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บนิดว้ยสายการบนิไทย (TG): ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ(BKK) 
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**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 30 กก. (ไม่เกนิ 1 ช ิน้) และถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กก. ** 
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DAY 1 กรุงเทพ (สุววรณภูม)ิ – สนามบนิวนูโคโว(มอสโคว)์ – เมอืงมอสโคว ์   
11.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน Row D ประตู 2 

สายการบนิ THAI AIRWAY โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และหวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

14.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  โดยสายการบิน THAI 
AIRWAY เทีย่วบนิที ่TG 974 ** มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

20.20น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิวนูโคโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี (ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าเมอืงไทย
ประมาณ 4 ช ัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซยี มีประวตัศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี 
เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และการเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามสักวา ซึง่ในตวัเมอืง
มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองทีม่ีประชากรหนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป และเมื่อสมยัคร ัง้ที่

สหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยงัเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 
พกัที ่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า   
DAY 2 สถานีรถไฟความเรว็สูง – เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์– เมอืงพุชกนิ – พระราชวงัแคทเทอรนี – ป้อมปีเตอร ์

และปอล 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเรว็สูง (Sapasan Fast Train) หรอืเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก
เยอรมนั หรอืทีเ่รยีกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเรว็สูงของประเทศรสัเซยี การออกแบบเป็นส่วนหน่ึงของ
ตระกูล Siemens Velaro มคีวามเรว็สูงสุด โดยประมาณ 250 ก.ม. ต่อชม. (155 ไมลต์่อช ัว่โมง) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเ้วลาประมาณ 4 
ช ัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ** 

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมอืงทีส่วยงามจนไดร้บัสมญานามวา่ “ราชนีิแห่งยุโรป
เหนือ” เซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมื่อพ.ศ. 2246 โดยตวัเมืองเร ิม่สรา้งดว้ยการถม
ทรายและหินเป็นจ านวนมากเพราะว่าพืน้ที่เดิมของเมืองน้ันเป็นดินเลนของทะเล พระองคท์รงเลือกที่จะสรา้งเมืองที่

บรเิวณนีเ้พราะว่าตวัเมืองมีทางออกทะเลบอลติก สามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอืน่ๆ ไดง้่าย เพือ่การปฏริูป
รสัเซยีใหท้ดัเทยีมกบัประเทศอืน่ๆ ในยุโรปไดโ้ดยง่าย ต่อมาเมืองเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึไดร้บัสมญานามว่าหนา้ต่างแห่ง
ยุโรป และไดเ้ป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดริสัเซยีเป็นเวลา 206 ปี (หลงัจากน้ันไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงมอสโคว ์เมือ่ 
พ.ศ. 2461) ช ือ่เดมิของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ คอื เปโตรกราด (Petrograd ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2457-2467) และเล 
นินกราด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมอืง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกนิ (Pushkin) หรอืที่รูจ้กักนัในชือ่ซาโก เซโล ซึง่เป็นที่พกัในฤดูรอ้นของราชวงศท์ี่

สวยงาม และเป็นบา้นทีร่กัและโปรดปรานของสมาชกิครอบครวัโรมานอฟทุกพระองค ์ 
 น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัแคทเทอรนี (Catherine Palace) ทีส่วยงามมากแห่งหน่ึงในรสัเซยี มีหอ้งต่างๆ ให ้

ชมนับรอ้ยหอ้ง แต่หอ้งทีทุ่กท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คอื หอ้งอ าพนั หรอื แอมเบอรร์ูม (The Amber Room) ทีเ่ป็นสุด
ยอดงานศลิป์ยุคศตวรรษที ่18 อนัประมาณค่ามิได ้ทีช่า่งจากเยอรมนัสรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษตัรยิฟ์รดีรชิที ่1 แห่ง
รสัเซยี ประกอบดว้ยไมโ้อค๊ขนาดใหญ่หกชิน้เนือ้ที ่100 ตารางเมตร ประดบัดว้ยอ าพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและ
โมเสก อญัมณีล า้คา่จากอติาล ีหอ้งอ าพนัถูกสรา้งขึน้ใหม่ในชว่ง 20 ปีทีผ่่านมา ปัจจุบนัราคาประเมนิครา่วๆ มากกว่า 
142 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั 

 
Catherine Palace 



น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) สิง่ก่อสรา้งอนัดบัแรกสุดของเมือง เพือ่เป็น
อนุสรณต์่อชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตัง้อยู่บนเกาะวาซลิเยฟสกี ้ชมดา้นในซึง่เป็นทีเ่ก็บพระ
ศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร ิม่จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทัง่กษตัรยิพ์ระองคส์ุดทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสั
ที ่2 และครอบครวั 

 
ค า่ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี   
พกัที ่ PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า   
DAY 3 พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัฤดูหนาว – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ – โบสถ ์

หยดเลอืด  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรอื เปโตรควาเรสต ์
ต ัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลบอลตคิ สรา้งในปีค.ศ. 1705 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีป่ระทบัพกัผ่อนส าหรบั
ล่าสตัวใ์นชว่งฤดูรอ้น โดยมีความประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงัแห่งนีม้ีความงดงามยิง่กว่าพระราชวงัแวรซ์ายส ์ประเทศ
ฝร ัง่เศส เพือ่แสดงถงึอ านาจ ความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศรสัเซยี จงึไดร้วบรวมสถาปนิก และชา่งฝีมือจากทั่วทุกมุม
โลกมากมาย เพือ่เนรมิตสิง่กอ่สรา้งและสถาปัตยกรรมทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และนีโอคลาสคิ บรรดา
หอ้งต่างๆ เชน่ หอ้งบอลรมู หอ้งทอ้งพระโรง เป็นตน้ สมัผสัความสวยงาม ตืน่ตาตืน่ใจกบัประตมิากรรมน ้าพุอนัโดดเด่น
อลงัการสทีองเหลอืงอรา่ม และรม่ร ืน่ลงตวักบัอุทยานพฤกษานานาพนัธุด์า้นหนา้พระราชวงัรมิฝ่ังทะเลบอลตคิ  
** น ้าพุในสวนจะไม่สามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือน
พฤษภาคม และพระราชวงัฤดูรอ้น อาจปิดท าการทุกวนัจนัทรส์ิน้เดือน หรอืวนัจนัทรแ์ละวนัองัคารสิน้เดือน (2 วนั 
ติดต่อกนั) โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ซึง่เป็นธรรมเนียมวนัหยุดของชาวพืน้เมืองรสัเซยี ทีจ่ะเพิม่วนัหยุดในชว่งฤดู
ใบไมร้ว่ง และฤดูหนาว ประมาณชว่งเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม กรณีทีพ่ระราชวงัฤดูรอ้นปิดท าการ ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และสถานการณ ์โดยน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวงั
ยูสซปูอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์พระราชวงัใด พระราชวงัหน่ึงเป็นการทดแทน ทัง้นี ้การปิดท าการของแต่ละ
พระราชวงัจะไม่ตรงกนัทุกพระราชวงั ** 

 

Peter and Paul Fortress 

Peterhof Palace 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาร เมนูอาหารพืน้เมอืง 
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบด ดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานที่

แห่งนีเ้คยใชเ้ป็นทีร่บัรองการเสด็จเยอืนประเทศรสัเซยีของพระมหากษตัรยิไ์ทย รชักาลที ่5 ในการเจรญิสมัพนัธไมตรี
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศรสัเซยี พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉายพระฉายาลกัษณร์ว่มกบัพระเจา้ซารนิ์โคลสัที ่2 ของประเทศ
รสัเซยีเพือ่เป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย 

 
น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) บรเิวณเดยีวกนักบัพระราชวงัฤดู
หนาว เป็นสถานทีเ่ก็บรวบรวมงานศิลปะอนัล า้ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดบัโลก 
เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี ่ปีกสัโซ แรมบรนัด ์แวนโกะ๊ จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีสุ่ด และยิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของ
โลก น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึง่พระเจา้อเล็ก
ซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม ์เพือ่เป็นอนุสรณแ์ด่
พระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรสัเซยีในครสิตศ์ตวรรษที ่16-17 มาใชใ้นการก่อสรา้ง มีลกัษณะรูปรา่ง
คลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีเ่มอืงมอสโคว ์

ค า่ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี  
พกัที ่ PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA, SAINT PETERSBURG โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า   
DAY 4 มหาวหิารเซนตไ์อแซค – รถไฟความเรว็สูง – กรุงมอสโคว ์– ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนตไ์อแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวิหารซึง่สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ. 
1818-1858 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 40 ปี มหาวหิารแห่งนีส้รา้งขึน้โดยด ารขิองพระเจา้ซาร ์อเล็กซานเดอรท์ี ่1 
(Tsar Alexander I) เพือ่ถวายใหก้บั Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึง่เป็นนักบุญอุปถมัภข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 
(Peter the Great) ในอดตีมหารวหิารแห่งนีถ้อืว่าเป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรสัเซยี แต่ปัจจุบนัต าแหน่งมหาวหิารที่

ใหญ่ทีสุ่ดในรสัเซยีตกเป็นของมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Church of Christ the Savior) ซึง่สรา้งเสรจ็เมือ่ปีค.ศ.2000 
ภายในมรีปูภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสควจิติรสวยงาม รปูเขยีนไอคอนต่างๆ และหนิแกรนิตขนาดใหญ่พเิศษ มหาวหิารแห่งนี้

เป็นทีนั่บถอืของชาวเมืองเป็นอย่างมาก เน่ืองจากคร ัง้หน่ึงตวัเมืองถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้
เมอืง แต่มหาวหิารเซน็ตไ์อแซคแห่งนี ้ไดร้บัความเสยีหายเพยีงเล็กนอ้ยเท่าน้ัน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาร เมนูอาหารจนี 
........น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) โดยรถไฟความเรว็สูง Sapsan ใชเ้วลาเพยีง 4 ช ัว่โมงจากเซนตปี์

เตอรส์เบริก์ไปกรงุมอสโคว ์ระยะทางประมาณ 800 กม. 
.........น. เดินทางถึง เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซยี มีประวตัิศาสตรย์าวนานถึง 850 ปี เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามสักวา ซึง่ในตวัเมืองมี
ประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองทีม่ีประชากรหนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป และเมื่อสมยัคร ัง้ที่

ส ห ภ า พ โ ซ เ วี ย ต ยั ง ไ ม่ ล่ ม ส ล า ย  เ มื อ ง ม อ ส โ ก ก็ ยั ง เ ป็ น เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง ส หภ าพ โซ เ วี ย ต อี ก ด ้ว ย 
น าท่านเดนิทางสู่ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้(Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรู ้เป็น
พนัธุท์ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตเมอืงหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสุนัขพนัธุนี์ ้เพือ่ใชใ้นการลาก
เลือ่นบนน ้าแข็งหรอืหมิะ พเิศษฟร ีใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ ์น่ังรถเทยีมสุนัขฮสักีล้ากเลือ่น Husky Sledding 
โดยที ่ฟารม์นีจ้ะบรกิารตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมอืง กบับรรยากาศตอ้นรบัทีแ่สนอบอุ่น 

ค า่ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมอืง 
พกัที ่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า   

Winter Palace 



DAY 5 พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์– จตัรุสัแดง – มหาวหิารเซนตบ์าซลิ – หา้งกมุ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซารทุ์กพระองค ์จนกระทั่ง
พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทบัทีเ่มืองเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบนัเป็นทีป่ระชมุของรฐับาล และทีร่บัรอง
แขกระดบัประมุขของประเทศ บรเิวณเดยีวกนัจะเป็นจตัุรสัวหิาร เป็นทีต่ ัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption 
Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้ซารใ์ชท้ า
พิธบีรมราชาภเิษก ** หากมีพิธกีรรมทางศาสนามหาวิหารอสัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหา
วหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ทีส่รา้งอุทศิใหก้บันักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มิคาเอล 
ปัจจุบนัเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์(Big 
Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่
เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัตัง้อยู่ภายในพระราชวงัเครมลนิแห่งนี ้ผ่านชม ปืนใหญ่พระ
เจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลก ทีย่งัไม่เคยมีการใชย้งิเลย 
ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนักลูกละ 1 ตนั   

 
น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ี่

เก่าแก่ทีสุ่ดของประเทศรสัเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรพัยส์มบตัลิ า้ค่าของเจา้ชายมสัโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 
พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่แชมเบอรเ์ป็นหน่ึงในสามพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบูรณแ์บบ
ทีสุ่ด ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ที ่ประเทศองักฤษ และ ประเทศอหิรา่น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 
น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณส์ าคญัในประวตัศิาสตร ์
ของรสัเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษที่ 17 
ปัจจบุนัสถานทีแ่ห่งนีใ้ชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม่ วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัทีร่ะลกึสงครามโลกคร ัง้
ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจตัุรสัแดงเป็นทีต่ ัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อนัไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint 
Basil's Cathedral) สญัลกัษณแ์ห่งความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่ีสสีนัสวยงามสดใส 
สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทีม่ีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม 
สีสนัสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวงัเครมลนิ ดึงดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ยทีเ่ดนิทางสู่
จตัุรสัแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึคู่กบัมหาวหิารแห่งนี ้พรอ้มกบัการเรยีนรูค้วามเป็นมาอนัยาวนานของสถานที่

ส าคญันีค้วบคู่กนัไป มหาวิหารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อีวานที ่4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์
สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลทีเ่มืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขีม่า
นานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของ
สถาปัตยกรรมจงึท าใหม้ีเร ือ่งเล่าสบืต่อกนัว่า พระเจา้อวีานที ่4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีม้าก 
จงึมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งสิง่ที่

สวยงามกว่านีไ้ดอ้กี การกระท าในคร ัง้น้ันของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือี
วานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ 
บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทบัทมิ น ้าหนัก 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมวินิสตน์ ามาประดบัไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995  

Grand Kremlin Palace 



ชม อนุสรณส์ถานเลนิน (Lenin Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินิสตค์นแรกของรสัเซยี ภายในคอืสถานที่

พกัพิงเมื่อท่านสิน้ใจในจตัุรสัสแีดงทีเ่ครง่ขรมึแต่ยงัคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพือ่ชมรา่งของบุรุษผู ้
กลา้ในอดตี ซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท่้านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง
ภายในมศีพเลนินนอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

 
หา้งสรรพสนิคา้กมุ (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 
ปัจจบุนัเป็นหา้งสรรพสนิคา้ช ัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็น
รุน่ล่าสุด (New Collection) นอกจากน้ันสามารถชอ้ปป้ิงไดเ้พิม่อกีทีห่า้งสรรพสนิคา้ใตด้นิบรเิวณของ หลกักโิลเมตร
ที ่0 หนา้จตัุรสัแดง 

 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวม
วยัรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยงัมีศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกี
ดว้ย ถอืว่าเป็นถนนคนเดนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงมอสโควเลยทเีดยีว 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมอืง   

น าท่านชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ีไ่ม่ควรพลาด เชน่ สุนัข ลงิ นก รวมทัง้มายา
กล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชพี  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาที 

Arbat Street 

Red Square 

Gum Department Store 



พกั 15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 45 นาท ีจากนีย้งัมบีรกิารถ่ายรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ด
การแสดงและซึง่บางคร ัง้การงดการแสดงไม่มกีารแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 1,000 บาท*** 

พกัที ่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า   
DAY 6 จดุชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์– สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว – มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– สนามบนิโดโมเด

โดโว (มอสโคว) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จุดชมวิวทีส่ามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมอส
โควไดท้ัง้หมด ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควทีส่รา้งเป็นตึกสูงในสมยัสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตึก ที่

สรา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกนั หรอืทีเ่รยีกว่า Seven Sister  

 
น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว (Moscow Metro) ถอืไดว้่ามีความสวยงามมากทีสุ่ดในโลก 
ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมีจุดเร ิม่ตน้มา
จากชว่งแรกสุดทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานีน้ัน
เป็นลกัษณะของงานศิลปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคุณความดขีองวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรูป
ของงานป้ัน รปูหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี   
น าท่านเดนิทางสู่ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า มหาวหิาร
โดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมื่อปี ค.ศ.1812 
โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่ าคญัของนิกายรสัเซยีนออโธด็อกซ ์ใช ้
ประกอบพธิกีรรมทีส่ าคญัระดบัชาต ิ** หากมีพธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีรจ์ะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้น
ใน ** 

 

Sparrow Hill 

Cathedral of Christ the Saviour 



......... น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิโดโมเดโดโว เพือ่ท าการเชค็อนิเอกสาร และมเีวลาใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอด
ภาษีภายในสนามบนิ 

22.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airway เทีย่วบินที่ 
TG 975  ** มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

DAY 7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ    
10.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
 

****************************************************************** 
 

** หากลูกคา้จ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ ต ัว๋รถทวัร ์ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าของบรษิทัทุกคร ัง้
กอ่นท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลท์ 
ผูใ้หญ่  

หอ้งละ 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ12ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ12ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
หอ้งละ 

ไม่ใชต้ ัว๋
เคร ือ่งบนิ 
ท่านละ 

เดอืน มกราคม 63 

22 – 28 มกราคม 63 
TG 974 14.00–20.20  
TG 975 22.00–10.50 

47,999 47,999 46,999 9,500 24,900 

เดอืน กมุภาพนัธ ์63 

01 – 07 กมุภาพนัธ ์63 
TG 974 14.00–20.20  
TG 975 22.00–10.50 

47,999 47,999 46,999 9,500 24,900 

26 ก.พ. – 3 ม.ีค. 63 
TG 974 14.00–20.20  
TG 975 22.00–10.50 

47,999 47,999 46,999 9,500 24,900 

เดอืน มนีาคม 63 

07 – 13 มนีาคม 63 
TG 974 14.00–20.20  
TG 975 22.00–10.50 

49,999 49,999 48,999 9,500 24,900 

18 – 24 มนีาคม 63 
TG 974 14.00–20.20  
TG 975 22.00–10.50 

49,999 49,999 48,999 9,500 24,900 

21 – 27 มนีาคม 63 
TG 974 14.00–20.20  
TG 975 22.00–10.50 

49,999 49,999 48,999 9,500 24,900 

เดอืน เมษายน 63 

22 – 28 เมษายน 63 
TG 974 14.00–19.45  
TG 975 22.05–11.10 

49,999 49,999 48,999 9,500 24,900 

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 65 ดอลล่ารส์หรฐั (USD)/ทรปิ/ท่าน 
รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant)  

ทัง้นีท่้านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน  
โดยสว่นนีท้างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  
(ไม่มทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ) 

 

** ท่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การท่องเทีย่ว ประเทศรสัเซยี  
ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกนิ 30 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิอ์ตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้  
กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร ์ 

ท่านละ 100 USD หรอื (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) ** 



อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเคร ือ่งบิน (ตั๋ว) ไปและกลับพรอ้มคณะ ช ัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    
  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารไม่ว่าเที่ยวใดเที่ยวหน่ึง   
  กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบไม่ใช่ตั๋วเคร ือ่งบินตามที่ตามที่ตาราง 
  อตัราค่าบรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ สายการบนิ THAI AIRWAY อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต ้
ทอ้งเคร ือ่งบนิ โดยมนี ้าหนกัไม่เกนิ 30 กก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 กก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ 
แต่ทัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกีฬา  

หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

กรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามินิบารใ์นหอ้ง และค่า
พาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 65 USD/ทรปิ/ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุ
ไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่น
นี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิน้ันๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสายการบนิ และรุน่ของ

เคร ือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
× ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ั่งการจองภายใน 2 วนั 
ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี ้กรณุาช าระเงนิภายใน 2 วนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหาก
ยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ 
น่ันหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรยีด เรามีที่น่ังราคาพิเศษ
จ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 20 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีไ่ม่
สามารถหาคนมาแทนได ้

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 
• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่  าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษิทัจะหกั

ค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่  าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋ว
เคร ือ่งบนิ การจองทีพ่กั  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบ และคืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ 
ด่านตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศ  

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออนออกเดนิทาง 
กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่



เกิดขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัชว่งพีเรยีดวนัทีเ่ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบั
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่างๆ ที่

เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองคร ัง้แรก ตามจ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขส าคญัอืน่ๆทีท่่านควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หาก
ผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตาม
ความประสงคต์่อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบ
ล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีคร ัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกคร ัง้หากท่านลา
งานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

• กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเคร ือ่งบิน ตั๋วรถทวัร ์ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพือ่
ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกคร ัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการ
บนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิ
ของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่าน้ัน สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเคร ือ่งบนิอย่างนอ้ย 3 ช ัว่โมง โดย
ในส่วนนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆ ทัง้สิน้   

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
• กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเร ิม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีมล่วงหนา้ กรณีมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่านเดนิทาง
เป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

• กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มีรายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วน
หน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมาย และเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านอย่างนอ้ย 
3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์เ้ป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเคร ือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนัไปหรอืกลบัส่วนใดได ้
จ าเป็นจะตอ้งไปและกลบัตามก าหนดการเท่าน้ัน หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่ว
ตามทีร่ะบุ 

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
• การใหท้ิปถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิส าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนิน ้าใจเล็กๆ นอ้ยๆ  

เป็นเร ือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท่้านเตรยีมค่าใชจ้า่ยในส่วนนีเ้พือ่มอบใหเ้ล็กๆ นอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเร ิม่มืดแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็

กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่
ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะ
จะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การ
ล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนีท้างบรษิทัจะค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้
เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์
ไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอืส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดินทาง สถานที่

ท่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจอง และถูกเก็บค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้ 

• กรณีทีท่่านเดนิทาง 3 ท่าน จะไม่ไดห้อ้งพกั Triple เน่ืองจากโรงแรมทีร่สัเซยีไม่มหีอ้งพกั Triple ส าหรบับางโรงแรม จงึขอแจง้ไว ้
ณ ทีนี่ ้และท่านไดพ้กัเป็นหอ้ง Twin 2 ท่าน และพกัเดีย่ว 1 ท่าน ท่านทีพ่กัเดีย่วบรษิทัตอ้งขอเก็บค่าพกัเดีย่วเพิม่เตมิ 



• กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และไม่สามารถคนื
เงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่านช ารดุ
แมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอย
แยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออกและเขา้
เมืองมีสิทธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไปได ้ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และดูแลหนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่
ตลอดเวลาขณะเดนิทาง กรณีช ารุดกรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช ้
ฉบบัเก่าไปอา้งองิ และยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได ้
ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยงัไม่ออกตั๋วเคร ือ่งบิน ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกตั๋ว
เคร ือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเคร ือ่งบนิแบบ
กรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

• เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลอืกทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และสายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท่้านไดน่ั้งดว้ยกนั 
หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

• ขอ้มูลเพิม่เติมเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให ้
หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม 
หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช ัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

• กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าใชจ้า่ยใหไ้ม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนั และภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 
• บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การ

นัดหยุดงาน การกอ่การจลาจล ภยัธรรมชาต ิการน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  
• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่่าน
ตอ้งการ  

• รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เมือ่ท่านช าระเงินคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัแลว้ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 
 


