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เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พชุก้ิน - มอสโคว ์
พิเศษสดุ!!  

ดินเนอรที์พ่ระราชวงันิโคลสัพร้อมชมการแสดง 
นัง่รถไฟความเรว็สงู เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-มอสโคว ์

เข้าชมพระราชวงัฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจและพระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ 
เทีย่วเมืองพชุก้ิน ชมพระราชวงัแคทเธอรีนทีง่ดงามทีส่ดุ 

ล่องเรือชมวิวแม่น ้ ามอสโคว ์ 
จตัุรสัแดง-พระราชวงัเครมลินและสถานีรถไฟใต้ดินทีง่ดงาม 

ถ่ายรปูวิหารเซนต์บาซิล-เข้าชมโบสถเ์ซ้นต์เซเวียร-์ 
ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้ากมุและตลาดสินค้าพ้ืนเมือง 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 
บินเข้าเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ออกมอสโคว ์ 

     

 Best of Russia 3 Cities 
7 days 5 nights 
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 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซยี ซึง่เป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงกำรปกครองจำก
ระบบสมบรูณำญำสทิธริำชย์มำเป็นระบบกำรเมอืง กำรปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสต์ในแนวมำร์กซสิต์ได้
ส ำเรจ็ตัง้แต่ ค.ศ.1917 จนถงึกำลล่มสลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปัจจุบนัไดป้รบัเปลีย่นกำรปกครองและเศรษฐกจิมำสูร่ะบบ
ประชำธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยอืนจำกนกัท่องเทีย่วทัว่โลก กบัสถำนทีน่่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำย
รวมทัง้ประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำน 
เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัและยงัเป็นเมอืงหลวงเกำ่ของสหพนัธรฐัรสัเซยี ตัง้แต่สมยัของพระเจำ้ 
   ปีเตอรม์หำรำช ทีน่ ำควำมเจรญิมำสู่ประเทศรสัเซยีแบบยุคใหม่ 
มอสโคว์   เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิำสตรอ์นัเกำ่แกแ่ละยำวนำน 
พชุก้ิน เมอืงทีต่ ัง้ของสถำนทีท่่องเทีย่วทีม่คีวำมส ำคญัต่อประวตัศิำสตร์ของประเทศหลำยๆแห่ง ไมว่ำ่จะ

เป็นโบสถ์ พระรำชวงั สวนสำธำรณะ และอืน่ๆอกีมำกมำย 
 

ก าหนดการเดินทาง    21-27 ต.ค.2563 
 

วนัแรก   21 ต.ค.63 สนามบินสุวรรณภมิู-ดไูบ-เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ 

07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 9  เคาน์เตอรส์ายการบิน Emirates 
เคาน์เตอร ์Row T เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระ 

09.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู น าท่านบินสู่นครดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์  
  โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK375 
13.00 น.  น าท่านเดินทางถึงสนามบินดไูบ จากนัน้ให้ท่านเปลี่ยนเครื่อง 
15.45 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินดไูบ โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK175 
20.50 น. เดินทางถึง สนามบินพลุโคโว ่นครเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ สหพนัธรฐัรสัเซีย น ำท่ำนผำ่นพธิกีำรตรวจคน

เขำ้เมอืงและกำรรบักระเป๋ำสมัภำระ จำกนัน้รถโคช้รอรบัท่ำนเพื่อนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กัในนครเซน้ต์ปีเตอร์
สเบริก์ (เวลำชำ้กวำ่ประเทศไทยประมำณ 4 ชัว่โมง)  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Park Inn St.Petersburg หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

 
วนัท่ีสอง  22 ต.ค.63 เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ปีเตอรฮ์อฟหรือปีเตอรก์อฟ Peterhof, Pertergof  ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ  พระราชวงั

ฤดรู้อนเปโตรควาเรสต์  (Petrodvorets) ทีส่รำ้งขึน้ในสมยัพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช พระต ำหนกัทีไ่ดช้ือ่วำ่
เป็น  Russian Versailles  เป็นพระรำชวงัทีง่ดงำมโดดเดน่ดว้ยอุทยำนน ้ำพุทีพ่วยพุ่งมำจำกรูปปัน้สทีอง
และทีต่่ำง ๆ มำกกวำ่ 100 แห่ง ดว้ยสถำปัตยกรรมยุคทอง ท่ำนจะตื่นตำตื่นใจกบัประตมิำกรรมทีว่จิติร
งดงำมอลงักำรยิง่  หอ้งต่ำงๆ ภำยในพระรำชวงัประดบัประดำไปดว้ยทองค ำอรำ่มเรอืงพรอ้มภำพเขยีนที่
สวยงำมเก่ำแกท่รงคุณค่ำทำงประวตัศิำสตรจ์นมอิำจประเมนิคำ่ได ้สว่นภำยนอกประดบัตกแต่งดว้ยพฤกษำ
นำนำพนัธุ์ และสวนน ้ำพุอนัตระกำรตำ (ส ำหรบัฤดรูอ้น หำกเป็นฤดหูนำวจะถูกปกคลุมดว้ยหมิะขำวโพลน) 
สวยงำมไมแ่พพ้ระรำชวงัแวรซ์ำยสใ์นฝรัง่เศส (กรณีท่ีพระราชวงัปิด จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวงัอื่นหรือ
สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนตามความเหมาะสม)  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงเพื่อเขำ้ชมควำมยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดหูนาว Hermitage Museum ทีป่ระกอบดว้ยหอ้ง
  ต่ำงๆ มำกกวำ่ 1,050 หอ้ง ณ สถำนทีแ่ห่งนี้ เคยใชเ้ป็นทีร่บัรองกำรเสดจ็เยอืนรสัเซียของรชักำลที ่5 ของ
  ไทยในกำรเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉำยพระฉำยำลกัษณ์ กบัพระเจำ้ซำรน์ิโคลสัที ่ 
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  2 ของรสัเซยีอกีดว้ย ปัจจุบนัพระรำชวงันี้ไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ทีเ่กบ็รวบรวมงำนศลิปะล ้ำค่ำ
  ของโลกกวำ่ 8 ลำ้นชิน้ รวมทัง้ ภำพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อำท ิลโีอนำโด ดำวนิซี่,  ปิกสัโซ่, แรม 
  บรนัด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่วง 
  พระราชวงัเฮอรมิ์เทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซ่ึงส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ดงันัน้ หากวนัท่ี 
  เดินทาง ตรงกบัช่วงท่ีปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนท่ีเปิด
  ให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักล่าว)  จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืง เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ เมอืงทีส่รำ้งโดยพระเจำ้ปี 
  เตอรม์หำรำช เมือ่ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มปีระวตัศิำสตรข์องกำรต่อสูข้องชำวเมอืงหลำยครัง้และยงัเป็นอู่
  ก ำเนิดอ ำนำจของกำรปฏวิตัริสัเซยีทีส่ ัน่สะเทอืนไปทัว่โลก ถอืไดว้ำ่เป็นเมอืงทีส่วยงำมทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 
  ประกอบดว้ย 44 เกำะ เชือ่มต่อกนัดว้ย แมน่ ้ำ-ล ำคลองอกี 86 สำย สวยงำมจนไดร้บัฉำยำวำ่ “รำชนิีแห่ง 
  ยุโรปเหนือ”  นครแห่งนี้เคยเป็นเมอืงหลวงเกำ่ของรสัเซยีมำนำนกวำ่ 200 ปี ตวัเมอืงนัน้ ไดร้บักำรกล่ำวขำน
  วำ่เป็นนครทีส่วยและสมบรูณ์มำกทีส่ดุในดำ้นงำนสถำปัตยกรรมและผงัเมอืง ใหท้่ำนถ่ำยรปูกบัอดตีเรอืรบ 
  Aurora Ship พพิธิภณัฑเ์รอืลำดตระเวนทีคุ่ม้กนัเรอืของกองทพัเรอืจดัรวรรดิร์สัเซยีในชว่งสงครามรสัเซยี-
  ญีปุ่่นและยงัเคยเป็นสว่นหนึ่งของกองทพัเรอืบอลตกิและเขา้รว่มยุทธนาวชีอ่งแคบสชึมิะ เมือ่เดอืน 
  พฤศจกิายน ค.ศ.1911 อดตีเรอืรบหลวงเคยไดไ้ปจอดทีก่รงุเทพมหานครเพื่อเป็นสว่นหนึ่งของพระราชพธีี
  บรมราชาภเิษกของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑล์อยน ้าในนครเซ้นต์ปี
  เตอรส์เบริก์  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่พระราชวงันิโคลสั หรอืชือ่เดมิเรยีกวำ่ Grand Duke Nikolaevsky 
  Palace เป็นสถำนทีใ่หจ้ดัแสดงศลิปะพื้นเมอืงของรสัเซยี พระรำชวงัแห่งนี้ไดถู้กอนุรกัษ์ไวใ้หเ้ป็น 
  สถำปัตยกรรมในสมยัศตวรรษที ่19  ผูอ้อกแบบคอืสถำปนิกทีม่ชี ือ่เสยีงชำวเยอรมนัทีเ่กดิในรสัเซยี ชือ่ว่ำ 
  Andrey Stakenshneider ออกแบบใหแ้ก ่Grand Duke Nikoley  พระรำชโอรสองคท์ี ่3 ของพระเจำ้นิโคลสั 
  ที ่1  พระรำชวงันี้ถูกขำยใหแ้กพ่ระรำชส ำนักในปี 1895  ผูค้รอบครองคอืน้องสำวของพระเจำ้นิโคลสัที ่2 
  จนกระทัง่ปี 1990 พระรำชวงันี้ไดถู้กเปลีย่นใหม้ชีวีติชวีำขึน้อกีคร ัง้ โดยมหีอ้งรบัประทำนอำหำรค ่ำ และมี
  กำรแสดงเพื่อกำรพฒันำใหเ้ป็นสถำนทีท่่องเทีย่วใหแ้วะมำสมัผสัพระรำชวงัแห่งนี้ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ในพระราชวงั พร้อมการตกแต่งด้วยความวิจิตรบรรจงและชมการแสดง 
  พืน้เมือง การร่ายร าแบบด้วยท่วงท่างดงามของรสัเซีย ท่ีสะท้อนถึงประเพณีและวฒันธรรมและการ
  แต่งกายชุดประจ าเผา่ต่างๆ รวมถึงการแสดงดนตรีโบราณ อาทิ พิณ กีต้าร ์พร้อมด้วยอาหารว่าง
  ระหว่างพกัเบรคด้านนอกโรงละคร อาทิ แชมเปญ ว้อดก้า  คานาเป้คาเวียร ์ แฮม  ชีส หรือเครื่องด่ืม
  น ้าผลไม้ เป็นต้น 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Park Inn St.Petersburg หรอืระดบัเทียบเท่ำ 
 
วนัท่ีสาม  23 ต.ค.63 เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน-เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-รถไฟด่วน-มอสโคว์ 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองพชุก้ิน Pushkin อกีหนึ่งเมอืงท่อเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของรสัเซยี ตัง้อยู่ในเขตนคร
  สหพนัธ์เซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์ ห่ำงออกไปประมำณ 24 กโิลเมตร ไดร้บักำรกอ่ตัง้ขึน้ปีในปี ค.ศ.1710 โดยตวั
  เมอืงแห่งนี้ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำเนวำ แมน่ ้ำสำยส ำคญัอีกสำยหนึ่งของประเทศ และปัจจุบนัเมอืงพุชกิน้ได้ 
  กลำยเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัควำมนิยมมำกแห่งหนึ่ง ทีเ่ตม็ไปดว้ยพระรำชวงัและมคีวำมส ำคญัต่อ 
  ประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนของประเทศ  น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน Catherine Palace 
  พระรำชวงัฤดรูอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงมำกแห่งหนึ่งของโลก สวนสวยทีต่ ัง้อยู่บนพื้นทีก่วำ่ 107 เฮคเตอร ์ภำยในสวน
  แบง่ออกเป็นสวนแบบเกำ่และสวนแบบองักฤษ ซึง่ถูกคัน่กลำงดว้ยบอ่น ้ำขนำดใหญ่ อกีทัง้ยงัมพีำวลิเลีย่นที่
  สวยงำม ซงึมคีวำมส ำคญัทำงสถำปัตยกรรมและประวตัศิำสตรอ์ีกแห่งหนึ่งของเมอืง โดยพระรำชวงันัน้ถูก
  สรำ้งขึน้ในชว่งสมยัพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช หรอืในชว่งระหว่ำงปี 1717-1723 และถูกสรำ้งใหมใ่นชว่งระหว่ำง
  ปี 1743-1756 พระรำชวงัแคทเธอรนีเป็นพระรำชวงัหลวงอนัเป็นทีพ่กัผอ่นในฤดรูอ้นของพระมเหสอีงคโ์ปรด

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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  คอื พระนำงแคทเธอรนีที ่1 โดยพระรำชวงัถูกสรำ้งขึน้ในสไตล์สถำปัตยกรรมแบบคลำสสกิ ตกแต่งประดบั
  ประดำผนงัหอ้งดว้ยลำยปนูปัน้ต่ำงๆ เพดำนเขยีนภำพเฟรสโก ้ทีม่คีวำมสวยงำมมำก ชมห้องอ าพนั  
  Amber Room เป็นหอ้งทีไ่มค่วรพลำดชม ภำยในหองนัน้ไดร้บักำรตกแต่งอย่ำงสวยงำมมำกทีส่ดุหอ้งหนึ่ง
  ในพระรำชวงัแคทเธอรนี โดยเฉพำะภำพทีใ่ชต้กแต่งตำมผนงัและเพดำนนัน้ สว่นใหญ่มกัสรำ้งขึน้จำกอ ำพนั
  ทัง้หมด ตกแต่งดว้ยทองค ำเปลวและกระจกอย่ำงวจิติรงดงำม จนไดร้บัสมญำวำ่เป็นสิง่มหศัจรรย์ที ่8 ของ
  โลกดว้ย   
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูส่ถำนีรถไฟในนครเซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์ น าท่านเดินทางโดยรถไฟเรว็ สู่กรงุมอสโคว ์โดย

รถไฟความเรว็สูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมือ่น าท่านเดนิทางถงึสถานี
รถไฟกรงุมอสโคว ์รถโคช้รอรบัทีส่ถานีรถไฟกรงุมอสโคว์  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัท่ีส่ี   24 ต.ค.63 มอสโคว์ 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัเครมลิน  สญัลกัษณ์ของอดตีสหภำพโซเวยีตอนัเป็นจุดก ำเนิดแห่งประวตัศิำสตร์

รสัเซยี ทีม่อีำยุยำวนำนกว่ำ 850 ปี สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุรำชกมุำรแห่งนครเคยีฟ เจำ้ชำยยูร ิ
โดลโกรูก ีมรีบัส ัง่ใหส้รำ้งเพื่อใชป้้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปรำกำรไมธ้รรมดำ ทีเ่ป็นเหมอืนหวัใจ
ของกรงุมอสโคว ์ตำมควำมเชือ่ของชำวรสัเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติย์ของพระเจำ้ ปัจจุบนัพระรำชวงัเครมลนิ
เป็นพพิธิภณัฑ ์และทีต่ ัง้สถำนทีส่ ำคญัหลำยแห่ง เชน่ สภำคองเกรส วหิำรต่ำงๆ หอระฆงัของอวีำนมหำรำช
และสิง่กอ่สรำ้งอื่นๆ อกีมำกมำย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิำรหลวงทีเ่กำ่แกส่ ำคญัและใหญ่ทีส่ดุในเครมลนิ 
โดยสรำ้งทบัลงบนโบสถ์ไมเ้ก่ำทีม่มีำกอ่นแลว้ ใชใ้นกำรประกอบพธิรีำชำภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจำ้อวีำนและ ชมระฆงัยกัษ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก (หมำยเหตุ: จ ำกดัรอบเวลำในกำรเขำ้ชมเพยีงวนัละ 4 
รอบเท่ำนัน้คอื 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันัน้กรุณำตรงต่อเวลำนัดหมำยอย่ำง 
เครง่ครดั)  จำกนัน้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ซึง่เป็นทีเ่กบ็สมบตัลิ ้ำคำ่ของกษตัรยิ์รสัเซยี อนั
ไดแ้ก ่บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์ำชำ้ง, รำชรถทองค ำ, เครือ่งบรรณำกำรจำกรำชวงศต์่ำงๆ ในยุโรปรวมถงึไขอ่ี
สเตอรท์ีห่ำชมไดย้ำกยิง่ จำกนัน้ชมโบสถ์อสัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจำ้อวีำนชมระฆงัยกัษ์ที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนสู ่จตัรุสัแดง Red Square ทีม่คีวำมส ำคญัในหน้ำประวตัศิำสตรก์ำรเมอืงรสัเซยี เป็นสถำนทีส่ ำคญั

ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตัุรสัทีส่วยงำมทีส่ดุในโลก เป็นสถำนทีเ่กบ็ศพเลนินศำสดำของประเทศ
สงัคมนิยม สรำ้งดว้ยหนิแกรนิต และหนิอ่อน ดำ้นหน้ำจตัุรสัแดงนัน้ เป็นทีต่ ัง้ของกโิลเมตรทีศ่นูย์ของรสัเซยี 
และมลีำนกวำ้งของจตัุรสัแดงนี้มพีื้นทีก่วำ้ง 695 เมตร ยำว 130 เมตร ท ำหน้ำที่เป็นสถำนทีจ่ดังำนส ำคญัๆ 
ต่ำงๆ ของรสัเซยีมำหลำยยุคหลำยสมยั บรเิวณจตัุรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถำนทีท่่องเทีย่วอื่นๆ รำยรอบ
อกีมำกมำย เชน่ พระรำชวงัเครมลนิ พพิธิภณัฑ์ประวตัศิำสตรร์สัเซยี และหำ้งสรรพสนิคำ้กมุ เป็นตน้  ให้
ท่ำนถ่ำยรปูกบั วิหารเซน็ต์บาซิล สญัลกัษณ์ของกรงุมอสโคว ์ทีส่รำ้งขึน้โดยพระเจำ้อวีำนจอมโหด อนุสรณ์
สถำนของผูน้ ำพรรคบอลเชวคิ ทีปั่จจุบนัล่มสลำยไปกบัควำมยิง่ใหญ่ของสหภำพโซเวยีต สรำ้งในสมยัพระเจำ้
อวีำนที ่4 จอมโหด ดว้ยศลิปะรสัเซยีโบรำณ มยีอดโดม 9 ยอดหลำกสสีนัสวยงำม จนนกัท่องเทีย่วเรยีกกนั
วำ่ โบสถ์ลูกกวำด สรำ้งดว้ยศลิปะรสัเซยีโบรำณโดยสถำปนิกชำวรสัเซยี Postnik Yakovlev ทีห่ลงัจำกสรำ้ง
เสรจ็กถ็ูกควกัดวงตำทัง้สองขำ้ง โดยค ำส ัง่ของพระเจำ้อวีำนที่ 4 หรอืกษตัรยิ์อวีำนผูโ้หดรำ้ยทรงพอพระทยั
ในควำมงดงำมของมหำวหิำรแห่งนี้มำก จงึมคี ำส ัง่ใหป้นูบ ำเหน็จแกส่ถำปนิกผูอ้อกแบบดว้ยกำรควกัดวงตำ
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ทัง้สอง เพื่อไมใ่หส้ถำปนิกผูน้ัน้สำมำรถสรำ้งสิง่ทีส่วยงำมกว่ำนี้ไดอ้กี  ชมหอนำฬกิำซำวเิออร ์Saviour 
Clock Tower ตัง้อยู่บนป้อมสปำสสกำยำ เป็นศลิปะแบบโกธคิ บนยอดมดีำวแดง 5 แฉกทีท่ ำมำจำกทบัทมิ
น ้ำหนกักวำ่ 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมวินิสต์น ำมำประดบัไวเ้มือ่ปี ค.ศ.1995 จำกนัน้อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงที่
ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum Department Store) ทีห่รหูรำมำกทีส่ดุในรสัเซยี แหล่งรวมสนิคำ้แบรนดเ์นม
จำกทัว่โลก เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเศรษฐรีสัเซยี ตวัอำคำรและภำยในตกแต่งอย่ำงงดงำมหรหูรำ  ใหท้่ำน
ถ่ำยรปูกบัอนุสรณ์สถำนเลนิน Lenin Memorial สรำ้งเพื่อร ำลกึถึงผูน้ ำคอมมวินิสต์คนแรกของรสัเซยี และน ำ
ท่ำนเดนิทำงสู่บรเิวณสวนซำยำรไ์ดย์ Zayardye Park ซึง่เป็นทัง้สวนสำธำรณะและลำนอเนกประสงคส์ ำหรบั
จดังำนต่ำงๆ และยงัเป็นจุดชมววิทีส่ำมำรถมองเหน็ทศันียภำพของเมอืงมอสโควไ์ดบ้รเิวณกวำ้ง ถ่ำยรปูเป็น
ทีร่ะลกึและเกบ็ภำพสวยงำมใจกลำงเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมมุสงูอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง @Hard Rock Cafe 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัท่ีห้า   25 ต.ค.63 มอสโคว์ 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเขำ้ชม วิหารเซน็ต์ เดอะซาเวียร ์Cathedral of Christ the Savior หรือวิหารโดมทอง สรำ้งขึน้

เมือ่ปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจำ้ซำรอ์เลก็ซำนเดอรท์ี ่1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และแสดงกตญัญุตำแด่
พระเป็นเจำ้ทีท่รงชว่ยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จำกสงครำมนโปเลยีน โดยใชเ้วลำกอ่สรำ้งนำนถงึ 45 ปี แต่
ต่อมำในปี ค.ศ.1990 สตำลนิผูน้ ำพรรคคอมมวินิสต์ในขณะนัน้ไดส้ ัง่ใหทุ้บโบสถ์ทิ้ง เพื่อดดัแปลงเป็นสระวำ่ย
น ้ำทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จนเมือ่ปี ค.ศ.1994ประธำนำธิบดบีอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้กีำรกอ่สรำ้งวหิำรขึน้มำ
ใหม ่ดว้ยเงนิบรจิำคของคนทัง้ประเทศ ซึง่จ ำลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ วหิำรนี้จงึกลบัมำยนืหยดัที่
เดมิอกีคร ัง้โดยสรำ้งเสรจ็สมบรูณ์และท ำพธิเีมือ่วนัที ่19 สงิหำคม ค.ศ.2000 ปัจจุบนัวหิำรนี้ใชใ้นกำร
ประกอบพธิกีรรมส ำคญัระดบัชำตขิองรสัเซยี   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชม สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์ควำมลงตวัของกำรผสมผสำนเทคโนโลยเีขำ้กบัสถำปัตยกรรม 
 หลำกหลำยรปูแบบโดยเฉพำะกำรตบแต่ง ประดบัประดำภำยในสถำนีต่ำงๆ ดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน ฯลฯ จน

ไดร้บักำรยกย่องว่ำเป็นสถำนีรถไฟใตด้นิแห่งเดยีวในโลกทีม่ศีลิปะทีง่ดงำมยิง่ และยงัเป็นสิง่กอ่สรำ้งทีช่ำว
รสัเซยีสำมำรถอวดชำวต่ำงชำตใิหเ้หน็ถงึควำมยิง่ใหญ่ มปีระวตัิศำสตร ์ควำมเป็นชำตนิิยม และวฒันธรรม
ประเพณีอนัสวยงำม ดว้ยกำรตกแต่งของแต่ละสถำนีนัน้มคีวำมแตกต่ำงกนัดว้ย ประตมิำกรรม โคมไฟระยำ้ 
เครือ่งแกว้ หนิแกรนิต หนิอ่อน ลว้นแลว้แต่ปรำณีตสวยงำม หำกไดม้ำเยอืนแดนหมขีำวแห่งนี้   จำกนัน้น ำ 

 ท่ำนชอ้ปป้ิงย่ำนถนนอารบตั Arabat Street ชือ่ถนนนี้ปรำกฏมำตัง้แต่ศตวรรษที ่15 ในอดตีเป็นทีอ่ยู่ของ
ชนชัน้ขนุนำง และศลิปินทีม่ผีูอุ้ปถมัภ ์ต่อมำในสมยัสหภำพโซเวยีต ถนนอำรบตัเป็นย่ำนทีพ่กัของสมำชกิ
ระดบัสงูของพรรคคอมมวินิสต์ ปัจจุบนัถนนอำรบตักลำยเป็นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของรสัเซยี เป็น
แหล่งของศลิปิน จติรกร รำ้นขำยของทีร่ะลกึ รำ้นกำแฟ เป็นต้น **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและ
เลือกชมสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  
สมควรแกเ่วลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงเดนิทำงสูท่่ำเรอื 
น ำท่ำนลงเรือ Radisson Cruise เพื่อน าท่านล่องเรือ
ชมบรรยากาศอนัแสนงดงามของอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบรสัเซียและโบสถส์ไตลค์ริสต์
ออรธ์อดอ็กซ์บนฝัง่แม่น ้ามอสโควห์รือมอสคาวา 
สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Holiday Inn 
Seligerskaya หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัท่ีหก  26 ต.ค.63 มอสโคว์ 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่“เนินเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส์ Sparrow Hills” จุดชมววิทีม่องเหน็ทศันียภำพ

ของกรงุมอสโควทีอ่ยู่เบื้องล่ำงไดโ้ดยทัง้หมด จงึท ำใหเ้ลนินผูน้ ำพรรคคอมมวินิสต์ในอดตีเลอืกเนินเขำ
นกกระจอกแห่งนี้เป็นทีต่ ัง้บำ้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้นทีด่งักล่ำวเป็นทีต่ ัง้ของมหำวทิยำลยัมอสโคว ์และเป็น
จุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโคว ์และใหท้่ำนถ่ำยรปูกบัควำมสวยงำมของอำคำรหลกัของมหำวทิยำลยัมอส
โคว ์เป็นมหำวทิยำลยัทีเ่ก่ำแกท่ีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในรสัเซยี โดยรูปแบบสถำปัตยกรรมแบบสตำลนิทีเ่ป็น
เอกลษัณ์ของกำรกอ่สรำ้งอำคำรแบบรสัเซยี ไดร้บักำรกอ่ตัง้ขึน้ในปี 1755 โดยมคิำอลิซอฟ นกัวชิำกำร
รสัเซยีในชว่งเวลำนัน้ มหำวทิยำลยัทีไ่ดร้บักำรตัง้ชือ่ตำมเขำในปี ค.ศ.1940  ใหท้่ำนถ่ำยรปูกบัภำยนอกของ
อำคำรมหำวทิยำลยัทีม่รีปูแบบกำรสรำ้งทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวัแบบรสัเซยี     

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี ้Ismaylovsky Market ศนูย์กลำงกำรคำ้ขำยของทีร่ะลกึที่

ใหญ่ทีส่ดุในกรงุมอสโคว ์อสิระใหท้่ำนไดเ้ลอืกซื้อสนิคำ้พื้นเมอืงนำนำชนิด ในรำคำทีถู่กทีส่ดุ อำทเิชน่ 
นำฬกิำรสัเซยี, ตุ๊กตำแมลู่กดกหรอืมำโตรชกำ, ผำ้คลุมไหล่, อ ำพนั, ของทีร่ะลกึต่ำงๆ และอื่นๆ อกีมำกมำย 
จากนัน้ใหท้่านแวะเลอืกซื้อสนิคา้และของฝากเพิม่เตมิที ่Vegas Shopping Mall หา้งสรรพสนิคา้ดงัของกรงุ
มอสโคว ์เลอืกซื้อสนิคา้เพิม่เตมิ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
18.30 น. สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่สนามบินโดโมเดโดโว ่กรงุมอสโคว์ (เน่ืองจากการจราจรในกรงุมอส

โคว์ค่อนข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจ าเป็นต้องเผื่อเวลาใน
การเดินทางสู่สนามบิน 

23.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอสโคว ์โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK132 
 

วนัท่ีเจด็  27 ต.ค.63 สนามบินสุวรรณภมิู 

06.15 น.  น าท่านเดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ น าท่านเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินดไูบ โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK372 
18.40 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดการเข้าชมสถานท่ีและพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัร์
ท่ีเดินทาง สถานท่ีใดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเข้าสถานท่ีอ่ืน

ทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้ กรณีท่ีไม่สามารถจดัทดแทนได้ 
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อตัราค่าบริการ  21-27 ต.ค.2563  
 

Best of Russia 3 Cities / EK 
เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน-มอสโคว ์7 วนั 
กบักาล่าดินเนอรท่ี์พระราชวงันิโคลสั  

และล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์ 

ราคารวมตัว๋โดยสาร 
ราคาไม่รวมตัว๋

โดยสาร 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 57,300 31,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 4,900 4,900 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนั

การจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์กรณุาแจ้งล่วงหน้า

เน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการจองห้องพกัและจ านวนของบริการและห้องพกัท่ีมี  
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates  ช ัน้ประหยดั เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ดไูบ-เซน้ต์ปีเตอรส์เบริ์ก // มอสโคว์-

ดไูบ-กรงุเทพฯ รวมถงึคา่เดนิทางรถไฟความเรว็สงูเสน้ทาง เซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์-มอสโคว ์ช ัน้มาตรฐาน  
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ (2 ท่าน / หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่วใหบ้รกิาร* 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ,ุ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ 
 คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 น ้าดืม่ระหวา่งทวัร ์วนัละ 1 ขวด / ท่าน (จ านวน 6 วนั) 
 คา่บรกิารขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ (ส าหรบักระเป๋าใหญ่) ทีส่ถานีรถไฟเซน้ต์ปีเตอรส์เบริแ์ละสถานีรถไฟมอสโคว์ 
 คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ในรสัเซยีทัง้ฝัง่เมอืงเซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์และกรงุมอสโคว์ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่6 
เม.ย.2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิ่มตามกฎและเงือ่นไขของ
สายการบนิ  

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน)  
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่บรกิารยกกระเป๋าทีทุ่กแห่ง (สนามบนิและโรงแรมทีพ่กั) 
 คา่ทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 700 บาท (ช าระกบัหวัหน้าทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
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 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
 คา่วซี่าส าหรบัชาวต่างชาติ 
 คา่ภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 คา่ประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์(สามารถสอบถามเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทีท่วัร)์ 
 คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรต้องช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ (กรณีท่ำนทีต่อ้งยื่นวซี่ำ) 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผำ่นแลว้ (กรณีทีม่กีำรท ำวซี่ำ) แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

กำรคนืคำ่มดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาตทิัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที่บรษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า หรอืถูกปฏเิสธการขึน้เครือ่งจากเจ้าหน้าทีเ่ชค็อนิทีส่นามบนิ อนัสบื
เนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าที่เกีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรย์เครือ่งเทศ/สเปรย์พรกิต่างๆ/สเปรย์ไล่
สตัว/์สเปรย์กรด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เชน่ มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กวา่ 6 ซ.ม.เมือ่วดัจากจุดหมนุ, เครือ่งมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ี่มคีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
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สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครือ่งมอืชา่งทุกชนิด, เลื่อย, เครือ่งพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย เชน่ 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่อ่ใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคกุคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่างๆ ในรสัเซยี มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งการสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทางบรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิต์มาสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป/รสัเซยี รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
อำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว หรือ 
2 เตียงคู่ กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในรสัเซยีบำงแห่งอำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรดั และไมม่อี่ำง
อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั  
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