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มอสโคว ์- เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ - พชุกิน้ 

พเิศษสดุ!!  

ดนิเนอรท์ ีพ่ระราชวงันโิคลสัพรอ้มชมการแสดง 

น ัง่รถไฟความเร็วสงูมอสโคว-์เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ไปกลบั 

เขา้ชมพระราชวงัฤดหูนาวเฮอรม์เิทจและพระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ 

เทีย่วเมอืงพชุกิน้ ชมพระราชวงัแคทเธอรนีทีง่ดงามทีส่ดุ 

ชมละครสตัวช์ ือ่ดงักอ้งโลก  

จตัรุสัแดง-พระราชวงัเครมลนิและสถานรีถไฟใตด้นิทีง่ดงาม 

ถา่ยรปูวหิารเซนตบ์าซลิ-เขา้ชมโบสถเ์ซน้ตเ์ซเวยีร-์ 

ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้กมุและตลาดสนิคา้พืน้เมอืง 

โดยสายการบนิไทย (TG)  

 Best of Russia 3 Cities 
7 days 5 nights 
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 บรษัิทฯ ขอน ำทำ่นเยอืนดนิแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซยี ซ ึง่เป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงกำรปกครอง

จำกระบบสมบรูณำญำสทิธริำชยม์ำเป็นระบบกำรเมอืง กำรปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนยิมคอมมวินสิตใ์นแนวมำรก์

ซสิตไ์ดส้ ำเร็จตัง้แต ่ค.ศ.1917 จนถงึกำลลม่สลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปัจจบุันไดป้รับเปลีย่นกำรปกครองและเศรษฐกจิ

มำสูร่ะบบประชำธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยอืนจำกนักทอ่งเทีย่วทัว่โลก กบัสถำนทีน่่ำสนใจตำ่ง 

ๆ มำกมำยรวมทัง้ประวัตศิำสตรอ์นัยำวนำน 

มอสโคว ์ เมอืงหลวงของสหพันธรัฐรัสเซยี และมปีระวตัศิำสตรอ์ันเกำ่แกแ่ละยำวนำน 

เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ เมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ ำคญัและยังเป็นเมอืงหลวงเกำ่ของสหพันธรัฐรัสเซยี ตัง้แตส่มัยของพระเจำ้ 

   ปีเตอรม์หำรำช ทีน่ ำควำมเจรญิมำสูป่ระเทศรัสเซยีแบบยุคใหม ่

พชุกิน้ เมอืงทีต่ัง้ของสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวำมส ำคญัตอ่ประวัตศิำสตรข์องประเทศหลำยๆแห่ง ไม่ว่ำ

จะเป็นโบสถ ์พระรำชวัง สวนสำธำรณะ และอืน่ๆอกีมำกมำย 

 

ก าหนดการเดนิทาง    11-17 เม.ย.2563 

 

วนัแรก   11 เม.ย.63 สนามบนิสวุรรณภมู-ิมอสโคว ์

08.00 น. นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 Row D สายการบนิไทย 

 เจำ้หนำ้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและสมัภำระ 

14.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG974  

19.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดโมเดโดโว ่กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซยี น ำทำ่นผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้

เมอืงและกำรรบักระเป๋ำสมัภำระ จำกนัน้รถโคช้รอรับทำ่นเพือ่นเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมอืงมอสโคว ์(เวลำชำ้

กว่ำประเทศไทยประมำณ 4 ชัว่โมง)  

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สู ่ทีพ่ักระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่อง  12 เม.ย.63 มอสโคว-์เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
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 น ำทำ่นเดนิทำงสูส่ถำนีรถไฟในกรุงมอสโคว ์น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟเร็ว สูน่ครเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ 

โดยรถไฟความเร็วสงู Hi Speed Train (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช ัว่โมง)  เมือ่เดนิทำงถงึ 

นครเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์  เมอืงทีส่รำ้งโดยพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช เมือ่ ปี ค.ศ. 1703  นครแห่งนี้มี

ประวตัศิำสตรข์องกำรตอ่สูข้องชำวเมอืงหลำยครัง้ และยังเป็นอู่ก ำเนดิอ ำนำจของกำรปฏวิัตริสัเซยีที่

สัน่สะเทอืนไปทัว่โลก ถอืไดว้่ำเป็นเมอืงทีส่วยงำมทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ประกอบดว้ย 44 เกำะ เชือ่มตอ่

กนัดว้ย แม่น ้ำ-ล ำคลองอกี 86 สำย สวยงำมจนไดร้ับฉำยำว่ำ “รำชนิีแห่งยุโรปเหนือ”  นครแหง่นี้เคยเป็น

เมอืงหลวงเกำ่ของรัสเซยีมำนำนกวำ่ 200 ปี ตวัเมอืงนัน้ ไดร้บักำรกลำ่วขำนว่ำเป็นนครทีส่วยและสมบูรณ์

มำกทีส่ดุในดำ้นงำนสถำปัตยกรรมและผังเมอืง 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืง ปีเตอรฮ์อฟหรอืปีเตอรก์อฟ Peterhof, Pertergof  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ  

พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรควาเรสต ์ (Petrodvorets) ทีส่รำ้งขึน้ในสมัยพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช  พระ

ต ำหนักทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็น  Russian Versailles  เป็นพระรำชวังทีง่ดงำมโดดเดน่ดว้ยอุทยำนน ้ำพุทีพ่วย

พุ่งมำจำกรูปปัน้สทีองและทีต่ำ่ง ๆ มำกกว่ำ 100 แห่ง  ดว้ยสถำปัตยกรรมยุคทอง ทำ่นจะตืน่ตำตืน่ใจกบั

ประตมิำกรรมทีว่จิติรงดงำมอลงักำรยิง่  หอ้งตำ่งๆ ภำยในพระรำชวังประดบัประดำไปดว้ยทองค ำอร่ำม

เรอืงพรอ้มภำพเขยีนทีส่วยงำมเกำ่แกท่รงคณุคำ่ทำงประวัตศิำสตรจ์นมอิำจประเมนิคำ่ได ้สว่นภำยนอก

ประดบัตกแตง่ดว้ยพฤกษำนำนำพันธุ ์และสวนน ้ำพุอันตระกำรตำ (ส ำหรับฤดรูอ้น หำกเป็นฤดหูนำวจะถกู

ปกคลมุดว้ยหมิะขำวโพลน) สวยงำมไม่แพพ้ระรำชวังแวรซ์ำยสใ์นฝรั่งเศส (กรณีทีพ่ระรำชวังปิด จะ

เปลีย่นไปเขำ้พระรำชวังอืน่หรอืสถำนทีท่อ่งเทีย่วอืน่ตำมควำมเหมำะสม) 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สู ่ทีพ่ักระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่าม  13 เม.ย.63 เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์-พชุกิน้-เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำทำ่นชมเมอืง เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ เมอืงทีส่รำ้งโดยพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช เมือ่ปี ค.ศ. 1703 นครแห่ง

นี้มปีระวัตศิำสตรข์องกำรตอ่สูข้องชำวเมืองหลำยครัง้ และยังเป็นอู่ก ำเนดิอ ำนำจของกำรปฏวิัตริัสเซยีที่

สัน่สะเทอืนไปทัว่โลก ถอืไดว้่ำเป็นเมอืงทีส่วยงำมทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกประกอบดว้ย 44 เกำะ เชือ่มต่อ

กนัดว้ยแม่น ้ำ-ล ำคลองอกี 86 สำย สวยงำมจนไดร้ับฉำยำว่ำ “รำชนิีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็น

เมอืงหลวงเกำ่ของรัสเซยีมำนำนกว่ำ 200 ปี ตวัเมอืงนัน้ ไดร้ับกำรกลำ่วขำนว่ำเป็นนครทีส่วยและสมบูรณ์

มำกทีส่ดุในดำ้นงำนสถำปัตยกรรมและผังเมอืง ใหท้ำ่นถำ่ยรูปกบัอดตีเรอืรบ Aurora Ship พพิธิภัณฑเ์รือ
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ลำดตร ะ เ วน                                                               -      น 

แ                           ทพั      ล                                    เมือ่เดอืนพฤศจกิำยน 

ค.ศ.1911 อดีตเรือรบหลวงเคยไดไ้ปจอดที่กรุงเทพมหำนครเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพระรำชพีธีบรม

รำชำภเิษกของพระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกลำ้เจำ้อยู่หัวปัจจุบันเป็นพพิธิภณัฑล์อยน ้ำในนครเซน้ตปี์เตอร์

สเบริ์ก จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชม มหาวหิารเซน้ตไ์อแซค สรำ้งขึน้อย่ำงสวยงำมยิง่ใหญ่ โดยไดร้ับกำร

ออกแบบจำกสถำปนกิชำวฝรั่งเศส โดยใชเ้วลำสรำ้งถงึ 40 ปี ยอดโดมท ำดว้ยทองค ำแผ่นหนักถงึ 100 

กโิลกรัม นับเป็นวหิำรทรงโดมทีส่งูทีส่ดุในโลก ภำยในตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและหนิมำลำไคท์, รูปภำพที่

สรำ้งดว้ยโมเสคสวยงำม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้ เป็นที่นับถือของชำวเมืองอย่ำงมำก

เนื่องจำกครัง้หนึง่ตวัเมอืงถกูถลม่ดว้ยระเบดิ ของทหำรนำซจีนรำบคำบไปทัง้เมือง แต่วหิำรเซน้ตไ์อแซ

คแห่งนี้กลบัอยู่รอดปลอดภยั  

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงพุชกิน้ (Pushkin) อีกหนึง่เมืองท่อเทีย่วทีม่ีชือ่เสยีงทีส่ดุของรัสเซยี ตัง้อยู่ใน

เขตนคร สหพันธเ์ซน้ตปี์เตอร์สเบริก์ ห่ำงออกไปประมำณ 24 กโิลเมตร ไดร้ับกำรก่อตัง้ข ึน้ปีในปี ค.ศ.

1710 โดยตัวเมืองแห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำเนวำ แม่น ้ำสำยส ำคัญอีกสำยหนึ่งของประเทศ และปัจจุบัน

เมอืงพุชกิน้ไดก้ลำยเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับควำมนยิมมำกแห่งหนึง่ ทีเ่ต็มไปดว้ยพระรำชวังและมี

ควำมส ำคัญต่อประวัต ิศำสตร์อันยำวนำนของประเทศ  น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน 

(Catherine Palace)  พระรำชวังฤดูรอ้นทีม่ีชือ่เสยีงมำกแห่งหนึง่ของโลก สวนสวยทีต่ัง้อยู่บนพื้นที่

กว่ำ 107 เฮคเตอร ์ภำยในสวนแบ่งออกเป็นสวนแบบเก่ำและสวนแบบอังกฤษ ซึง่ถูกคั่นกลำงดว้ยบ่อน ้ำ

ขนำดใหญ่ อกีทัง้ยังมพีำวลิเลีย่นทีส่วยงำม ซงึมคีวำมส ำคญัทำงสถำปัตยกรรมและประวัตศิำสตรอ์ีกแห่ง

หนึ่งของเมือง โดยพระรำชวังนั้นถูกสรำ้งข ึน้ในช่วงสมัยพระเจำ้ปีเตอร์มหำรำช หรือในช่วงระหว่ำงปี 

1717-1723 และถกูสรำ้งใหม่ในชว่งระหว่ำงปี 1743-1756 พระรำชวังแคทเธอรนีเป็นพระรำชวังหลวงอัน

เป็นทีพ่ักผ่อนในฤดรูอ้นของพระมเหสอีงคโ์ปรดคอื พระนำงแคทเธอรนีที ่1 โดยพระรำชวังถูกสรำ้งขึน้ใน

สไตลส์ถำปัตยกรรมแบบคลำสสกิ ตกแตง่ประดบั ประดำผนังหอ้งดว้ยลำยปูนปั้นต่ำงๆ เพดำนเขียน

ภำพเฟรสโก ้ทีม่คีวำมสวยงำมมำก ชมหอ้งอ าพนั (Amber Room) เป็นหอ้งทีไ่ม่ควรพลำดชม ภำยใน

หองนัน้ไดร้ับกำรตกแต่งอย่ำงสวยงำมมำกทีส่ดุหอ้งหนึง่ในพระรำชวังแคทเธอรีน โดยเฉพำะภำพทีใ่ช ้

ตกแต่งตำมผนังและเพดำนนั้น ส่วนใหญ่มักสรำ้งข ึน้จำกอ ำพันทัง้หมด ตกแต่งดว้ยทองค ำเปลวและ

กระจกอย่ำงวจิติรงดงำม จนไดร้ับสมญำว่ำเป็น ส ิง่มหัศจรรยท์ี ่8 ของโลกดว้ย  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่

พระราชวงันโิคลสั หรอืชือ่เดมิเรยีกว่ำ Grand Duke Nikolaevsky Palace เป็นสถำนทีใ่หจ้ัดแสดง

ศลิปะพืน้เมอืงของรัสเซยี พระรำชวังแห่งนี้ไดถ้กูอนุรักษ์ไวใ้หเ้ป็น สถำปัตยกรรมในสมัยศตวรรษที่ 19  

ผูอ้อกแบบคอืสถำปนกิทีม่ชี ือ่เสยีงชำวเยอรมันทีเ่กดิในรัสเซยี ชือ่ว่ำ Andrey Stakenshneider ออกแบบ

ใหแ้ก ่Grand Duke Nikoley  พระรำชโอรสองคท์ี ่3 ของพระเจำ้นโิคลัสที ่1  พระรำชวังนี้ถูกขำยใหแ้ก่

พระรำชส ำนักในปี 1895  ผูค้รอบครองคอืนอ้งสำวของพระเจำ้นโิคลสัที ่2  จนกระทั่งปี 1990 พระรำชวัง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
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นี้ไดถ้กูเปลีย่นใหม้ชีวีติชวีำข ึน้อกีครัง้ โดยมหีอ้งรับประทำนอำหำรค ่ำ และมีกำรแสดงเพื่อกำรพัฒนำให ้

เป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหแ้วะมำสมัผัสพระรำชวังแห่งนี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่าในพระราชวงั พรอ้มการตกแตง่ดว้ยความวจิติรบรรจงและชมการแสดง

พืน้เมอืง การรา่ยร าแบบดว้ยทว่งทา่งดงามของรสัเซยี ทีส่ะทอ้นถงึประเพณีและวฒันธรรมและ

การแต่งกายชุดประจ าเผ่าต่างๆ รวมถงึการแสดงดนตรโีบราณ อาท ิพณิ กตีา้ร ์พรอ้มดว้ย

อาหารวา่งระหวา่งพกัเบรคดา้นนอกโรงละคร อาท ิแชมเปญ วอ้ดกา้  คานาเป้คาเวยีร ์ แฮม  ชสี 

หรอืเครือ่งดืม่ น า้ผลไม ้เป็นตน้ 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงกลบั ทีพ่ักระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่   14 เม.ย.63 เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์-มอสโคว ์

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงเพื่อเขำ้ชมควำมยิ่งใหญ่ของ พระราชวงัฤดูหนาว Hermitage Museum ที่

ประกอบดว้ยหอ้งตำ่งๆ มำกกว่ำ 1,050 หอ้ง ณ สถำนทีแ่ห่งนี้ เคยใชเ้ป็นทีร่ับรองกำรเสด็จเยือนรัสเซยี

ของรัชกำลที ่5  ของไทยในกำรเจรญิสมัพันธไมตรไีทย / รัสเซยี พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉำยพระฉำยำลักษณ์ 

กบัพระเจำ้ซำรน์ ิโคลสัที ่ 2 ของรัสเซยีอกีดว้ย ปัจจุบันพระรำชวังนี้ไดถู้กใชเ้ป็น พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ 

ทีเ่ก็บรวบรวมงำนศลิปะล ้ำคำ่ของโลกกว่ำ 8 ลำ้นชิน้ รวมทัง้ ภำพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อำท ิลโีอ

นำโด ดำวนิซี,่  ปิกสัโซ, แรมบรันด,์ แวนโกะ๊ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุของ

โลกแห่งหนึง่ (ในบางชว่งพระราชวงัเฮอรม์เิทจอาจจะมกีารปิดเขา้ชม ซึง่สว่นใหญ่มไิดม้กีารแจง้

ลว่งหนา้ ดงัน ัน้ หากวนัทีเ่ดนิทาง ตรงกบัช่วงทีปิ่ดเขา้ชม จะเปลีย่นไปเขา้พระราชวงัอืน่ทีเ่ปิด

หรอืสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ทีเ่ปิด ใหเ้ขา้ชมในชว่งเวลาดงักลา่ว)  จำกนัน้   

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูส่ถำนีรถไฟในนครเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟเร็ว สูก่รงุมอสโคว ์

โดยรถไฟความเร็วสงู Hi Speed Train (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช ัว่โมง) เมือ่น ำทำ่น

เดนิทำงถงึสถำนีรถไฟกรุงมอสโคว ์รถโคช้รอรบัทีส่ถำนีรถไฟกรุงมอสโคว ์ 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงกลบั ทีพ่ักระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่า้   15 เม.ย.63 มอสโคว ์

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นเขำ้ชม พระราชวงัเครมลนิ  สญัลกัษณ์ของอดตีสหภำพโซเวยีตอันเป็นจุดก ำเนดิแหง่

ประวตัศิำสตรร์ัสเซยี ทีม่อีำยุยำวนำนกว่ำ 850 ปี สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุรำชกมุำรแห่งนคร

เคยีฟ เจำ้ชำยยูร ิโดลโกรูก ีมรีับสัง่ใหส้รำ้งเพือ่ใชป้้องกนัศตัรู ในอดตีเป็นเพยีงป้อมปรำกำรไมธ้รรมดำ 

ทีเ่ป็นเหมอืนหัวใจของกรุงมอสโคว ์ตำมควำมเชือ่ของชำวรัสเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติยข์องพระเจำ้ ปัจจุบัน

พระรำชวังเครมลนิเป็นพพิธิภณัฑ ์และทีต่ัง้สถำนทีส่ ำคญัหลำยแห่ง เชน่ สภำคองเกรส วหิำรตำ่งๆ หอ

ระฆงัของอวีำนมหำรำชและสิง่กอ่สรำ้งอืน่ๆ อกีมำกมำย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิำรหลวงทีเ่กำ่แกส่ ำคญั

และใหญ่ทีส่ดุในเครมลนิ โดยสรำ้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้กำ่ทีม่มีำกอ่นแลว้ ใชใ้นกำรประกอบพธิี

รำชำภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจำ้อวีำนและ ชมระฆงัยักษ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก (หมำยเหต:ุ จ ำกดัรอบเวลำในกำรเขำ้ชมเพยีงวันละ 

4 รอบเทำ่นัน้คอื 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวันพฤหัสบด)ี ดงันัน้กรุณำตรงตอ่เวลำนัดหมำย

อย่ำง เคร่งครัด)  จำกนัน้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอร ์ซ ึง่เป็นทีเ่ก็บสมบตัลิ ้ำคำ่ของกษัตรยิ์

รัสเซยี อันไดแ้ก ่บัลลงัคเ์พชร, บัลลงัคง์ำชำ้ง, รำชรถทองค ำ, เครือ่งบรรณำกำรจำกรำชวงศต์ำ่งๆ ใน

ยุโรปรวมถงึไขอ่สีเตอรท์ีห่ำชมไดย้ำกยิง่ จำกนัน้ชมโบสถอ์ัสสมัชญั, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆงัพระเจำ้

อวีำนชมระฆงัยักษ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก   

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นชม สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ควำมลงตวัของกำรผสมผสำนเทคโนโลยเีขำ้กบั

สถำปัตยกรรม 

 หลำกหลำยรูปแบบโดยเฉพำะกำรตบแตง่ ประดบัประดำภำยในสถำนีตำ่งๆ ดว้ยกระจกส ีหนิออ่น ฯลฯ จน

ไดร้ับกำรยกยอ่งว่ำเป็นสถำนีรถไฟใตด้นิแห่งเดยีวในโลกทีม่ศีลิปะทีง่ดงำมยิง่ และยังเป็นส ิง่กอ่สรำ้งที่

ชำวรัสเซยีสำมำรถอวดชำวตำ่งชำตใิหเ้ห็นถงึควำมยิง่ใหญ่ มปีระวัตศิำสตร ์ควำมเป็นชำตนิยิม และ

วัฒนธรรมประเพณีอันสวยงำม ดว้ยกำรตกแตง่ของแตล่ะสถำนีนัน้มคีวำมแตกตำ่งกนัดว้ย ประตมิำกรรม 

โคมไฟระยำ้ เครือ่งแกว้ หนิแกรนติ หนิอ่อน ลว้นแลว้แตป่รำณีตสวยงำม หำกไดม้ำเยอืนแดนหมขีำวแห่ง

นี้  จำกนัน้น ำ 

 ทำ่นชอ้ปป้ิงย่ำนถนนอารบตั (Arabat Street) ชือ่ถนนนี้ปรำกฏมำตัง้แตศ่ตวรรษที ่15 ในอดตีเป็นทีอ่ยู่

ของชนชัน้ขนุนำง และศลิปินทีม่ผีูอ้ปุถมัภ ์ตอ่มำในสมัยสหภำพโซเวยีต ถนนอำรบัตเป็นย่ำนทีพ่ักของ

สมำชกิระดบัสงูของพรรคคอมมวินสิต ์ปัจจุบนัถนนอำรบัตกลำยเป็นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของ

รัสเซยี เป็นแหลง่ของศลิปิน จติรกร รำ้นขำยของทีร่ะลกึ รำ้นกำแฟ เป็นตน้  
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  ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจนี 

สมควรแกเ่วลำนัดหมำยน ำท่ำนเดนิทำงไปชม ละครสตัวช์ือ่ดงักอ้งโลก รสัเซีย่นเซอรค์สั  เป็นการ

แสดงของสตัวแ์สนรูท้ ีไ่มค่วรพลาด เช่น สุนขั แมวน า้ ลงิ มา้ ฯลฯ รวมท ัง้มายากล กายกรรมไตล่วด 

และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมอือาชีพ (หากมกีารงดแสดงโดยทางโรงละครมไิดแ้จ้ง

ลว่งหนา้ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรูปแบบเป็นการแสดงอืน่แทน หรอืไม่สามารถแทนดว้ย

การแสดงใด จะเปลีย่นเป็นบรกิารทอ่งเทีย่วรปูแบบอืน่แทนหรอืคนืเงนิคา่เขา้ชมใหก้บัทา่น)   

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สู ่ทีพ่ักระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ก  16 เม.ย.63 มอสโคว ์

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำทำ่นเขำ้ชม วหิารเซ็นต ์เดอะซาเวยีร ์ สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจำ้ซำรอ์เล็กซำนเดอร์

ที ่1 เพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะ และแสดงกตญัญตุำแดพ่ระเป็นเจำ้ทีท่รงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้

จำกสงครำมนโปเลยีน โดยใชเ้วลำกอ่สรำ้งนำนถงึ 45 ปี แตต่อ่มำในปี ค.ศ.1990 สตำลนิผูน้ ำพรรค

คอมมวินสิตใ์นขณะนัน้ไดส้ัง่ใหท้บุโบสถท์ิง้ เพือ่ดดัแปลงเป็นสระว่ำยน ้ำทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จนเมือ่ปี 

ค.ศ.1994ประธำนำธบิดบีอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้กีำรกอ่สรำ้งวหิำรขึน้มำใหม่ ดว้ยเงนิบรจิำคของคน

ทัง้ประเทศ ซึง่จ ำลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วหิำรนีจ้งึกลบัมำยนืหยดัทีเ่ดมิอกีครัง้โดยสรำ้ง

เสร็จสมบูรณ์และท ำพธิเีมือ่วนัที ่19 สงิหำคม ค.ศ.2000 ปัจจุบันวหิำรนี้ใชใ้นกำรประกอบพธิกีรรมส ำคญั

ระดบัชำตขิองรัสเซยี   

 จำกนัน้น ำทำ่นสู ่จตัรุสัแดง Red Square ทีม่คีวำมส ำคญัในหนำ้ประวัตศิำสตรก์ำรเมอืงรัสเซยี เป็น

สถำนทีส่ ำคญัตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงของมอสโคว ์เป็นจัตรุัสทีส่วยงำมทีส่ดุในโลก เป็นสถำนทีเ่กบ็ศพเลนนิ

ศำสดำของประเทศสงัคมนยิม สรำ้งดว้ยหนิแกรนติ และหนิออ่น ดำ้นหนำ้จัตรุัสแดงนัน้ เป็นทีต่ัง้ของ

กโิลเมตรทีศ่นูยข์องรัสเซยี และมลีำนกวำ้งของจัตรุัสแดงนี้มพีืน้ทีก่วำ้ง 695 เมตร ยำว 130 เมตร ท ำ

หนำ้ทีเ่ป็นสถำนทีจ่ัดงำนส ำคญัๆ ตำ่งๆ ของรัสเซยีมำหลำยยุคหลำยสมัย บรเิวณจัตรุัสแดงยังประกอบไป

ดว้ยสถำนทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ รำยรอบอกีมำกมำย เชน่ พระรำชวังเครมลนิ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิำสตรร์ัสเซยี 

และหำ้งสรรพสนิคำ้กมุ เป็นตน้  ใหท้ำ่นถำ่ยรูปกบั วหิารเซ็นตบ์าซลิ สญัลกัษณ์ของกรุงมอสโคว ์ที่

สรำ้งขึน้โดยพระเจำ้อวีำนจอมโหด อนุสรณ์สถำนของผูน้ ำพรรคบอลเชวคิ ทีปั่จจบุันลม่สลำยไปกบัควำม

ยิง่ใหญ่ของสหภำพโซเวยีต สรำ้งในสมัยพระเจำ้อวีำนที ่4 จอมโหด ดว้ยศลิปะรัสเซยีโบรำณ มยีอดโดม 

9 ยอดหลำกสสีนัสวยงำม จนนักทอ่งเทีย่วเรยีกกนัวำ่ โบสถล์กูกวำด สรำ้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบรำณโดย

สถำปนกิชำวรัสเซยี Postnik Yakovlev ทีห่ลงัจำกสรำ้งเสร็จก็ถกูควักดวงตำทัง้สองขำ้ง โดยค ำสัง่ของ

พระเจำ้อวีำนที ่4 หรอืกษัตรยิอ์วีำนผูโ้หดรำ้ย ทรงพอพระทยัในควำมงดงำมของมหำวหิำรแหง่นี้มำก จงึมี
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ค ำสัง่ใหปู้นบ ำเหน็จแกส่ถำปนกิผูอ้อกแบบดว้ยกำรควกัดวงตำทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถำปนกิผูนั้น้สำมำรถ

สรำ้งส ิง่ทีส่วยงำมกว่ำนี้ไดอ้กี  อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้กมุ (Gum Department 

Store) ทีห่รูหรำมำกทีส่ดุในรัสเซยี  หลง่รวมสนิคำ้แบรนดเ์นมจำกทัว่โลก เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงของเศรษฐี

รัสเซยี ตวัอำคำรและภำยในตกแตง่อยำ่งงดงำมหรูหรำ   

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี 

บา่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่“เนนิเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ หรอืเลนนิฮลิส ์Sparrow Hills” จุดชมววิทีม่องเห็น

ทศันียภำพของกรุงมอสโควทีอ่ยู่เบือ้งลำ่งไดโ้ดยทัง้หมด จงึท ำใหเ้ลนนิผูน้ ำพรรคคอมมวินสิตใ์นอดตี

เลอืกเนนิเขำนกกระจอกแห่งนี้เป็นทีต่ัง้บำ้นพักของตน ปัจจุบนัพืน้ทีด่งักลำ่วเป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยั

มอสโคว ์และเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโคว ์และใหท้ำ่นถำ่ยรูปกบัควำมสวยงำมของอำคำรหลกั

ของมหำวทิยำลยัมอสโคว ์เป็นมหำวทิยำลยัทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในรัสเซยี โดยรูปแบบ

สถำปัตยกรรมแบบสตำลนิทีเ่ป็นเอกลษัณ์ของกำรกอ่สรำ้งอำคำรแบบรัสเซยี ไดร้ับกำรกอ่ตัง้ข ึน้ในปี 

1755 โดยมคิำอลิซอฟ นักวชิำกำรรัสเซยีในชว่งเวลำนัน้ มหำวทิยำลยัทีไ่ดร้บักำรตัง้ชือ่ตำมเขำในปี 

ค.ศ.1940  ใหท้ำ่นถำ่ยรปูกบัภำยนอกของอำคำรมหำวทิยำลยัทีม่รีูปแบบกำรสรำ้งทีม่เีอกลกัษณ์

เฉพำะตวัแบบรัสเซยี  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงตอ่สู ่ยา่นตลาดอสิมายลอฟสกี ้Ismaylovsky 

Market ศนูยก์ลำงกำรคำ้ขำยของทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงมอสโคว ์อสิระใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้

พืน้เมอืงนำนำชนดิ ในรำคำทีถ่กูทีส่ดุ อำทเิชน่ นำฬกิำรัสเซยี, ตุก๊ตำแม่ลกูดกหรอืมำโตรชกำ, ผำ้คลมุ

ไหล,่ อ ำพัน, ของทีร่ะลกึตำ่งๆ และอืน่ๆ อกีมำกมำย 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจนี (Early Dinner) 

17.00 น. สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิโดโมเดโดโว ่กรงุมอสโคว ์(เนือ่งจากการจราจรในกรงุ

มอสโควค์อ่นขา้งหนาแนน่และใชเ้วลาการเดนิทางทางคอ่นขา้งมาก จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งเผือ่

เวลาในการเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.05 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG975  

 

วนัทีเ่จ็ด  17 เม.ย.63 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

11.10 น.  เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ.. 
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รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิ

หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

ในประเทศรสัเซยี จะมวีนัหยุดและวนัปิดการเขา้ชมสถานทีแ่ละพระราชวงัตา่งๆ ไมต่รงกนั หากรายการทวัรท์ ี่

เดนิทาง สถานทีใ่ดปิดโดยไมไ่ทราบลว่งหนา้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเขา้สถานทีอ่ ืน่ทดแทน

หรอืคนืเงนิคา่เขา้ชมให ้กรณีทีไ่มส่ามารถจดัทดแทนได ้

 

อตัราคา่บรกิาร  11-17 เม.ย.2563 

 

Best of Russia 3 Cities / TG 

มอสโคว-์เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์-พชุกิน้ 7 วนั 

กบักาลา่ดนิเนอรท์ ีพ่ระราชวงันโิคลสั 

ราคารวมต ัว๋ 

ส าหรบัทา่นทีม่ตี ัว๋

โดยสารอยูแ่ลว้มาจอย

ทวัร ์

รำคำผูใ้หญ่ ทำ่นละ 65,900 39,500 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น 63,900 39,500 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น (เสรมิ

เตยีง) 

60,900 36,500 

พักเดีย่วเพิม่ ทำ่นละ 7,900 7,900 

**ไมร่วมทปิคนขบั, ทปิไกดท์อ้งถิน่, ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,300 บาท  

ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นคณะออกเดนิทาง ** 

**ราคาขา้งตน้รวมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั 

*** 

*** โรงแรมในรสัเซยี ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 
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หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 25 ทา่น  และจะตอ้งช าระมดัจ า 

หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารของทางบรษิทัทวัร ์กรณุาแจง้ลว่งหนา้

เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการจองหอ้งพกัและจ านวนของบรกิารและหอ้งพกัทีม่ ี 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย ชัน้ประหยัด เสน้ทำง กรุงเทพฯ-มอสโคว-์กรุงเทพฯ รวมถงึคำ่เดนิทำง

รถไฟควำมเร็วสงูเสน้ทำง มอสโคว-์เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์-มอสโคว ์ชัน้มำตรฐำน  

 คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ทำ่น / หอ้ง), คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

 คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร, คำ่รถรับสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คำ่บรกิำรหัวหนำ้ทวัรข์องบรษัิทจำกกรุงเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ส ำหรับซึง่เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะคำ่รกัษำพยำบำลเทำ่นัน้ ไม่ไดร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ อันเกดิจำกอบุัตเิหต ุอำท ิ

คำ่ตัว๋โดยสำร, คำ่ทีพ่ัก, คำ่อำหำรหรอือืน่ๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 

 คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วันที ่19 

ส.ค.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือัตรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมันหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไข

ของสำยกำรบนิ   

 ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทำ่น)  

 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำทกุแห่ง 

 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ในรสัเซยีและหัวหนำ้ทวัร ์ทีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ทำ่นละ 2,300 

บำท ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทำง 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 คำ่วซีำ่ส ำหรับชำวตำ่งชำต ิ

 คำ่น ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้ำดืม่ระหวำ่งทวัร)์ 
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 คำ่ภำษีทอ่งเทีย่วหำกมกีำรเกบ็เพิม่ 

 คำ่ประกนักำรเดนิทำงทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์

 

การช าระเงนิ  

 ทำงบรษัิทฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มัดจ ำเป็นจ ำนวน 21,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทวัรส์ว่นที่

เหลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วันท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มัดจ ำ

ทัง้หมด 

 

การยกเลกิ 

 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแตไ่ม่เกนิ 90 วันท ำกำร บรษัิทฯ หักคำ่ใชจ้่ำย 1,000 บำท/ทำ่น และขอสงวนสทิธิ์

ในกำรคนืเงนิมัดจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรของทำ่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มัดจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกว่ำ 45 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำทัง้หมด 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซีำ่แลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมัต ิ ผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มัดจ ำ 21,000.- บำท และคำ่วซีำ่ตำมที่

สถำนทตูเรยีกเก็บ (กรณีทำ่นทีต่อ้งยืน่วซีำ่) 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซีำ่ผ่ำนแลว้ (กรณีทีม่กีำรท ำวซีำ่) แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นกำรคนืคำ่มัดจ ำ  

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศ  

เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกดิข ึน้

และมเีหตทุ ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะ

ไดร้ับกำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกตำ่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่ว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตกุำรณ์จลำจลตำ่งๆ และอืน่ๆ ทีม่เีหตทุ ำ

ใหไ้ม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืส ิง่ของหำ้มน ำเขำ้

ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจ

คนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไม่อำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
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o บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวตำ่งชำต ิ

หรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อันเกดิจำกสำยกำร

บนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้ับผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบตอ่กำรสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รับผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

o ทำ่นทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึทำ่นทีต่อ้งกำรควำมชว่ยเหลอืและ

กำรดแูลเป็นพเิศษ อำท ิทำ่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษัิทฯ ใหท้รำบลว่งหนำ้

ตัง้แตเ่ร ิม่จองทวัร ์เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร 

อำจจะไม่ไดร้ับควำมสะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ำ่กว่ำ

มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภำระควำมรบัผดิชอบ

คำ่ใชจ้่ำยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศตำ่ง ๆ ในรัสเซยี มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่ำ่ง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับกำรดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 

หัวหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหนำ้คอ่นขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดงักลำ่วตรงกบั

วันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน ์โดยในวันที่

คณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักลำ่ว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้ับจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ 

หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไม่

มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม่ ซ ึง่เป็นชว่งวันหยุดของชำวยุโรป/รัสเซยี รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่น

ใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร ์

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทำ่น / 3 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ ี
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หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 

หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในรัสเซยีบำงแห่งอำจจะไม่มเีครือ่งปรบัอำกำศเนือ่งจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ำ่  

3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรัด และ

ไม่มอี่ำงอำบน ้ำ ซ ึง่ข ึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีกัษณะแตกตำ่งกนั 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++ 

โปรดทราบ 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง

กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ื่นในรำคำและชว่งเวลำ

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวี่ำเหตกุำรณ์ดงักลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่ำบรษัิทฯ

ไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไม่ยกเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีล่กูคำ้จะทรำบผลวีซ่ำก่อนกำร

เดนิทำงเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่ง

นัน้ๆของสถำนฑตู) ซึง่หมำยควำมว่ำลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยื่นวีซ่ำเดีย่วเพื่อจะไดท้รำบผลวีซ่ำอย่ำง

รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไม่ปฏบิัตติำม

และวซีำ่ไม่ผ่ำน บรษัิทฯจะถอืว่ำลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยื่นวีซ่ำที่สถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำร

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 
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7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วีซ่ำใน

ทกุกรณี หำกวซีำ่ไม่ผ่ำนบรษัิทฯจะถอืว่ำลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบุคคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ

กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมือง และจะไม่มีกำรชีแ้จงเหตุผล หำก

ลกูคำ้ไม่ไดร้ับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หำกลกูคำ้ไม่ใชห้รอืไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำร

ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไม่มกีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้่ำยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้ค่ำวีซ่ำ) กรณี

ลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรือล่ำชำ้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม

เสีย่งโดยแบ่งสมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรือ

ลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรียกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 

และทีส่ ำคญั ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน

สขุภำพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซื้อประกัน

สขุภำพระหว่ำงเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมิไดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตำมหลกัฐำนทำงบัญชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


