
 

 

รหัสทัวร ZET1903927 
ทัสรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก [เลสโก มอสเซนตฟเวอร] 
7 วัน 4 คืน (SQ) 
เมืองมอสโคว   พพิิธภัณฑอวกาศ   VDNKH   มหาวิหารเซนตซาเวียร 
ตลาดอิสไมโลโว   DIYตุกตาแมลูกดก   พระราชวังเครมลิน   มหาวิหารอัสสัมชัญ 
มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล   ระฆังยักษแหงพระเจาซาร 
เมืองเซนตปเตอรสเบิรก   พระราชวังฤดูรอน   พระราชวังปเตอรฮอฟ 
พระราชวังฤดูหนาว   พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ   มหาวิหารเซนต ไอแซค 

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาตสิิงคโปรชางง ีเมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร                 

15.30 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 5 เคานเตอร K 
สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเชค็อิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

18.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่SQ979 

                ** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 25 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน 
เคร่ืองบิน ** 

21.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางง ีเมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร 
** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
 

วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร - ทา
อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย – เมืองมอส
โคว - พิพิธภัณฑอวกาศ เมืองมอสโคว - VDNKH - มหาวิหารเซนตซาเวียร - 
สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว - ตลาดอิสไมโลโว – DIYตุกตาแมลูกดก   

00.05 น. นําทานเดินทางสู นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมือง
มอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่
SQ362 
** ใชเวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครือ่งดื่มบน
เคร่ืองบิน ** 

 

 



 

 

06.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย  
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวตัิศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา 
และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซึ่งในตวัเมืองมีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดใน
ยุโรป และเมื่อสมัยครัง้ที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมือง
หลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย 

 
 



 

 

 
 
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑอวกาศ เมืองมอสโคว (Museum of 
Cosmonautics) เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีความนาสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเส
ดงใหคุณเห็นถึงความยิ่งใหญของรัสเซียในชวงป ค.ศ. 1960 ที่เปนยุคที่มนุษยชาติ
กําลังสนใจในเรื่องของทองฟ�า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตอง
ขบัเค่ียวกันอยางหนักเพื่อพิชิตอวกาศใหได เเละรัสเซียก็นับวามีความโดดเดนเเละ
สําเร็จในหลายๆ เร่ืองเลยก็วาได ซึ่งเร่ืองราวทั้งหมดน้ันถกูจัดเเสดงไวที่พิพิธภัณฑ
เเหงน้ีที่ใครมาเที่ยวชมเเลวจะตองประทับใจอยางเเนนอน 
 

 



 

 

นําทานเดินทางสูสวน VDNKH Expo Park (Exhibition of Achievements 
of National Economy) เปนสถานที่จัดงานที่ใหญที่สุดในรัสเซีย ภายในพ้ืนที่
เกือบ 1,500 ไร ที่น้ีมทีั้งพิพิธภัณฑ อาคารจัดงานแสดง สวนหยอม สวนสัตวขนาด
ยอม สวนสาธารณะและพื้นที่พักผอนหยอนใจ ในชวงฤดรูอนท่ีน่ีจะเปนพื้นท่ีสีเขียวที่
มีน้ําพุสวยงาม มีสวน Ostankino ที่รมร่ืนเหมาะแกการเดินเลน เมื่อเขาถึงฤดูหนาว 
พื้นท่ีน้ําพุและสวนดอกไมจะถูกเปลี่ยนใหกลายเปนลานเสก็ตขนาดใหญที่สุดในยุโรป 
นําทานแวะถายรูปเปนที่ระลึกดานหนา มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of 
Christ the Saviour) หรือที่เรียกกนัวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูป
ดานใน) สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ. 1812 
โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญ
ของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพธิกีรรมทีส่ําคัญระดับชาติ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 

 
  



 

 

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามี
ความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจดุเร่ิมตนมาจากชวงแรกสดุ
ทีส่ตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตง
ภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบรุุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสือ่ออกมาในรูปของงานปم�น รปูหลอ ภาพสลักนูน
ตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 
  

 
 
นําทานเดินทางสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคา
พื้นเมือง ซึ่งทานจะไดพบกับสินคาของท่ีระลกึมากมาย อิสระทานเลือกซื้อสินคาตาม
อัธยาศัย อาทิ ตุกตามาทรอชกา (แมลกูดก) ผาพันคอ กลองดนตรรีปูแบบตางๆ 
กลองไม พวงกญุแจ ไมแกะสลัก และสินคาของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย นําทาน
เดินทางสู รานผลิตตุกตาแมลูกดก ทานจะไดทํา DIY ดวยตัวของทานเองในการ
ระบายสีตกแตงตุกตาแมลกูดกทีม่ีชื่อเสียงและถือเปนสัญลักษณอีกอยางนึงของ
รัสเซีย 1 เซต ตอ 1 ทาน และทานสามารถนํากลับไปเปนของที่ระลึกไดอีกดวย 
** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรคอย
ใหคําแนะนํา** 
 



 

 

 
 นําคณะเขาสูทีพั่ก Gamma Hotel, Maxima Slavia Hotel, Moscow 
หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม เมืองมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอารค
แอนดเกิล มิคาเอล - ระฆังยักษแหงพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต บาซิล - หอ
นาฬิกาซาวิเออร - หางสรรพสินคากุม – อนุสรณสถานเลนิน – สวนซายารดเย 
– รถไฟตูนอนสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก     

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับ
ที่เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ปจจบุันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบั
ประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจตัุรัสวิหาร เปนที่ต้ังของ มหาวิหาร
อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปน
สถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานที่ ที่พระเจาซารใชทําพิธบีรม
ราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขา
ชมดานใน ** ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel 



 

 

Michael) ที่สรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มคิาเอล ปจจุบนัเปนทีเ่ก็บพระ
ศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจา
ซาร (Big Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรง
ประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําให
ระฆังแตก ปจจบุันตั้งอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงน้ี ผานชม ปนใหญพระเจา
ซาร (Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปนใหญที่สุดใน
โลก ที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนัก 
ลูกละ 1 ตัน   
นําทานเดินเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber 
Museum) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย เปนที่เก็บสะสมทรัพย
สมบัติลํ้าคาของเจาชายมัสโควี ่ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอร่ี 
แชมเบอรเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบตัิของพระเจาแผนดินที่
สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหราน 

 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 

 
 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา
หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ี
ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันทีร่ะลึก
สงครามโลกครัง้ที ่2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสัแดงเปนที่ต้ังของกลุมสถาปตยกรรมที่
สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral) 
สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสัน
สวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik 
Yakovlev ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตัง้ตระหงานสงา
งาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดงึดดูใหคนจํานวนไมนอยท่ี
เดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเปนที่ระลึกคูกับมหาวิหารแหงน้ี พรอมกบัการ



 

 

เรียนรูความเปนมาอันยาวนานของสถานที่สําคัญนี้ควบคูกันไป มหาวิหารเซนต บาซิล 
สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการ
รบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจาก
ถูกปกครองกดขีม่านานหลายรอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 
(Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจงึทําใหมีเร่ืองเลา
สืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ี
มาก จึงมีคําส่ังใหปูนบาํเหน็จแกสถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาท้ังสอง เพื่อ
ไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางสิ่งที่สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในครั้งน้ันของ
พระเจาอีวานที ่4 จึงเปนที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหา
โหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนป�อมส
ปาสสกายา เปนศลิปะโกธิก บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 
ตัน ซึ่งพรรคคอมมวินิสตนํามาประดับไวเมื่อป ค.ศ. 1995 ชม หางสรรพสินคากุม 
(GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป 
ค.ศ.1895 ปจจบุันเปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา 
เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดังที่มีชื่อเสียงที่เปนรุนลาสุด (New Collection) ชม 
อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพ่ือรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคน
แรกของรัสเซีย ภายในคือสถานทีพ่ักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแต
ยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมทีน่ี่ดวยความสงบเพ่ือชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซึ่ง
เปดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปแลวกต็าม ที่เก็บศพสราง
ดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู  
นําทานเดินทางสู สวนซายารดเย (Zaryadye Park) จดุชมวิวทีส่ามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดบริเวณกวาง ถายรูปเปนที่ระลกึและเก็บภาพสวยงาม
ใจกลางเมืองมอสโควไดในมมุสูงอีกดวย 
** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรคอย
ใหคําแนะนํา ** 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟ เพ่ือเดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก โดยรถไฟตู
นอน (Grand Express) ลักษณะเตียงนอนจะเปนเตียง 2 ช้ัน 2 เตียง เทากับ 
4 ที่นอน ตอ 1 หอง โดยมีประตูปดมิดชิด  
 
**ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเตียงนอน โดยทางบริษัทฯเปนผูกําหนดเทานั้น หองพัก 
1 หองบนรถไฟ ตอ 2-3 ทาน** 
 

......... น. นําทานออกเดินทางสู เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) โดยขบวน
รถไฟ Grand Express (ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง 30 นาท)ี  
** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึประโยชน
ของลูกคาเปนสําคัญ ** 
 



 

 

 
 

วันที่สี่ เมืองเซนตปเตอรสเบิรก - สถานีรถไฟ - พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังป
เตอรฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ - ถนนเนฟสกี้  

......... น. นําทานเดินทางถึง เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองที่
สวยงามจนไดรบัสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เซนต ปเตอรสเบิรก สรางโดย
พระเจาซาร ปเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเร่ิมสรางดวยการถมทราย
และหินเปนจํานวนมากเพราะวาพ้ืนที่เดิมของเมืองน้ันเปนดินเลนของทะเล พระองค
ทรงเลือกที่จะสรางเมืองที่บริเวณน้ีเพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและ
สามารถติดตอไปทางยโุรปและประเทศอ่ืนๆไดงาย เพื่อการปฏิรูปรสัเซียใหทัดเทียม
กับประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปไดโดยงาย ตอมาเมอืงเซนต ปเตอรเบิรกจงึไดรบัสมญานาม
วาหนาตางแหงยุโรป และไดเปนเมืองหลวงของจักรวรรดริัสเซียเปนเวลา 206 ป 
(หลังจากนั้นไดยายเมืองหลวงไปทีเ่มืองมอสโคว เมื่อ พ.ศ. 2461) ช่ือเดิมของเมือง
เซนต ปเตอรสเบิรก คอื เปโตรกราด (Petrograd ใชในชวง พ.ศ. 2457-2467) 
และ เลนินกราด (Leningrad ใชในชวง พ.ศ. 2467-2534)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ รานอาหาร..เมนู เบเกอรี่ เครื่องดืม่ 
นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ 
(Peterhof Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ตั้งอยูริมฝم�งทะเลบอลติค สรางในป 
ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราชซึ่งพระองคใชเปนที่ประทับพักผอนสําหรับ



 

 

ลาสัตวในชวงฤดูรอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวังแหงน้ีมคีวามงดงามยิง่กวา
พระราชวังแวรซายส ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือแสดงถึงอํานาจ ความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศรัสเซีย จึงไดรวบรวมสถาปนิกและชางฝมือจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพ่ือ
เนรมิตสิ่งกอสรางและสถาปตยกรรมที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบบาร็อค และนี
โอคลาสิค ประดาหองตางๆ เชน หองบอลรูม หองทองพระโรง เปนตน สัมผัสความ
สวยงาม ตื่นตาต่ืนใจกบัประติมากรรมน้ําพุอันโดดเดนอลังการสทีองเหลืองอราม 
และ รมรื่นลงตัวกบัอุทยานพฤกษานานาพันธุดานหนาพระราชวังริมฝم�งทะเลบอลติค 
** นํ้าพุในสวนจะไมสามารถเปดใหชมความสวยงามไดในฤดูหนาว ประมาณ
ชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และ พระราชวังฤดูรอนฯ อาจปดทําการ
ทุกวันจันทร หรือ  
วันจันทรและวนัอังคารสิ้นเดือน (2 วัน ติดตอกัน) โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
ซึ่งเปนธรรมเนยีมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ที่จะเพ่ิมวันหยุดในชวงฤดู
ใบไมรวง และ ฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่
พระราชวังฤดูรอนฯ ปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได
ตามความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนําทานชมความสวยงามของ 
พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวงัพาฟลอฟส พระราชวังใด พระราชวังหนึ่ง
เปนการทดแทน ทั้งนี ้การปดทําการของแตละพระราชวัง จะไมตรงกันทุก
พระราชวัง ** 
 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทองถิ่น) 
 

 
 
 นําทานเดินทางเขา พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหอง
ตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศ
รัสเซียของพระมหากษัตริยไทย รชักาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศรัสเซีย พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจา
ซารนิโคลัสที่ 2 ของประเทศรัสเซยีเพ่ือเปนที่ระบึกอีกดวย ภายในพระราชวงัทานจะ
ไดเขาชม พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (The State Hermitage Museum) ซึ่งตั้งอยู
ภายในบริเวณเดียวกันกับพระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนสถานทีเ่ก็บ
รวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอก
ระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวนิซี่ , ปกัสโซ , แรมบรันด , แวนโกะ ฯลฯ จัดเปน
พิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก  
นําทานเดินทางสู ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สรางในป ค.ศ. 1710 ใน
สมัยพระเจาปเตอรมหาราช โดยมคีวามยาว 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตนทีห่นาพระราชวัง
ฤดูหนาวและส้ินสุดที่สถานีรถไฟ จดุเดนอยูที่สถาปตยกรรมสมัยศตวรรษที ่18-20 ที่



 

 

เรียงรายอยูสองขางทาง ปจจบุนัเปนถนนสายหลักของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ซึ่ง
เปนทั้งยานการคา ยานที่อยูอาศัย ที่ต้ังของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญอีกมากมาย 
** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดนิทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรคอย
ใหคําแนะนํา** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint 
Petersburg หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - มหาวิหารเซนต ไอแซค - โบสถหยดเลือด - หาง
แกลเลอเรีย – รถไฟดวน SAPSAN เมืองมอสโคว                                                                                              

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางเขาชม มหาวิหารเซนต ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) 
เปนมหาวหิารซึ่งสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1818-1858 รวมแลวใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 40 
ป มหาวิหารแหงน้ีสรางขึ้นโดยดําริของพระเจาซาร อเล็กซานเดอรที่ 1 (Tsar 
Alexander I) เพ่ือถวายใหกับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซึ่งเปนนักบญุ
อุปถัมภของพระเจาปเตอรมหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแหงน้ี
ถือวาเปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซีย แตปจจุบันตําแหนงมหาวิหารที่ใหญที่สุดใน
รัสเซียตกเปนของมหาวิหารเซนตซาเวียร (Church of Christ the Savior) ซึ่ง
สรางเสร็จเมื่อปค.ศ.2000 ภายในมีรปูภาพที่สรางดวยโมเสควิจติรสวยงาม รูปเขียน
ไอคอนตางๆ และหินแกรนิตขนาดใหญพิเศษ มหาวิหารแหงน้ีเปนทีนั่บถือของ
ชาวเมืองเปนอยางมาก เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซี
จนราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี ไดรบัความเสียหายเพียงเล
กนอยเทาน้ัน 



 

 

 
 
นําทานเดินทางเขาชม โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled 
Blood) ซึง่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซาน
เดอรที่ 2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม เพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํารูปแบบ
สถาปตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษที ่16-17 มาใชในการกอสราง มีลักษณะ
รูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลทีเ่มืองมอสโคว นําทานชอปปم�ง หางแกลเลอเรีย 
(GALERIA ST. PETERSBURG) 
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวร
คอยใหคําแนะนํา** 
 



 

 

 
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเรว็สูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเทา 
เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน หรือที่เรียกวา Velaro RUS EVS เปนรถไฟ
ความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเปนสวนหน่ึงของตระกลู Siemens 
Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ตอ ชม. (155 ไมลตอชั่วโมง)  

......... น. นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

......... น. เดินทางถึง เมืองมอสโคว (Moscow)  
** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึประโยชน
ของลูกคาเปนสําคัญ ** 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูทีพั่ก Gamma Hotel, Maxima Slavia Hotel, Moscow 
หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก เมืองมอสโคว - สวนโคโลเมนสโกเย - ทาอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 
เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมือง
สิงคโปร ประเทศสิงคโปร            

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานแวะถายรูปดานหนา สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบริเวณน้ี เปนที่ต้ังของ
พระราชวังไมพระเจาซารไมเคิล โรมานอฟ ซึง่อดีตไดเคยเปนพระราชวังที่พระเจา
ซารอเล็กเซยแปรพระราชฐานประทับในฤดรูอน อีกทั้งพระเจาปเตอรมหาราชเคย
ประทับที่น่ีในวัยเด็กและพระนางเอลิซาเบธไดประสูติที่วังแหงน้ี บริเวณรอบนอกมีพื่น
ที่กวางขวางและมีสวนตนไมและดอกไมที่รมรืน่ ทานสามารถถายรปูเก็บภาพความ
สวยงามโดยรอบบริเวณสวนและดานนอกตัวอาคารไดตามอัธยาศัย 
 

 
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวร
คอยใหคําแนะนํา** 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศ
รัสเซีย 

15.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่SQ361  

** ใชเวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบิน ** 



 

 

วันที่เจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร - ทา
อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                  

06.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางง ีเมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร 
** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 

09.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่SQ972 

                ** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน  
เคร่ืองบิน ** 

11.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ ,รถทัวร ,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย

ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไมเกิน 

12 ป) 

พักเดีย่ว
เพิ่ม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

29 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 39,999 39,999 39,999 8,900 23,999 
05 – 11 กุมภาพันธุ 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 
09 – 15 กุมภาพันธุ 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 
19 – 25 กุมภาพันธุ 2563 39,999 39,999 39,999 8,900 23,999 
04 – 10 มีนาคม 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 
11 – 17 มีนาคม 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 
18 – 24 มีนาคม 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 
25 – 31 มีนาคม 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 
05 – 11 เมษายน 2563 42,999 42,999 42,999 8,900 26,999 
06 – 12 เมษายน 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 
09 – 15 เมษายน 2563 49,999 49,999 49,999 8,900 33,999 
12 – 18 เมษายน 2563 48,999 48,999 48,999 8,900 32,999 

29 เม.ษ. – 05 พ.ค. 2563 46,999 46,999 46,999 8,900 30,999 
03 – 09 พฤษภาคม 2563 46,999 46,999 46,999 8,900 30,999 
06 -12 พฤษภาคม 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 
10 – 16 พฤษภาคม 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 
20 – 26 พฤษภาคม 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 
27 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 
03 – 09 มิถุนายน 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 
10 – 16 มิถุนายน 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 
24 – 30 มิถุนายน 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 



 

 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 

10,000 บาท ** 
 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ของสาย

การบิน Singapore Airlines ไมสามารถเปลีย่นแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วัน
เดินทางกลับ (Change Date) ไมวากรณีใดก็ตามซึ่งที่น่ังถูกระบุใหเปนหมูคณะ และ ไม
สามารถสะสมไมลได 

 คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Singapore 

Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น 
รวม 30 ก.ก.) 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 

กรณีที่โรงแรมมีหองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมที่พักไปเปนเมอืงใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

กรณีตองการซื้อประกนัเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการระบ ุและ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบรกิารจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้) 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิัท 
 คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง 

ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 2,000 บาท (THB) รวมไปถึงเดก็อายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป 
ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรณุาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 
พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลังจากวันจอง ตวัอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรณุาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจาํเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง 
กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคาราย
ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพี
เรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 
2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวา



 

 

กรณีใดๆกต็าม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 
3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึง ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบรษิัทไมรับยกเลิกการจองผาน
ทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบญัชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบรกิารดงัน้ี 
2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึน้ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดนิ
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึง่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 45 วนั ** 
2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 



 

 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคนืคาใชจาย
ทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรยีม 
การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน 
** 
3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   
4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 
5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลกูคาเปนสาํคัญ 
6. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียง
ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเกบ็คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไมมอีางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 

1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบิน
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สุด ให
ลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดนัง่ดวยกัน หรอื ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 
2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด
หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงนิเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกู
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณี
ใดๆก็ตาม 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีทีนั่กทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชาํระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือท้ังหมด 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัต ิอุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 
9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบตัิภัยท่ีไม
สามารถควบคมุได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏบิัติเทาน้ัน 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไม
เกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 
11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 
12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทที่ไดรับการ
รับรองอยางถกูตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยว
อันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบรกิารสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกบั
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม  
 


