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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ           

23.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน Emirates Airways (EK)โดยมี

เจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

วนัที่สอง สนามบินนานาชาตดิไูบ - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว - สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโควArabat 

Street - ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ลส ์                                                (-/-/เยน็)           

03.30 น. ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบโดยเท่ียวบินท่ี EK 377      

  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง** 

ส  06.55 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ***เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง*** 

09.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศรสัเซีย เมืองมอสโควว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 133 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.45 ชัว่โมง** 
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13.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร** เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง ** พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก

เจา้หน้าท่ีนําท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ์เมืองหลวงของรสัเซีย ครองอันดับเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป 

เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากเมืองหน่ึง 

ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทั้งเกา่และใหมม่ีโบสถซ่ึ์งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากกวา่ 200 แหง่ 

เดินทางสู่  สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว์(Moscow Metro) ต่ืนตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับ

สถาปัตยกรรมหลากหลายรปูแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี เป็นตน้ เดินทางไปยงั ถนนอารบตั(Arbat 

Street) อยู่ในใจกลางของแหล่งประวติัศาสตร ์และถือวา่เป็นหน่ึงในย่านโบราณท่ีสุดของมอสโคว ์ท่ีเต็มไป

ดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นคาเฟ่  

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร HARD ROCK CAFEอาหารสไตลย์ุโรปแบบฟิวชัน่ 

จากนั้น เดินทางสู ่ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ลส(์Sparrow Hills) จุดชมทศันียภาพของกรุงมอสโคว ์ปัจจุบนัพื้ นท่ีดงักล่าว

เป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัท่ีเกา่แกท่ี่สุดและใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย 

ท่ีพกั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซีย ท่ีเมืองมอสโคว ์

วนัที่สาม พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์- จตัุรสัแดง - มหาวิหารเซนตบ์าซิล - ชอ้ป

ป้ิงหา้ง GUM – มหาวิหารเซนตเ์ดอะซาเวียร ์- ชมโชวล์ะครสตัว ์CIRCUS          (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลินสญัลกัษณข์องอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดกาํเนิดของประวติัศาสตร์

รสัเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ์อีก

ทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซารทุ์กพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงเสด็จไปประทบั ณ 

พระราชวงัเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ ชาวรสัเซียเช่ือว่าท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตของพระเจา้ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์สาํหรบั

การจดัประชุมของรฐับาล และรบัรองแขกระดบัประเทศ 

นําท่าน ชมพิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอรต์ั้งอยูอ่ยูใ่นเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก ่

มงกุฎทองคาํของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎน้ีใหก้บัเจา้ชาย

วลาดิมีร ์โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ทาํจากทองคาํ

ประดบัดว้ยขนเสือเซเบิล (Sable) และอญัมณีลํ้าคา่ต่างๆมากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จนถึงปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถอ์ัสสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือว่าสําคัญท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสรา้งโดย

สถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อน แลว้ใชเ้พ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก 

และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆงัพระเจา้ซารT์he Tsar Bellและปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์เป็น

ตวัอย่างผลงานศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรสัเซีย ขนาดอนัใหญ่โตและความงดงามเป็นตัวดึงดูดใหผู้ค้นมา

เยีย่มชม ลองมาดดูว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาดอนัมหึมาของท่ีน่ี 

  จากนั้น ชม จตัุรสัแดง(Red Square)สถานท่ีสาํคญัใจกลางเมืองมอสโคว ์สรา้งในสมยัคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็น

ศนูยร์วมเหตุการณส์าํคญัต่าง ๆ เชน่ งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและ

ยงัถือไดว้า่เป็นจตุัรสัท่ีมคีวามสวยงามมากท่ีสุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีสาํคญัของ

ประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถ ไดช้ม อนัไดแ้ก่ มหาวิหารเซนต ์บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)

สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรบัว่าสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว ์จนไดร้บัการขนานนามว่า “โบสถล์ูกกวาด” สรา้ง
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ข้ึนดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสนัสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 

(Postnik Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนือกองทพั

มองโกลท่ีเมืองคาซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําใหเ้ป็นท่ีพอพระทัยของ

พระเจา้อีวานท่ี 4 เป็นอยา่งมาก จึงมีคาํสัง่ใหป้นูบาํเหน็จแก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลกูตาทั้งสองขา้งท้ิงเสีย 

เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิคผูน้ี้สามารถสรา้งส่ิงสวยงามกว่าน้ีไดอี้ก การกระทาํของพระองคใ์นครั้งน้ัน ส่งผลใหทุ้ก

คนขนานนามวา่ “พระเจา้อีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเขา้ชมและชอปปิงท่ี หา้งสรรพสินคา้กุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ

เมืองมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นนําจาํหน่ายสินคา้แบรนด์เนม เส้ือผา้ 

เคร่ืองสาํอาง น้ําหอม แบรนดด์งัท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด 

จากน้ัน ชม มหาวิหารเซนตเ์ดอะซาเวียร ์หรือที่เรียกกนัว่า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็น

วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซียและสงูท่ีสุดในโลก ตั้งอยูต่ั้งอยูริ่มฝัง่แม่น้ํา Moskva เมืองมอสโก ประเทศรสัเซีย 

สรา้งข้ึนในสมยัของพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร ์ท่ี 1เพ่ือเป็นอนุสรณแ์หง่ชยัชนะ 

และแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวหิาร

เซนต์เดอะซาเวียร์ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45ปีในสมยัของสตาลิน เคยสัง่ใหทุ้บทําลายมหาวิหารแห่งน้ี 

จนกระทัง่ในสมยัประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดม้ีการบรูณะข้ึนมาอีกครั้งหน่ึงดว้ยเงินบริจาคและพลัง

ความศรัทธาของผูค้น ดังน้ันท่ีน่ีจึงเป็นท่ีรักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึง

กลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในการประกอบพิธีกรรมท่ีสาํคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนา 

 *** หมายเหต ุหากวนัและเวลาท่ีจะเขา้ชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไม่สามารถเขา้ชมได ้

โดยทางทวัรจ์ะไม่สามารถทราบล่วงหนา้เน่ืองจากเป็นการจดัการของทางโบสถป์ระเทศรสัเซีย ทาง

ทวัรฯ์ขอสงวนสทิธิ์ในการถ่ายรูปชมบริเวณดา้นนอกซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขดงักลา่ว*** 

คํา่    บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น นําท่านชมความน่ารักของบรรดาสตัวแ์สนรู ้และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสตัว ์

Circus Showโดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พรอ้มกบัเหล่าสตัวท่ี์ไดร้บัการฝึกฝนมาอย่างดี หลงัจากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสตัวแ์สนรูเ้พ่ือเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย กรณีละครสตัวง์ดการแสดง ซ่ึงบาง

กรณีงดการแสดง โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่บริการสว่นน้ีให ้

 ท่ีพกั IZAMAILOVO DELTAหรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว ท่ีเมืองมอสโคว ์มาตรฐานโรงแรมทอ้งถ่ินรสัเซีย 

วนัที่ส่ี พิพิธภณัฑอ์วกาศรสัเซีย - หอสง่สญัญาณโทรทศัน ์ Ostankino Tower - พิพิธภณัฑโ์คโลเมนสโกว 

ตลาดอิสไมโลโว่                    (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากน้ัน ชม พิพิธภณัฑอ์วกาศรสัเซีย Museum Of Cosmonauticsนับวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจอีก

เเหง่ เพราะมนัจะเเสดงใหคุ้ณเห็นถึงความยิง่ใหญ่ของรสัเซียในช่วงปี ค.ศ.1960 ท่ีเป็นยุคท่ี 

มนุษยชาติกาํลงัสนใจในเร่ืองของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเย็นท่ีทาํใหพ้วกเขาเเละอเมริกนัตอ้งขบัเค่ียวกนั

อยา่งหนักเพือ่พิชิตอวกาศใหไ้ด ้เเละรสัเซียก็นับวา่มีความโดดเด่นเเละสาํเร็จในหลายๆ เร่ือง 
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จากน้ัน นําท่านสู่ตึก หอส่งสญัญาณโทรทศัน ์ Ostankino Towerใหคุ้ณไดเ้ห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรสัเซียจาก

ความสูง ในขณะเดียวกนัก็ทําหน้าท่ีออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จาํนวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย

เดินทางไปท่ีจุดชมววิของหอส่งสญัญาณน้ีเพือ่รบัชมความบนัเทิงสดในรปูแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่ง

สญัญาณน้ีโดดเด่นอยูบ่นเสน้ขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารท่ียืนอยูด่ว้ยตวัเอง

ท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอน้ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูนํ้าโซเวียตNikita 

Khruschevไดท้าํการปรบัเปล่ียนไปอย่างมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ีทาํใหส้ถาปนิกผูน้ี้วางหมวก

ไวใ้ตหิ้นท่ีฐานหอเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูนํ้า ยืนท่ีฐานเพ่ือช่ืนชมขนาดอนัน่าประทับใจ

ของโครงการท่ีมีตน้ทุนสงูถึง 65 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

เท่ียง นาํท่านไปยงัรา้น 7
th
 HEAVEN RESTAURANTรบัประทานม้ืออาหารสุดหรูท่ีท่านจะไดส้มัผัสกับ

บรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโควร์ะดบัความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

**หมายเหต*ุ*  เน่ืองจากตกึ OSTANKINO TOWER ไม่อนุญาตให ้เด็กที่มีอายุต ํา่กว่า 7 ปี ข้ึนไปดา้นบน

ตกึได ้ดงันั้น โปรแกรมน้ีจงึขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะ ลกูคา้ท่ีมีอายุตัง้แต ่7 ปี ข้ึนไป / ในกรณีที่มีเด็กอายุ

ต ํา่กว่า 7 ปี เดินทาง ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรา้นอาหารท่ีมีระดบัเทียบเท่าให้

แทน** 

จากนั้น นําท่านสู่ พิพิธภณัฑโ์คโลเมนสโกว ตั้งอยูท่างตอนใตข้องกรุงมอสโคว สามารถมองเห็นแม่น้ํา Moskva ได ้

อดีตสถานท่ีแห่งน้ี เป็นพระราชวงัฤดูรอ้นท่ีสรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี14 และยงัเป็นบา้นพกัตากอากาศของ

ราชวงศอี์กดว้ย ปัจจุบนัโคโลเมนสโกวเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่และพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมสถาปัตยกรรม

ท่ีสรา้งจากไมท้ัว่รัสเซียไวที้น่ี และยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นสถานท่ีสําคัญทาง

วฒันธรรมของรสัเซีย จากน้ัน นําท่านเขา้สู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market)ตลาดสินคา้หตัถกรรม

และของเก่าอนัลือช่ือ ของประเทศรสัเซียหรือจตุจกัรแห่งประเทศรัสเซียตลาดน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้

ของท่ีระลึก และของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตั้งอยู่ท่ีสถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทาง

ตะวนัออกของกรุงมอสโคว ์เรียกไดว้่า ราคาถูกท่ีสุด และยงัมีใหเ้ลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พรอ้ม

ใหอิ้สระแกท่่านไดเ้ดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

 คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจนี 

ท่ีพกั  IZAMAILOVO DELTAหรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว ท่ีเมืองมอสโคว ์มาตรฐานโรงแรมทอ้งถ่ินรสัเซีย 

วนัที่หา้ สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train - เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัฤดหูนาว - โบสถ์

หยดเลือด                              (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรค์(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูงSapsan Fast Train(

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม**  

เดินทางถึง เมืองเซนตปิ์เตอรส์เบิรค์(Saint Petersburg)เมืองท่ีไดร้ับสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรป

เหนือ” เพราะทศันียภาพท่ีสวยงามของเมือง เมืองน้ีสรา้งโดยพระเจา้ซารปิ์เตอรม์หาราช เม่ือ พ.ศ.2246 

โดยตัวเมืองเร่ิมสรา้งดว้ยการถมทราย และหินเป็นจาํนวนมาก เพราะว่าพ้ืนท่ีเดิมน้ันเป็นดินเลนทะเล 

เหตุผลในการทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ท่ีสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆได ้เพ่ือการ
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พัฒนาและปรับเปล่ียน ประเทศรัสเซียใหท้ัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆได้ ต่อมา จึงได้รับสมญานามว่า 

“หนา้ต่างแห่งยุโรป” เมือง เซนตปิ์เตอรส์เบิรค์ เดิมมีชื่อวา่ เปโตรกราด Petrograd และ เลนินกราด  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

จากนั้น เดินทางสู่ พระราชวงัฤดหูนาว(Winter Palace)ท่ีประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่งน้ี

เคยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยอืนประเทศรสัเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 5 

ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงขแงราชวงศ์โรมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.1732 -

1917 ตั้งอยู่ระหว่างท่าวงั กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียว และ ขาว ดว้ย

สถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัฤดหูนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชม  

พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ(The State Hermitage Museum)ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าค่าของโลก

กว่า 8 ลา้นชิ้ น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก อย่างเช่น ลิโอนาโด ดาวินซ่ี,ปิกสัโซ่,แรมบรนัด์

,แวนโก๊ะ เป็นตน้ จดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง **ในบางช่วงพระราชวงัอาจมีการปิดโดย

มิได้แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ดังน้ันหากวันท่ีเดินทางตรงกับช่วงวันปิดเข้าชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ปรบัเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขา้พระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆใน

ชว่งเวลาดงักล่าว**  

จากน้ัน เดินทางสู่ โบสถห์ยดเลือด(Church of the Savior on Spilled Blood)ซ่ึงพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3 ทรง

สรา้งใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 2 พระราชบิดาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลิกทาส ดว้ย

ความหวงัดีต่อประชาชนปรากฏ 

วา่ชาวรสัเซียไมเ่ขา้ใจเพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมคีวามเป็นอยูท่ี่จนลง เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตวักนั

วา่แผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญิงชาวนาผูห้น่ึงติดระเบิดพลีชีพวิง่เขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผ่าน ต่อมาบริเวณ

ถนนท่ีเกิดเหตุน้ันถกูสรา้งโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถห์ยดเลือดมาจนถึงทุกวนัน้ี รปูแบบสถาปัตยกรรม

เป็นแบบรสัเซียในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 มีรปูร่างลกัษณะคลา้ยกบัวหิารเซนตบ์าซิลท่ีมอสโคว 

เย็น รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ท่ีพกั Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว ท่ีเมืองเซนตปิ์เตอเบิรค์ 

วนัที่หก วิหารเซนตไ์อแซค - ป้อมปีเตอรแ์ละปอล - พระราชวงัฤดรูอ้นหรือพระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ 

                                (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้น เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร ์และปอลด(์Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกท่ีสรา้งในเมืองเซนตปิ์เตอรส์เบิรค์ 

สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1703ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีสงูท่ีสุดของเมือง โดยมีความสงูถึง 

122.5 เมตร ลกัษณะเป็นรปูทรงหกเหล่ียม เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบนัดา้นในเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใชเ้ป็นท่ี

ฝังพระศพของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ นอกจากน้ียังมี

ภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแม่มารีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีงดงาม อนัเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชน

ของรสัเซีย 

ต่อจากน้ันนําท่านเดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค(Saint Isaac’s Cathedral)วหิารท่ีถือวา่ไดร้บัการตกแต่งอลงั

กาลมากท่ีสุด ยอดโดมฉาบดว้ยทองคาํแท ้100 กิโลกรมัและภายในใชหิ้นอ่อน และหินอ่ืน ๆ กวา่ 43 ชนิด 

ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมท่ี้สถานท่ีแห่งน้ี จึงไดมี้การก่อสรา้งขึ้ นใหม่ ในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 
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ในปี ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส ชื่อ Auguste de Montferrandโดยใชเ้วลาในการ

ก่อสรา้งนานถึง 40 ปีมีการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส ์และบาโรก ตวัวิหารใหญ่โต สีขาว

บริสุทธิ ประดบัดว้ยประติมากรรมเหล็กอนังดงาม เป็นโบสถอ์อรโ์ทดอกซแ์หง่เดียวท่ีประดบัประดาตกแต่ง

ดว้ยกระจกสีอย่างวิจิตรบรรจง และยงัเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวเมืองท่ีน่ีใหค้วามนับถือเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากในอดีตตวัเมืองถกูถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แต่มหาวิหารไอแซคแห่งน้ีกลบัไดร้บั

ความเสียหายเพยีงเล็กน้อยเท่าน้ัน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้น หรือ พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ(Peterhof Palace) พระราชวงัท่ี

สวยงาม ท่ีสรา้งข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เป็นพระราชวงัท่ีสรรสรา้งโดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีชื่อ

วา่ ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ บรอง ซ่ึงทั้งสองคนแบง่กนัสรา้งพระราชวงัน้ี โดยตวัภายในพระราชวงั

เป็นหน้าท่ีหลกั ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์“บารอค”และคลาสสิก พระ

เจา้ปีเตอรห์มายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้ง

พระราชวงัอย่างประณีตเน้นการตกแต่งภายในท่ีเลือกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลักและภาพวาดสี

น้ํามนัเป็นหลกัดา้นนอกจะเป็นหน้าท่ีของ เลอ บรอง เขาถกูพระเจา้ปีเตอรเ์ชิญมาสรา้งลานน้ําพุ โดยเฉพาะ 

ลานน้ําพุแห่งน้ีถือเป็นจุดหลักของประสาทแห่งน้ีก็ว่าได ้ดว้ยความยิ่งใหญ่ตระการตาและแสงของพระ

อาทิตยก์ระทบผิวน้ํา และขอบอ่างสีทองมนั รวมถึงบรรยากาศร่มร่ืนของตน้ไมน้านาพนัธุจ์ึงทาํใหเ้กิดภาพท่ี

สวยงามราวกบัดินแดนในเทพนิยาย   

** ในส่วนของนํ้ าพุทางพระราชวังจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือน

พฤษภาคม และอาจปิดทาํการในวันจนัทรส้ิ์นเดือน หรือวันจนัทรก์ับวันอังคาร (2วันติดต่อกัน) ซ่ึง

เป็นธรรมเนียมวนัหยุดของชาวพ้ืนเมืองรสัเซีย ในช่วงฤดใูบไมร้ว่ง และฤดหูนาว ในการเพ่ิมวนัหยุด

หรืออาจจะปิดทาํความสะอาดโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีท่ีพระราชวงัฤดรูอ้นปิด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิปรบัเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขา้พระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือ

สถานที่อ่ืนๆในช่วงเวลาดงักลา่ว** 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว ท่ีเมืองเซนตปิ์เตอเบิรค์ 

วนัที่เจด็ พระราชวงัแคทเธอรีน หรือ พระราชวงัพาฟลอฟส ์- ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต วิลเลจ - สนามบินพลัโคโว 

                   เซนตปี์เตอรเ์บิรก์                             (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้น นําทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นพระเจา้ซารห์รือหมู่บา้นปุชก้ิน สถานท่ีประทับและพกัอาศยัของเจา้นาย

ชั้นสงูไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร ์ปุชกิ้ น ยอดกวีเอกรสัเซีย นําท่านชม พระราชวังแคทเธอรีน ท่ีสวยงาม

แห่งหน่ึงในรสัเซีย มีหอ้งต่างๆ ใหช้มนับรอ้ยแต่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมหอ้งอาํพนั (แอมเบอรร์มู) เป็นสุด

ยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี18 อนัประมาณค่ามิไดท่ี้ช่างเยอรมนัสรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษัตริยฟ์รีดริชท่ี1 

แห่งปรสัเซียประกอบดว้ยแผ่นไมโ้อ๊กขนาดใหญ่หกชิ้ นเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดบัอาํพนั 6 ตน้ พรอ้ม

กระจกผนังและโมเสก อญัมณีมีค่าจากอิตาลี หอ้งอาํพนัถกูสรา้งข้ึนใหมใ่นช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบนัราคา

ประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าห ์ 
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(ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีนได ้ทางบริษัทฯ ขอนําท่านชม พระราชวงัพาฟลอฟส ์

ตั้งอยู่สวนขนาดใหญ่ซ่ึงสรา้งโดยพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพ่ือใหก้บัพระราชบุตรพอล โดยใชช้่างท่ี

พระองคท์รงโปรดท่ีสุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสรา้ง แต่ต่อมาพระเจา้

พอล ทรงใหB้rennaช่างอิตาเลียนท่ีพระองค์โปรดปรานเน่ืองจากพระองค์ต้องการศิลปะแบบฝรัง่เศส

มากกวา่อิตาลี ทาํใหค้าเมอรร์อนงอนไปพกัใหญ่และกลบัมาทาํงานต่อหลงัจากพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์1ข้ึน

ครองราชยท์รงเสด็จมาพาํนักท่ีพระราชวงัน้ีตวัพระราชวงัประดับดว้ยของเก่าดั้งเดิมท่ีถูกเก็บใหร้อดพน้จา

กกทาํลายเมื่อคราวสงครามโลก) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตลยุ์โรปและเป็นแหล่ง 

ชอ้ปป้ิงท่ีรวมรา้นคา้ดังมากมายกว่า 40 รา้น สมัผัสประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ท่ีครบครนัดว้ยสินคา้ชั้นนํา

ต่างๆ มากมาย เชน่ ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO 

เย็น รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางเขา้สู่ สนามบินพลัโคโวเซนตปิ์เตอรเ์บิรก์ประเทศรสัเซีย 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบโดยเท่ียวบินท่ี EK 176 

วนัที่แปด สนามบินดไูบ  • สนามบินสุวรรณภูมิ   

06.55 น. ถึง ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372  

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

หมายเหต ุ: หากสถานที่ท่องเท่ียวตา่งๆในรายการมีการปิดโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยเป็นการปฏิบตักิารทาง

รฐับาลหรือหน่วยงานในประเทศรสัเซีย ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัและเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขดงักลา่วก่อนทาํการจองทุกครั้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทางราคา มหศัจรรย.์..รสัเซีย มอสโคว ์เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ 8 วนั 5 คืน  

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

เร่ิมเดินทาง  กลบัจากเดนิทาง ไฟลท์บิน ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

19 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
55,900 55,900 54,900 5,000 

24 ต.ค.62 31 ต.ค.62 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
55,900 55,900 54,900 5,000 

31 ต.ค.62 07 พ.ย.62 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
55,900 55,900 54,900 5,000 
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07 พ.ย.62 14 พ.ย.62 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
55,900 55,900 54,900 5,000 

14 พ.ย.62 21 พ.ย.62 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
55,900 55,900 54,900 5,000 

21 พ.ย.62 28 พ.ย.62 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
55,900 55,900 54,900 5,000 

27 พ.ย.62 04 ธ.ค.62 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
55,900 55,900 54,900 5,000 

05 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
55,900 55,900 54,900 5,000 

12 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
59,900 59,900 58,900 5,000 

19 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
61,900 61,900 60,900 5,000 

29 ธ.ค.62 05 ม.ค.63 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
61,900 61,900 60,900 5,000 

02 ม.ค.63 09 ม.ค.63 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
61,900 61,900 60,900 5,000 

16 ม.ค.63 23 ม.ค.63 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
56,900 56,900 55,900 5,000 

23 ม.ค.63 30 ม.ค.63 
EK377/EK133  

EK176/EK372 
55,900 55,900 54,900 5,000 

** คณะเดินทางจาํนวน 25 ท่านตอ่กรุป๊** 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดั Economy Classไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-โดฮา-มอสโคว-เซ็นตปี์เตอรเ์บิรก์-โด

ฮา-กรุงเทพฯ สายการบิน(EK) 

 ภาษีนํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,นํ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
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 ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์าํเท่ียวคนไทย 

 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 เง่ือนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้ับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่านํ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 30 กิโลกรมัตอ่ท่าน 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซักรีดที่ไม่ได ้

ระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถกูปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและ

ตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบียบธรรมเนียมรวมทั้งทริป 70 USD/ทา่น 

 ค่าบริการพนกังานยกกระเป๋าทุกสถานท่ี 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือ

ยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัรเ์พ่ิม เพ่ือทาํการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 

20 วนัก่อนการเดินทาง 

2. โอนเงินมดัจาํจาํนวน 20,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกิตติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพ่ือใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) 

และเบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งทาํก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาํใหท้ั้งหมด ยกเวน้ใน

กรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังชาํระเต็มจาํนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน 

4. กรณีเจบ็ป่วย 
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4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

5. กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายในเช่น(ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,์ตัว๋รถไฟ)กรุณา

สอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋หรือชาํระค่าทวัรเ์น่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์

บินหรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

รบัผิดชอบทุกกรณี 

อาหาร 

 อาหารท่ีประเทศรสัเซีย ทางทัวรจ์ะจดัทั้งอาหารจีนและอาหารทอ้งถ่ิน และอาหารสไตลย์ุโรปแบบฟิวชัน่ ซ่ึง

รสชาตจิะเป็นไปตามสไตลร์สัเซีย อาจจะไม่ถกูปากคนไทยในบางม้ือ  

โรงแรมที่พกั 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน บริษทัฯ 

ขอแนะนาํใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) ซ่ึงท่านจะตอ้งชาํระค่าพกัเด่ียวเพ่ิม เน่ืองจาก

บางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพบัเสริมซ่ึงไม่สะดวกสบายในการพกั **กรุณาอ่านเง่ือนไขการจอง

แบบ 3 ทา่นหากลกูคา้พึงพอใจทางบริษทัฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไขของหอ้งพกัดงักลา่ว**  

 โรงแรมในยุโรปสว่นใหญจ่ะเป็นหอ้งแบบ Twin เตียงเด่ียว 2 เตียงในหอ้ง หอ้ง Double จะมีนอ้ยมากในแตล่ะ

โรงแรมและส่วนใหญ่ก็จะเป็นลกัษณะการนาํเตียงมาชิดกันใหเ้ป็น Double หากลกูคา้รีเควสพกั Double ทาง

บริษัทฯจะไม่รบัรองเร่ืองหอ้งใหเ้น่ืองจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถลอ้คหอ้งพกัไดจ้ึงข้ึนอยู่กับ

การจดัการของทางโรงแรมเป็นหลกั ทั้งน้ีลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขดงักลา่ว 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบนํ้า ซ่ึง

ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fairเป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน,ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดนิทางได ้และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือเดินทางหา้มขาด 

หา้มชาํรุด หา้มเปียกนํ้า หา้มสแตมป์ตวัการต์ูนหรือสแตมป์อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศ

นั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ สาํคัญอย่างยิ่ง ไม่เช่นนั้นพาสปอรต์ของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอก

ประเทศได ้โดยทางทวัรจ์ะไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆไดทุ้กกรณี 
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 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,

การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภุยั

พิบตัทิางธรรมชาติ(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิด

จากอุบตัิเหตใุนรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัเิหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว้
ในรายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนาํมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทาง

บริษทั สงวนสิทธ์ิปรบัราคาตัว๋ดงักลา่ว 

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจาํกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมด 

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้,โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมี

ขอ้กาํหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ีและมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรบัผูสู้บบุหร่ี 

 หากเป็นช่วงอีสเตอร,์ คริสมาสตห์รือปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป/รสัเซีย รา้นคา้จะปิดเป็นสว่นใหญ ่ใน

กรณีทา่นตอ้งการจองทวัรใ์นช่วงพีเรียดดงักล่าว กรุณาพิจารณาหรอืตดัสินใจก่อนทาํการจองทวัร ์

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจ

ทาํใหท้่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีทาํใหใ้บหนา้เปล่ียนไป 

ดงันั้น ท่านตอ้งทาํพาสปอรต์เลม่ใหม่ก่อนทาํการจองทวัร ์ 

 กรณีมี คดคีวาม ท่ีไม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว่์าท่าน

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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 กรณี หญิงตั้งครรภ ์ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอียดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจาํเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 
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