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RUSSIA 7D 5N 

BY THAI AIRWAYS 

JUNE to SEPTEMBER 2019 

 
วนัที่หน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโด

โว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย – เมืองมอสโคว ์               (-/-/D)      

08.00 น. ขอเชิญคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้า

ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการ

บิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG974 (เที่ยวบินตรง)  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 

ชัว่โมง ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์

ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดย

ตั้งอยู่ใกลแ้ม่น ้ามสักวา ซ่ึงในตวัเมืองมีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมี

ประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเมื่อสมยัครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็น

เมอืงหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สู่ที่พัก Vega Izmailovo Hotel & Convention Center, Milan Hotel Moscow , Moscow 

หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สอง เมืองมอสโคว ์- สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ - เมืองพุชกิน - พระราชวงั

แคทเทอรีน - ป้อมปีเตอร ์และ ปอล            (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

จากเยอรมนั หรือท่ีเรียกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรสัเซีย การออกแบบ

เป็นส่วนหน่ึงของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ต่อ ชม. (155 ไมล์

ต่อชัว่โมง)  

......... น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต ์ ปีเตอรส์เบิรก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ** 

......... น. เดินทางถึง เมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ (Saint Petersburg) เมืองท่ีสวยงามจนได้รับสมญานามว่า 

“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เซนต์ ปีเตอรส์เบิรก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 

โดยตวัเมืองเร่ิมสรา้งดว้ยการถมทรายและหินเป็นจ านวนมากเพราะวา่พ้ืนท่ีเดิมของเมืองน้ันเป็นดินเลน

ของทะเล พระองค์ทรงเลือกท่ีจะสรา้งเมืองท่ีบริเวณน้ีเพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและ

สามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดง้่าย เพ่ือการปฏิรูปรสัเซียใหท้ดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ ใน

ยุโรปไดโ้ดยง่าย ต่อมาเมืองเซนต์ ปีเตอรเ์บิรก์จึงไดร้บัสมญานามว่าหน้าต่างแห่งยุโรป และไดเ้ป็นเมือง

หลวงของจกัรวรรดิรสัเซียเป็นเวลา 206 ปี (หลงัจากน้ันไดย้า้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองมอสโคว ์เมื่อ พ.ศ. 

2461) ช่ือเดิมของเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก คือ เปโตรกราด (Petrograd ใชใ้นช่วง พ.ศ. 2457-

2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใชใ้นช่วง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือท่ีรูจ้กักันในช่ือ ซาโก เซโล ซ่ึงเป็นท่ีพักในฤดูรอ้นของ

ราชวงศท่ี์สวยงามและเป็นบา้นท่ีรกัและโปรดปรานของสมาชิกครอบครวัโรมานอฟทุกพระองค ์ 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแคทเทอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงในรสัเซีย มีหอ้ง

ต่างๆใหช้มนับรอ้ยหอ้ง แต่หอ้งท่ีทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คือ หอ้งอ าพนั  หรือ หอ้งแอมเบอรร์ูม (The 

Amber Room) ท่ีเป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อันประมาณค่ามิได ้ท่ีช่างจากเยอรมนัสรา้ง

ใหแ้ก่ปราสาทของกษัตริยฟ์รีดริชท่ี 1 แห่งรัสเซีย ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือท่ี 100 

ตารางเมตร ประดบัดว้ยอ าพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณีล ้าคา้จากอิตาลี หอ้งอ าพนัถูก

สรา้งขึ้ นใหมใ่นช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าหส์หรฐั 

 น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) ส่ิงก่อสรา้งอนัดบัแรกสุดของเมือง 

เพ่ือเป็นอนุสรณ์ต่อชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสก้ี ชม
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ดา้นในซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระทัง่กษัตริย์

พระองคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 และครอบครวั  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม เมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว 

- พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ - โบสถห์ยดเลือด - ถนนเนฟก้ี         (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้น หรือ พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรือ เป

โตรควาเรสต ์ตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลบอลติค สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซ่ึงพระองค์

ใชเ้ป็นท่ีประทบัพกัผ่อนส าหรบัล่าสตัวใ์นช่วงฤดูรอ้น โดยมีความประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงัแห่งน้ีมีความ

งดงามยิ่งกว่าพระราชวงัแวรซ์ายส ์ประเทศฝรัง่เศส เพ่ือแสดงถึงอ านาจ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ

รัสเซีย จึงได้รวบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากทัว่ทุกมุมโลกมากมาย เพ่ือเนรมิตส่ิงก่อสรา้งและ

สถาปัตยกรรมท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ประดาหอ้งต่างๆ เช่น หอ้งบอล

รูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็นตน้ สมัผสัความสวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมน ้าพุอนัโดดเด่นอลงัการ

สีทองเหลืองอร่าม และ ร่มร่ืนลงตวักบัอุทยานพฤกษานานาพนัธุด์า้นหนา้พระราชวงัริมฝั่งทะเลบอลติค  

 

** น ้าพุในสวนจะไม่สามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตลุาคม ถึง 

เดือนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูรอ้นฯ อาจปิดท าการทุกวนัจนัทรส์ิ้ นเดือน หรือ วนัจนัทรแ์ละ

วนัองัคารสิ้ นเดือน (2 วนั ตดิต่อกนั) โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวนัหยุดของ

ชาวพ้ืนเมืองรสัเซีย ที่จะเพ่ิมวนัหยุดในช่วงฤดูใบไมร้่วง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตลุาคม 
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ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่พระราชวังฤดูรอ้นฯ ปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรบัเปล่ียน

โปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และ สถานการณ ์โดยน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวัง

ยูสซูปอฟ หรือ พระราชวงัพาฟลอฟส ์พระราชวงัใด พระราชวงัหน่ึงเป็นการทดแทน ทั้งน้ี การปิด

ท าการของแตล่ะพระราชวงั จะไม่ตรงกนัทุกพระราชวงั ** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 

หอ้ง สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนประเทศรสัเซียของพระมหากษัตริยไ์ทย รชักาลท่ี 5 

ในการเจริญสมัพนัธไมตรีระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศรสัเซีย พรอ้มทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์

ร่วมกบัพระเจา้ซารนิ์โคลสัท่ี 2 ของประเทศรสัเซียเพื่อเป็นท่ีระบึกอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิ เทจ (The State Hermitage Museum) บริเวณเดียวกันกับ

พระราชวงัฤดูหนาว เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียน

ของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี , ปีกสัโซ , แรมบรนัด ์, แวนโกะ๊ ฯลฯ จดัเป็นพิพิธภณัฑ์

ศิลปะท่ีสวยท่ีสุดและยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถห์ยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซ่ึงพระเจา้อเล็กซานเดอร์

ท่ี 3 ทรงสรา้งขึ้ นบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม ์เพ่ือเป็นอนุสรณ์

แด่พระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรสัเซียในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 มาใชใ้นการก่อสรา้ง มี

ลักษณะรูปร่างคล้ายวิหารเซนต์บาซิลท่ีเมืองมอสโคว์ น าท่านเดินทางสู่  ถนนเนฟสก้ี (Nevsky 

Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตน้

ท่ีหน้าพระราชวงัฤดูหนาวและส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟ จุดเด่นอยู่ท่ีสถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษท่ี 18-20 ท่ี

เรียงรายอยู่สองขา้งทาง ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกัของเมืองเซนต์ ปีเตอรส์เบิรก์ ซ่ึงเป็นทั้งย่านการคา้ 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีตั้งของพระราชวงั โรงละคร โรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกมากมาย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัที่สี่ เมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ - มหาวิหารเซนต ์ไอแซค - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว ์

                     (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวิหารซ่ึงสรา้งขึ้ นเมื่อปี 

ค.ศ. 1818-1858 รวมแลว้ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 40 ปี มหาวิหารแห่งน้ีสรา้งข้ึนโดยด าริของพระเจา้

ซาร ์อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 (Tsar Alexander I) เพ่ือถวายใหก้บั Saint Isaac of Dalmatia ผูซ่ึ้งเป็นนักบุญ

อุปถัมภ์ของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแห่งน้ีถือว่าเป็นมหาวิหารท่ี
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ใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย แต่ปัจจุบันต าแหน่งมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซียตกเป็นของมหาวิหารเซนต์ซา

เวียร ์(Church of Christ the Savior) ซ่ึงสรา้งเสร็จเมื่อปีค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสค

วิจิตรสวยงาม รูปเขียนไอคอนต่างๆ และหินแกรนิตขนาดใหญ่พิเศษ มหาวิหารแห่งน้ีเป็นท่ีนับถือของ

ชาวเมืองเป็นอย่างมาก เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้ง

เมือง แต่มหาวิหารเซ็นตไ์อแซคแห่งน้ี ไดร้บัความเสียหายเพียงเลก้นอ้ยเท่าน้ัน 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเท่า  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั พิเศษเมนูบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิโรงแรม Crowne Plaza Airport 5 ดาว  

 
......... น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์(Moscow) โดยรถไฟความเร็วสูง  

......... น. เดินทางถึง เมืองมอสโคว ์(Moscow)  

** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั ** 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั Vega Izmailovo Hotel & Convention Center, Milan Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเทา่ 

 
 

วนัที่หา้ เมืองมอสโคว ์– DIY ตุก๊ตาแม่ลูกดก - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอสัสัมชัญ - มหาวิหาร

อารค์แอนดเ์กิล มิคาเอล - ระฆังยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์- ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- พิพิธภณัฑอ์าร์

เมอรี่ แชมเบอร ์- จตัุรสัแดง - มหาวิหารเซนต ์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร ์- หา้งสรรพสินคา้

กุม - อนุสรณส์ถานเลนิน - ถนนอารบตั                (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ รา้นผลิตตุ๊กตาแม่ลูกดก ท่านจะได้ท า DIY ดว้ยตัวของท่านเองในการระบายสี

ตกแต่งตุ๊กตาแม่ลูกดกท่ีมีช่ือเสียงและถือเป็นสญัลกัษณ์อีกอย่างนึงของรสัเซีย 1 เซต ต่อ 1 ท่าน และ

ท่านสามารถน ากลบัไปเป็นของท่ีระลึกไดอี้กดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจา้ซารทุ์กพระองค ์

จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทับท่ีเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นท่ี

ประชุมของรฐับาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตุัรสัวิหาร เป็น

ท่ีตั้ งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจา้ซาร์ใชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมี

พิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอารค์

แอนดเ์กิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรา้งอุทิศใหก้ับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล 

ปัจจุบนัเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผ่านชม ระฆังยกัษแ์ห่งพระ

เจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้ง

ระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยู่ภายใน

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

ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ียงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตัน และลูก

กระสุนหนัก ลกูละ 1 ตนั   

น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น

พิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศรสัเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรพัยส์มบติัล ้าค่าของเจา้ชายมสัโควี่ ในช่วง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ี แชมเบอรเ์ป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัย์

สมบติัของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบรูณแ์บบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่ ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 
น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัใน

ประวติัศาสตรข์องรสัเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งใน

สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ 

วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี  2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้งของกลุ่ม

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ มหาวิหารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณ์แห่ง

ความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซีย

โบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส 

ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวงัเครมลิน ดึงดูดใหค้นจ านวนไม่น้อยท่ีเดินทาง

สู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งน้ี พรอ้มกับการเรียนรูค้วามเป็นมาอัน
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ยาวนานของสถานท่ีส าคญัน้ีควบคู่กนัไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan 

the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ใน

ปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 

(Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกันว่า พระเจา้อี

วานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมาก จึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก 

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การ

กระท าในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด 

นัน่เอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร ์(Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก 

บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น ้าหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวเ้มื่อปี 

ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสินคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองมอส

โคว์ สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นน า จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เส้ือผ้า 

เคร่ืองส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณส์ถานเลนิน 

(Lenin Memorial) สรา้งเพ่ือร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสต์คนแรกของรสัเซีย ภายในคือสถานท่ีพักพิงเมื่อ

ท่านส้ินใจในจตุัรสัสีแดงท่ีเคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมท่ีน่ีดว้ยความสงบเพ่ือชมร่างของบุรุษ

ผูก้ลา้ในอดีตซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท่้านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ย

หินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่าน

การคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน 

และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

น าท่านชม การแสดงละครสัตว ์(Circus Show) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู ้เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ 

รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ หลงัจากจบการแสดง

ท่านสามารถถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆเพ่ือเป็นท่ีระลึกอีกดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดง ซ่ึงบางกรณี

งดการแสดง โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าบริการส่วนน้ีให ้

ท่านละ 20 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ** 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั Vega Izmailovo Hotel & Convention Center, Milan Hotel Moscow , Moscow หรอืเทียบเท่า 
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วนัที่หก เมืองมอสโคว ์– สวนซายารด์เย- สถานีรถไฟใตด้ินเมืองมอสโคว ์- มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์- ท่า

อากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (B/L/-)                                                                                                 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง

มอสโควไ์ดบ้ริเวณกวา้ง ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโควไ์ดใ้นมุมสูงอีกดว้ย 

 

 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใตด้ินเมืองมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสุด

ในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้า

ใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วงแรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้ นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรม

ท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็นลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างขึ้ นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ 

(Monumental Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต า่ ภาพวาดประดบัลวดลาย

แบบโมเสก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 น าท่านแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกดา้นหน้า มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) 

หรือท่ีเรียกกนัว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูปดา้นใน) สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัย

ชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 

45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรสัเซียนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ ** หาก

มีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

** อิสระอาการค า่ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

น าท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 
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18.40 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai 

Airways เท่ียวบินท่ี TG975 (เที่ยวบินตรง)  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 30 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 
 

วนัที่เจด็ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย               (-/-/-)                                                                                                 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

05 – 11 มิถุนายน 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999 

08 – 14 มิถุนายน 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999 

12 – 18 มิถุนายน 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999 

15 – 21 มิถุนายน 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999 

19 – 25 มิถุนายน 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999 

22 – 28 มิถุนายน 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999 

26 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999 

14 – 20 สิงหาคม 2562 59,999 59,999 58,999 10,000 40,999 

28 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 59,999 59,999 58,999 10,000 40,999 

04 – 10 กนัยายน 2562 56,999 56,999 55,999 10,000 37,999 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

 

** อตัราค่าบริการ ส  าหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
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** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ  านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง

ตามจ านวนที่ก  าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบั

ราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดินทาง) ** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั้น

ธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หนา้เป็นกรณีพิเศษ  

 ค่าภาษีน ้ามนั และ ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ช้ิน โดยมีน ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 30 กก. (แต่ละช้ิน ควรหนักไม่เกิน 23 กก. 

เช่น 23 กก. 1 ช้ิน / 7 กก. 1 ช้ิน = รวม 30 กก.) 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 

3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  กรณีตอ้งการซ้ือ

ประกนัเพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ 

ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 18 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD)/ทริป/ลกูคา้ 1 ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 18 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกคา้ 1 ท่าน ตามธรรม

เนียม 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 21 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD)/ทริป/ลกูคา้ 1 ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศกท์อ้งถิ่น และ หัวหนา้ทัวร ์รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 57 

เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุ
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มากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมัดจ  า 

ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ี

ภายในวนัท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทันที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจ าตาม

เวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท าจองเขา้มา

ใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษ

จ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง 

กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูใ่นช่วงรอผลการอนุมัตวีิซ่า รอนัด

สมัภาษณวี์ซ่า ท่ีท าใหท้างบริษัทไมไ่ดร้บัเงินตามเวลาท่ีก าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 

30 วนั ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึง ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่

รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรบัเงินค่าบริการ

คืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบ

อ านาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใชจ้่ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิม ที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 



บริษทั เรียลลี เรียลลี คูล จ ำกดั TAT LICENSE NO. 11/08762 
21/128 อำร์ซีเอ บล๊อค D ชั้น 2-4 ซอย ศูนยว์จิยั ถนนพระรำม 9  

แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10320 โทร : 02-2030457   แฟกซ ์: 02-2030455 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไมว่า่

กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรบัราคา

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตท์ราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและ

ด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ น

จริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมที่พกั ทีท่่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้ ้องพักแบบหอ้งเด่ียว  (Single) , 

หอ้งพกัคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท 

อาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน 

อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเยป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 

(Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการ

เพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด

กะทัดรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกต่างกนั 

 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ี

ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้ าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการ

เดินทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยง

เก่ียวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจ

คนเขา้เมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นในส่วนน้ี และ ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใช้
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บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่

วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์ม่ไดส้่งหน้า

หนังสือเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ

สูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าให้

ตน้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไมใ่ช่

เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทวัรน้ี์ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัทท่ีไดร้บัการรบัรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ 

กรณีท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบั

ผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ขึ้ น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 


