตามความ
เหมาะสม**เมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “ราชินีแห่ง
ยุโรปเหนือ” เพราะทศันียภาพท่ีสวยงามของเมือง  

หมายเหตุ : ท่ีนัง่บนรถไฟจะจองเป็นตัว๋กรุ๊ปไดท่ี้นัง่แบบกรุ๊ปโซน 
โดยผูโ้ดยสารอาจจะไม่ไดน้ัง่โบก้ีเดียวกนัทั้งกรุ๊ป 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกท่ีสร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค 

สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1703ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์ 
มหาราช เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดของเมือง โดย
มีความสูงถึง 122.5 เมตร ลกัษณะเป็นรูปทรงหก
เหล่ียม เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบนัด้านใน
เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใช้เป็นท่ีฝังพระศพของพระเจา้
ปีเตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์แห่ง
ราชวงศโ์รมานอฟ นอกจากน้ียงัมีภาพเขียนของ
นกับุญ รวมรูปพระแม่มารีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีงดงาม อนั
เป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของคริสตศ์าสนิกชน 

จากนั้น เดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือว่าไดรั้บการตกแต่งอลงักาลมากท่ีสุด 
ยอดโดมฉาบดว้ยทองค าแท ้100 กิโลกรัม และภายในใช้หินอ่อน และหินอ่ืน ๆ กวา่ 43 ชนิด ในอดีตเคย
เกิดเหตุเพลิงไหมท่ี้สถานท่ีแห่งน้ี จึงไดมี้การก่อสร้างข้ึนใหม่ ในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ในปี ค.ศ. 
1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 
40 ปีมีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตวัวิหารใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ 
ประดบัดว้ยประติมากรรมเหล็กอนังดงาม เป็นโบสถ์ออร์โทดอกซ์แห่งเดียวท่ีประดบัประดาตกแต่งดว้ย
กระจกสีอยา่งวจิิตรบรรจง และยงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวเมืองท่ีน่ีใหค้วามนบัถือเป็นอยา่งมาก  
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น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าเนวาNEVA RIVER CRIUSEพร้อมด่ืมด ่ากบับรรยากาศของสองฟากฝ่ังเป็นแม่น ้ าใน
ประเทศรัสเซียส่วนยุโรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเขา้สู่อ่าวฟินแลนด์ในทะเลบอลติก มี
ความยาวค่อนข้างสั้ น คือ 74 กิโลเมตร แต่เป็นแม่น ้ าท่ีมีการไหลเป็นอนัดับสามในยุโรป ผ่านเขตการ
ปกครองของรัสเซีย 2 แห่ง คือ เลนินกราดโอบลาสตแ์ละเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 
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*** ทั้งน้ีการล่องเรือท่ีแม่น ้าเนวา ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศถา้หากสภาพอากาศหนาวจดั จนท าใหแ้ม่น ้าจบัตวัเป็นน ้าแข็ง 

ท าใหไ้ม่สามารถล่องเรือได ้หรือก่อใหเ้กิดอนัตรายระหวา่งล่องเรือ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 10 USD 

 ตามเง่ือนไขในโปรแกรมทวัร์ เพื่อยกเลิกการล่องเรือ โดยค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั*** 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ท่ีเมืองเซนตปิ์เตอร์เบิร์ก 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเบื้องต้นเท่าน้ัน โรงแรมคอนเฟิร์มจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนั

ก่อนวนัเดินทาง) 

วนัทีส่ี่  พระราชวงัฤดูร้อน หรือพระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ •พระราชวงัฤดูหนาว •พพิธิภัณฑ์เฮอมิเทจ   
  ช้อปป้ิงเอาท์เลต วลิเลจ        (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวงัท่ี

สวยงาม ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวงัท่ีสรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมยันั้น ท่ี
ช่ือวา่ ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ บรอง ซ่ึงทั้งสองคนแบ่งกนัสร้างพระราชวงัน้ี โดยตวัภายใน 
พระราชวงัเป็นหนา้ท่ีหลกั ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และ
คลาสสิก พระเจา้ปีเตอร์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรรจงสร้างพระราชวงัอยา่งประณีตเนน้การตกแต่งภายในท่ีเลือกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและ
ภาพวาดสีน ้ ามนัเป็นหลกัดา้นนอกจะเป็นหนา้ท่ีของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมาสร้างลานน ้ าพุ 
โดยเฉพาะ ลานน ้าพุแห่งน้ีถือเป็นจุดหลกัของประสาทแห่งน้ีก็วา่ได ้ดว้ยความยิง่ใหญ่ตระการตาและแสง
ของพระอาทิตยก์ระทบผิวน ้ า และขอบอ่างสีทองมนั รวมถึงบรรยากาศร่มร่ืนของตน้ไมน้านาพนัธ์ุจึงท า
ใหเ้กิดภาพท่ีสวยงามราวกบัดินแดนในเทพนิยาย 
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** ในส่วนของน า้พทุางพระราชวงัจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และ 

อาจปิดท าการในวนัจันทร์ส้ินเดือน หรือวนัจันทร์กบัวนัองัคาร (2วนัติดต่อกนั) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวนัหยุด 

ของชาวพืน้เมืองรัสเซีย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิม่วนัหยุดหรืออาจจะปิดท าความสะอาด 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณทีีพ่ระราชวงัฤดูร้อนปิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลีย่นโปรแกรมได้ 

ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเข้าพระราชวงัอ่ืนทีเ่ปิดหรือสถานทีอ่ื่นๆในช่วงเวลาดังกล่าว** 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่ง

น้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 
5 ในการเจริญสัมพนัธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงของราชวงศโ์รมานอฟ ระหวา่งปี ค.ศ.1732 - 
1917 ตั้งอยูร่ะหวา่งท่าวงั กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียว และ ขาว ดว้ยสถา 
ปัตยกรรมบารอค ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมในฐานะ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (TheState Hermitage Museum) ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่า
ของโลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก อยา่งเช่น ลิโอนาโด ดาวนิซ่ี,ปิกสัโซ่,
แรมบรันด์,แวนโก๊ะ เป็นตน้ จดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง  
**ในบางช่วงพระราชวงัอาจมีการปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ดงันั้นหากวนัท่ีเดินทางตรงกบัช่วง
วนัปิดเขา้ชม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขา้
พระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในช่วงเวลาดงักล่าว** 
เดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซ่ึงพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 
ทรงสร้างใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลิกทาส ดว้ย
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ความหวงัดีต่อประชาชน ปรากฎวา่ชาวรัสเซียไม่เขา้ใจ เพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมีความเป็นอยูท่ี่จน
ลง เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตวักนัวา่แผนปลงพระชนม ์ โดยส่งหญิงชาวนาผูห้น่ึงติดระเบิดพลีชีพวิง่เขา้
มาขณะพระองคเ์สด็จผา่น ต่อมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถห์ยด 
เลือดมาจนถึงทุกวนัน้ี รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตลย์โุรปและเป็นแหล่ง 
ชอ้ปป้ิงท่ีรวมร้านคา้ดงัมากมายกวา่ 40 ร้าน สัมผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชั้นน า
ต่างๆ มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER 
VASSA&CO 

 
 
 
 
 

 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั Park Inn Pribaltiyskayaหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเบื้องต้นเท่าน้ัน โรงแรมคอนเฟิร์มจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนั
ก่อนวนัเดินทาง) 
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วนัที่ห้า พระราชวงัแคทเธอรีน•สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์•จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
GUM•สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ •ชมการแสดงละครสัตว์   (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

จากน้ัน น าทุกท่านเดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์หรือหมู่บ้านปุชกิน้ สถานท่ีประทบัและพกัอาศยัของเจา้นาย
ชั้นสูงไม่วา่จะเป็นอเล็กซานเดอร์ ปุชก้ิน ยอดกวีเอกรัสเซีย น าท่านชมพระราชวงัแคทเธอรีน ท่ีสวยงาม 
แห่งหน่ึงในรัสเซีย มีหอ้งต่างๆ ใหช้มนบัร้อยแต่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมหอ้งอ าพนั (แอมเบอร์รูม) เป็นสุด
ยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี18 อนัประมาณค่ามิไดท่ี้ช่างเยอรมนัสร้างให้แก่ปราสาทของกษตัริยฟ์รีดริชท่ี1 
แห่งปรัสเซียประกอบดว้ยแผน่ไมโ้อก๊ขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดบัอ าพนั 6 ตน้ พร้อม
กระจกผนังและโมเสก อญัมณีมีค่าจากอิตาลี ห้องอ าพนัถูกสร้างข้ึนใหม่ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบนั
ราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีนได ้ทางบริษทัฯ ขอน าท่านชม พระราชวงัพาฟลอฟส์ 
ตั้งอยูส่วนขนาดใหญ่ซ่ึงสร้างโดยพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื่อให้กบัพระราชบุตรพอล โดยใชช่้างท่ี
พระองคท์รงโปรดท่ีสุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจา้
พอล ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนท่ีพระองค์โปรดปรานเน่ืองจากพระองค์ต้องการศิลปะแบบฝร่ังเศส
มากกว่าอิตาลี ท าให้คาเมอร์รอนงอนไปพกัใหญ่และกลบัมาท างานต่อหลงัจากพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี1
ข้ึนครองราชยท์รงเสด็จมาพ านกัท่ีพระราชวงัน้ีตวัพระราชวงัประดบัดว้ยของเก่าดั้งเดิมท่ีถูกเก็บให้รอด
พน้จากกท าลายเม่ือคราวสงครามโลก) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางกลบัสู่ เมืองมอสโควโ์ดยรถไฟความเร็วสูงSapsan Fast Train 
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม** 

หมายเหตุ : ท่ีนัง่บนรถไฟจะจองเป็นตัว๋กรุ๊ปไดท่ี้นัง่แบบกรุ๊ปโซน โดยผูโ้ดยสารอาจจะไม่ไดน้ัง่โบก้ีเดียวกนัทั้งกรุ๊ป 
จากน้ัน น าทุกท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro)ต่ืนตากบัการผสมผสานระหวา่งเทคโน 

โลยกีบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อน จากนั้น น าท่านเดินทาง

ไปยงัถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางของแหล่งประวติัศาสตร์และถือวา่เป็น

หน่ึงในยา่นโบราณท่ีสุดของมอสโคว ์ ท่ีมีช่ือปรากฏในประวติัศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 โดยตลอด

ความยาว 1.8 กิโลเมตร ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่งชุมนุม

ของศิลปินอินด้ี ท่ีมาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใครยอมใคร 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตวแ์สนรู้ และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรมมายากล ของ ละครสัตว์

Circus Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสัตวท่ี์ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดี หลงัจากจบการ
แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสัตวแ์สนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

**ท่ีนัง่ชมเป็นบตัรแบบตัว๋กรุ๊ปจดัตามระบบทวัร์ลอ้กท่ีนัง่ไวต้ามราคาทวัร์ หากท่านตอ้งการท่ีนัง่วีไอพีหรือท่ีนัง่ดา้นหน้า
กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีเพื่อซ้ือบตัรอพัเกรดทั้งน้ีหากท่ีนัง่จะอพัไดต่้อเม่ือมีท่ีนัง่เหลือเท่านั้น** 

**กรณลีะครสัตว์งดการแสดง ซ่ึงบางกรณงีดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นไปทางระบบการจัดการทาง 

ประเทศรัสเซียของคณะละครสัตว์  ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าบริการส่วนนีใ้ห้1000 บาท** 

ทีพ่กั HOLIDAY INN HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 
(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเบื้องต้นเท่าน้ัน โรงแรมคอนเฟิร์มจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนั
ก่อนวนัเดินทาง) 

วนัที่หก  มหาวหิารเซนต์เดอะซาเวยีร์ •หอส่งสัญญาณโทรทัศน์Ostankino Tower •ตลาดอสิไมโลโว่ 
      (เช้า/กลางวนั/-) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากนั้น ชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์หรือท่ีเรียกกนัวา่ มหาวิหาร

โดมทอง (St.Saviour Cathedral)เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
รัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า Moskva เมือง
มอสโคว ประเทศรัสเซีย สร้างข้ึนในสมยัของพระเจา้ซาร์อ
เล็กซานเดอร่ี 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดง
กตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์



BT-DME01_SU_APR20  14 

เดอะซาเวียร์ใช้เวลาก่อนสร้างนานถึง 45 ปีในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบท าลายมหาวิหารแห่งน้ี 
จนกระทัง่ในสมยัประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมี้การบูรณะข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเงินบริจาคและพลงั
ความศรัทธาของผูค้น ดงันั้นท่ีน่ีจึงเป็นท่ีรักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึง
กลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในการประกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศ
รัสเซีย 

*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเข้าชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไม่สามารถเข้าชมได้ โดยทางทัวร์จะไม่

สามารถทราบล่วงหน้าเน่ืองจากเป็นการจัดการของทางโบสถ์ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การถ่ายรูปชมบริเวณด้านนอก ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว*** 

จากนั้น น าท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์Ostankinoใหคุ้ณไดเ้ห็นววิเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง  
 ในขณะเดียวกนัก็ท าหนา้ท่ีออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จ านวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย เดินทาง

ไปท่ีจุดชมวิวของหอส่งสัญญาณน้ีเพื่อรับชมความบนัเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่ง

สัญญาณน้ีโดดเด่นอยูบ่นเส้นขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารท่ียนือยูด่ว้ยตวัเอง

ท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอน้ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้ าโซเวียตNikita 

Khruschevไดท้  าการปรับเปล่ียนไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ีท าใหส้ถาปนิกผูน้ี้วางหมวก

ไวใ้ตหิ้นท่ีฐานหอเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้ า ยืนท่ีฐานเพื่อช่ืนชมขนาดอนัน่าประทบัใจ

ของโครงการท่ีมีตน้ทุนสูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

เทีย่ง น าท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANTรับประทานมื้ออาหารสุดหรูที่ ท่านจะได้สัมผัสกับ

บรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ระดับความสูง 328M. ณ Ostankino Tower 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

**หมายเหตุ**  เน่ืองจากตึก OSTANKINO TOWERไม่อนุญาตให้  เด็กทีม่ีอายุต ่ากว่า 7 ปี ขึน้ไปด้านบนตึกได้ 
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ดังน้ัน  โปรแกรมนีจึ้งขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะ ลูกค้าทีม่ีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึน้ไป  /  ในกรณีทีม่ีเด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เดินทาง 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงร้านอาหารที่มีระดับเทยีบเท่าให้แทน** 
** หากทางตึกมีการจ ากดัจ านวนผู้ขึน้ชมทางทวัร์ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลร้านอาหารโดยจะแจ้งให้ทราบก่อน
เดินทาง เน่ืองจากเป็นนโยบายทางตึก ซ่ึงทางทวัร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
 

จากน้ัน น าท่ าน เข้ า สู่  ต ล าด อิ ส ไม โล โว่  (Izmailovo 

Market)ตลาดสินคา้หัตถกรรมและของเก่าอนัลือ
ช่ือ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจกัรแห่งประเทศเทศ
รัสเซียตลาดน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของท่ีระลึก 
และของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว 
ตั้งอยูท่ี่สถานีรถไฟ Partisanskayaอยูท่างตะวนัออก
ของกรุงมอสโคว ์เรียกไดว้า่ ราคาถูกท่ีสุด และยงัมี
ให้เลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้
อิสระแก่ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

จากน้ัน  ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินเชเรเมเตียโวมอสโคว ์

20.10 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินแอโรวฟรอท(SU)เที่ยวบินที ่SU 272 

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

…………………………………………………………………. 

หมายเหตุ : หากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆในรายการมกีารปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏบิัติการ
ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับและเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนีลู้กค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์.....รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบร์ิก 
7 วนั 5 คืน บินตรงโดยสายการบนิแอร์โรวฟรอต(SU) 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดีย่ว จอยแลนด์ 

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

35,900 

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

35,900 

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

35,900 

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

35,900 

** คณะเดนิทางจ านวน 30 ท่าน ** 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Classไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สายการบินแอโรว

ฟรอท(SU)ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
เง่ือนไขประกนัการเดินทางค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่งการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60USD/ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการ
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัมิฉะนั้น ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อน
เดินทาง 45 วนั) 

กรณยีกเลกิ (จอยกรุ๊ป): 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้ งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด
เทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด 

 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมดัจ าทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 
ทั้งส้ิน 
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 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลกิ (ตัดกรุ๊ป): 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนภายใน 60 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณี
วนัหยดุ เทศกาล,วนัหยกุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
 ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ
เดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

 กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) 
กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

อาหาร 

 อาหารท่ีประเทศรัสเซีย ทางทวัร์จะจดัทั้งอาหารจีนและอาหารทอ้งถ่ิน และอาหารสไตล์ยโุรปแบบฟิวชัน่ ซ่ึงรสชาติ
จะเป็นไปตามสไตลรั์สเซีย อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางม้ือ  

โรงแรมทีพ่กั 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ                       

ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)ซ่ึงท่านจะตอ้งช าระค่าพกัเด่ียวเพิ่มเน่ืองจากบาง
โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริมซ่ึงไม่สะดวกสบายในการพกั **กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองแบบ 3 
ท่านหากลูกคา้พึงพอใจทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขของหอ้งพกัดงักล่าว** 

 โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นห้องแบบ Twin เตียงเด่ียว 2 เตียงในห้อง ห้อง Double จะมีน้อยมากในแต่ละ
โรงแรมและส่วนใหญ่ก็จะเป็นลกัษณะการน าเตียงมาชิดกนัให้เป็น Double หากลูกคา้รีเควสพกั Double ทางบริษทั
ฯจะไม่รับรองเร่ืองห้องให้เน่ืองจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถล้อคห้องพกัได้จึงข้ึนอยู่กับการ
จดัการของทางโรงแรมเป็นหลกั ทั้งน้ีลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นTraditionalห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติTrade Fairเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางไดแ้ละบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น หนงัสือเดินทางห้ามขาด ห้าม
ช ารุด ห้ามเปียกน ้า ห้ามสแตมป์ตวัการ์ตูนหรือสแตมป์อยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะ
เป็นเอกสารราชการ ส าคญัอยา่งยิง่ ไม่เช่นนั้นพาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้โดยทาง
ทวัร์จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆไดทุ้กกรณี 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การ
นดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ 
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิ
ปรับราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่นCharter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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 ** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้า
อย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 


