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 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบิน Emirates (EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก   

21.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซยี โดยสายการบิน Emirates (EK) เท่ียวบินท่ี EK373 

(21.00-00.50(+1)) / EK129 (02.20-06.35) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 13.35 ชั่วโมง 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดูไบ 

 

 2 กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย (สนามบินโดโมเดโดโว) - โปเกรอนนายาฮิลล ์-  
ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ลล ์- มหาวิทยาลัยมอสโคว ์- สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค -  
ถนนอาราบัท 
06.35 น.  เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์(Moscow) ประเทศรัสเซีย (Russia) (เวลา

ทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) น  าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้น  า
ท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงมอสโคว ์(Moscow) มอสโควเ์ป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของ
ประเทศรสัเซีย มอสโกก็ยงัคงเป็นศนูยก์ลางทางการเมืองและเศรษฐกิจ วฒันธรรม และวิทยาศาสตร ์
ของอาณาจกัรมาโดยตลอด ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุัน ดว้ยความเป็นจดุศนูยก์ลางของเศรษฐกิจนั้น 
จึงท าใหอ้าณาจกัรนีม้ีคา่ครองชีพสงูสดุในโลกเช่นกนั 
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น าท่านเดินทางสู ่โปเกรอนนายาฮิลล ์(Poklonnaya Hill) ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดธรรมชาติท่ีสงูท่ีสดุใน
มอสโก ยอดเขาทั้งสองแห่งถูกแยกออกจากกันโดยแม่น  ้าเซตุนจนกระทั่งยอดเขาแห่งหนึ่งถูก
พงัทลายในปี 1987 ตัง้แตปี่ 1936 พืน้ท่ีดงักลา่วไดก้ลายเป็นสว่นหนึ่งของมอสโก และปัจจบุนัมีสวน 
Victory Park ซึ่งมีรถถงัและยานพาหนะอ่ืนๆ มากมายท่ีใชใ้นช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีหนึ่ง จากนัน้น  า
ท่านเดินทางสูจุ่ดชมวิว ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิลล ์(Sparrow Hills) หรือเนินเขานกกระจอก ใหท้่าน
ชมความสวยงาม ซึ่งจดเป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโคว์ท่ีอยู่เบื ้องล่างไดโ้ดย
ทัง้หมด ปัจจบุันพืน้ท่ีดงักลา่วเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัมอสโคว ์ในสแปรโ์รวฮิ์ลสม์ีมหาวิทยาลยัท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย และท่ีน่ีคู่รักนิยมมา ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ี
นกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของกรุงมอสโคว ์จากนั้นน าท่านถ่ายรูป
หนา้ มหาวิทยาลัยมอสโคว  ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของรสัเซีย ท่ีน่ี จะเป็นจุดชมวิวท่ี
สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตกึสงู 7 ตกึท่ีสรา้งในสมยัของสตาลิน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ท่านเดินทางตอ่ไปยงั สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์(Moscow Metro Stations) สถานีรถไฟใต้
ดินท่ีน่ี นอกจากเป็นการขนส่งเพ่ือความสะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสารแลว้นั้น ยังมีความเป็นมาท่ี
น่าสนใจมากๆ เช่นกัน ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินท่ีมีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก รวมไปถึง
สถาปัตยกรรมท่ีมีการตกแต่งของภายในใหม้ีความโดดเดน่ แตล่ะสถานีมีความสวยงามท่ีแตกตา่ง
กนัไป จึงเป็นท่ีน่าสนใจของนกัท่องเท่ียวและพากนัเดินทางมาเพ่ือชมความงามของสถานีรถไฟแห่ง
นี ้
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จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิงย่าน ถนนอาราบัท (Arbat Street) เป็นถนนเสน้เก่าแก่นับว่าเป็น
สถานท่ีส  าหรบัพักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองประวตัิศาสตรข์องกรุงมอสโกนับว่าเป็นถนน
การคา้ท่ีส  าคญั มีความยาวประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร มีวิวทัศนียภาพท่ีสวยงาม มีสถาปัตยกรรม
แบบยุโรป และเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะ ภาพวาด จากศิลปินและช่าง ฝีมือท่ีมีความสามารถ
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อย่างหลากหลาย มีรา้นนั่งชิวสดุชิค มีคาเฟ่ รา้นกาแฟ รา้นขนม รวมไปถึงมีของท่ีระลกึ เช่น ตุ๊กตา
พืน้เมือง รูปลอ้เลียน หมวก กระเป๋า และสินคา้อีกหลากหลาย ถึงเวลาอนัพอสมควร 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 3 คนื) 
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 3 เมืองซากอรส์ - มหาวิหารแห่งเซนตเ์ซอรจ์ิอุส - กรุงมอสโคว ์- มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์- 
Circus Show 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) หรือ เซอร์กิเยฟ พาสาด (Sergiev Posad) เป็น
เมืองท่ีตัง้อยู่ห่างจากเมืองมอสโคว ์ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมือง
เลก็ๆท่ีเงียบสงบชานกรุงมอสโคว ์เป็นเมืองท่ีก่อตัง้ขึน้จากการเป็นโบสถแ์ละส านกัสงฆโ์บราณอายุ 
700 ปีและไดร้บัความนบัถือตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั แมจ้ะทรุดโทรมลงในยุคโซเวียต และยังเป็น
ศนูย์กลางทางศาสนาท่ีใหญ่โตและเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย เมืองนี้เป็นท่ีแสวงบุญของนักบุญทั่ว
ประเทศ และยังมีช่ือเสียงในเรื่องของอารามออรโ์ธดอกซ ์ซึ่งเป็นกลุม่สถาปัตยกรรมของทรินิตี  ้เซอร์
กิอสุ ลาวรา ท่ีไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย  น าท่านเขา้ชม มหา
วิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส (The Holy Trinity-St. Sergius Lavra) เป็นอาสนวิหารระดบัสงูของ
คริสตศาสนานิกายออรโ์ธดอกซ ์ตัง้ตามช่ือของนักบุญ St.Sergius ท่ีชาวบา้นเช่ือกันว่าเป็นผูวิ้เศษ 
สามารถรกัษาโรครา้ยใหห้ายเป็นปกติไดจ้นเป็นท่ีเลื่องลือไปทั่ว แมก้ระทั่งพระมหากษัตริยแ์ละพระ
ราชินียงัเสดจ็มาประกอบพิธีทางศาสนาท่ีเมืองนีเ้ป็นประจ า นอกจากท่ีน่ีมีความส าคญัทางศาสนา
ยงัมีความส าคญัทางประวตัิศาสตรอี์กดว้ย เพราะเคยใชเ้ป็นป้อมปราการท่ีพกัส  าหรบัเหลา่ทหาร
ในช่วงปี ค.ศ.1608-1610 ท่ีใชป้้องกนัการรุกรานจากทหาร และเคยเป็นสถานท่ีหลบภยัอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางกลบักรุงมอสโคว ์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์หรือ มหา
วหิารโดมทอง (Cathedral of Christ the Saviour) ตัง้อยู่ริมฝ่ังแมน่  า้มอสควา กลางกรุงมอสโคว ์
สรา้งขึน้เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความย่ิงใหญ่ของชยัชนะในสงครามนโปเลียน ในสมยัของพระเจา้ซารท่ี์ 
1 ซึ่งวิหารนีม้ีความส าคญัอย่างมากเน่ืองจากเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส  าคญัของ
ประเทศรสัเซีย ตัง้แตใ่นสมยัอดีตจนถึงปัจจบุนั ** หากมพีธิีกรรมทางศาสนา จะไม่อนญุาตใหเ้ขา้ 
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ชมดา้นใน (** ภายในมภีาพโมเสก มภีาพวาดฝาผนงัวจิิตรงดงาม และมีชัน้ใตด้นิใหท้่านไดเ้ขา้ชม 
** ภายในหา้มถ่ายภาพ **) ดา้นนอกมีสะพานขนาดยาวท่ีเช่ือมอีกฝ่ังหนึ่งของแม่น  า้มอสโคว์
สามารถชมบรรยากาศไดโ้ดยรอบ 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
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ค า่ สดุพเิศษ!! ชมโชวท์ีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ Circus Show โชวล์ะครสตัว ์ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุในโลก 
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พักที ่Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 3 คนื) 
 

 4 พระราชวังเครมลินแห่งมอสโคว ์- พิพิธภัณฑค์ลังอาวุธเครมลิน - จัตุรัสแดง -  
                มหาวิหารเซนตเ์บซิล - ตลาดอิสไมโลโว - ล่องเรือ Radisson Cruise 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Marlet) เป็นตลาดขายของท่ีระลึกท่ีถูกท่ีสดุใน
ประเทศรัสเซีย ตลาดท่ีมีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร มีทั้งตุ๊กตาขนดก ตุ๊กตามาทรอสกา เสือ้ผา้
พืน้เมือง รองเทา้ หมวก ขนสนุขัจิง้จอก ผา้พนัคอ ปลอกหมอน นาฬิกา ภายในแบ่งออกเป็นสองโซน 
หลกั คือ โซนขายของฝากท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเลือกซือ้ของท่ีระลึก อีกโซนเป็นพืน้ท่ีขายของเก่า
หรือของมือสอง เช่นอปุกรณต์กแตง่บา้น เครื่องมือเครื่องใช ้วตัถโุบราณ ของใชใ้นบา้นตา่งๆ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)  “เครมลิน”  ในภาษารสัเซีย
นัน้ มีความหมายแปลว่าป้อมปราการ พระราชวงัเครมลินยังตัง้บนริมฝ่ังแมน่  า้มอสโคว ์ในอดีตท่ีน่ี
เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริยข์องรสัเซีย แตห่ลงัจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระราชวงัแห่ง
นีก้็ไดเ้ปลี่ยนเป็นรฐัสภาของเครมลิน และปรบัปรุงใหมใ่หเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส  าคญัแห่งหนึ่งของ
รสัเซีย รวมถึงกลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกอีกดว้ย  

 
จากนัน้น  าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑค์ลังอาวุธเครมลิน (The Armoury Chamber) หรือท่ีเรียกกนัวา่ 
“อารเ์มอร์ร่ี แชมเบอร”์  ซึ่งเป็นอนุสรณส์ถานทางประวตัิศาสตร ์วฒันธรรมและสถาปัตยกรรม
มากมายท่ีเป็นมรดกโลก ท่ีแห่งนีย้ังมีสมบัติล  า้ค่ามากกว่า 4 ,000 ชิน้ เรียกง่ายๆว่าเป็นคลงัแสง
สมบัติเลยก็ว่าได ้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเครมลิน ภายดา้นในเป็นท่ีเก็บรกัษาเครื่องราช
กกธุภณัฑอ์นัเก่าแก่, คอลเลกชั่นทองค  าและเงินในแตล่ะยคุของรสัเซีย มีทัง้เสือ้ผา้ ชดุในพิธีตา่งรวม
ไปถึงเครื่องประดบัของพระเจา้ซารแ์ละซารีน่าท่ีหาชมไดย้าก และประเมินคา่ไมไ่ดอี้กมากมาย ทัง้มี
รถทรงมา้ ท่ีน่ียงัมีเก็บไวท้กุคนัทกุรุน่ ทกุสมยั ซึ่งท่านจะไดพ้บเห็นความย่ิงใหญ่และความมั่งคั่งของ
รฐัรสัเซียท่ีมีมาตัง้แต่ในสมยัอดีตจนถึงปัจจุบัน น าท่านถ่ายภาพคู่กับ ปืนใหญ่ซาร์ (The Tsar 

Cannon) เป็นปืนใหญ่ยคุแรกท่ีมีการจดัแสดงในพืน้ท่ีของมอสโกเครมลิน เป็นอนสุาวรียศ์ิลปะการ
หล่อปืนใหญ่ของรสัเซียหล่อดว้ยทองสัมฤทธ์ิในปี 2129 และ แวะชม หอระฆังอีวาน (van the 

Great Bell-Tower)  เป็นหอระฆังแห่งแรกของมอสโควท่ี์ถูกสรา้งขึน้ดว้ยหิน และเป็นหอคอยท่ีมี
โครงสรา้งของเครมลินท่ีสงูท่ีสดุ การออกแบบมีความสวยสะดดุตา และมีความส าคญัทางประวตัิ
ศาสตรม์ากมาย ส่วนดา้นลา่งของระฆังนั้นเป็นโบสถ ์Church of Ioann Lestvichnik ท่ีอยู่ใตร้ะฆัง 
ในอดีตกลุ่มนโปเลียนพยายามท่ีจะระเบิดหอระฆังนีแ้ต่ไม่เป็นผลส าเร็จ จากนั้นน าท่านเย่ียมชม
สถานท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิ อาสนวหิารอัสสัมชัญ หรือ โบสถอั์สสัมชัญ (Dormition Cathedral) ท่ีแห่งนีม้ี
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อายมุากกว่า 600 ปี และเป็นวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในพระราชวงัเครมลิน การสรา้งโบสถนี์ไ้ดส้รา้งทับ
โบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาแต่เดิม ในปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานท่ีส  าคญัในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ
ราชวงศ ์ดว้ยความสวยงามทางสถาปัตยกรรม การตกแตง่ และคณุคา่ทางประวตัิศาสตร ์จึงท าให้
วิหารอสัสมัชญัแห่งนี ้ไดร้บัการบนัทึกใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

 
จากนัน้น  าท่านเย่ียมชม จัตุรัสแดง (Red Square)  จตัรุสัแดงมาจากภาษารสัเซียท่ีแปลวา่สวยงาม 
การสรา้งจตัรุสัแดงนีม้ีจดุประสงคเ์พ่ือปรบัปรุงความปลอดภยัของพระราชวงัเครมลิน โดยการสรา้ง
พืน้ท่ีนอกก าแพงวงัส  าหรบัใชยิ้งเพราะต  าแหน่งท่ีจตัรุสัแดงตัง้อยู่นัน้ขาดแนวป้องกนัทางธรรมชาติ 
โดยพืน้ท่ีของจัตรุสัแดงในสมยันั้นถือเป็นศนูยก์ลางของการคา้ขาย น าทางเดินมาฝ่ังตรงขา้มเพ่ือ
ถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนตบ์าซลิ (St.Basil's Cathedral) เป็นสญัลกัษณท่ี์ส  าคญัของกรุงมอส
โควถ์ูกสรา้งขึน้เพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกลผลจากชัยชนะครัง้นีท้  าใหร้สัเซียสามารถรวม
ชาติไดเ้ป็นปึกแผ่น เดิมทีมหาวิหารเซนตบ์าซิล เป็นเพียงโบสถ์ขนาดเล็กท่ีบรรจุศพของนักบุญ
เท่านัน้ มหาวิหารเซนตบ์าซิลนีม้ีรูปทรงท่ีไม่เหมือนโบสถอ่ื์น คือมีโดม 8 โดม ลอ้มรอบโดมท่ี 9 ท่ีอยู่
ตรงกลาง ท าใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยมเป็นโดมทรงคลา้ยหวัหอม และคลา้ยรูปแท่งเทียนก าลงั
ลกุไหมบ้นปลายล  าเทียน ท าใหป้ระชาชนนบัถือและเช่ือวา่เป็นเครื่องบชูาเทพเจา้บนสวรรค ์บริเวณ
ใกลเ้คียงท่านจะไดพ้บกบั หอคอยนาฬิกาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) เป็นศิลปะโกธิค บน
ยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม สรา้งขึน้เพ่ือตัง้เป็นแนวการป้องกนัท าหนา้ท่ีป้องกันประตู
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ทางเดิน และเป็นอีกหนึ่งในสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นท่ีสดุของอ านาจเก่าแก่หลายศตวรรษและชัย
ชนะของรฐัรสัเซียคือหอคอยแห่งนี ้

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ค า่ สุดพิเศษ!!! ล่องเรือ Radisson Cruise ณ แม่น ้ามอสควา สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางของ

สถานทีส่ าคญัและสวยงามของเมอืงหลวงมอสโคว ์

 
พักที ่Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 3 คนื) 
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 5 นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - รถไฟด่วน High Speed Train Sapsan - พิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิทาจ 
          หรือ พระราชวังฤดูหนาว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางจาก กรุงมอสโคว ์(Moscow) ไปยัง นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (Sain Petersburg) 
โดย รถไฟด่วน High-Speed Train Sapsan (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วมง 40 นาท ีถึง 
4 ชั่วโมง)  
***(ตารางเวลาการเดินรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามกับหัวหนา้ทัวรอี์กครัง้) ***  
ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดพ้บกบัวิวท่ีสวยงามตลอดสองขา้งทาง (ระยะทางประมาณ 650 กม.) 
จาก Moscow Leningradsky Station ไปยงั ST. Petersburg Moskovsky Station  

น าท่านเดินทางถึง นครเซนต์ปีเตอรส์เบิร์ก (ST.Petersburg) เมืองนีม้ีช่ือเดิมถึงสองช่ือคือ เป
โตรกราด และ เลนินกราด เป็นนครท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบัท่ีสองของประเทศรสัเซียรองจาก
มอสโคว ์มีประวตัิศาสตรท่ี์รุง่เรืองและงดงาม อีกทัง้เป็นท่ีจดังานตา่ง ๆ เป็นจ านวนมาก เป็นเมืองท่ี
มีชีวิตชีวา มีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม และเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยท่ีสดุแห่ง
หนึ่งในทวีปยุโรป โดยไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกทางดา้นสถาปัตยกรรมขององคก์า ร 
UNESCO อีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑเ์ฮอร์มิทาจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว  (HERMITAGE STATE 

MUSEUM & WINTER PALACE) ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียวขาวดว้ยสถาปัตยกรรมบา
โรก ตวัอาคารมีลกัษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผา้ 3 ชั้น เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลกแห่งหนึ่งท่ีมีงาน
ศิลปะในความครอบครองเป็นจ านวนราวสามลา้นชิน้ และพิพิธภณัฑศ์ิลปะท่ีเก่าท่ีสดุในโลก งาน
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ศิลปะจ านวนมหาศาลตัง้แสดงอยู่ในอาคารหกหลงั อาคารเอกคือพระราชวงัฤดหูนาวท่ีเคยเป็นท่ี
ประทบัของพระเจา้ซาร ์พิพิธภณัฑ์เฮอรม์ิทาจไดร้บัการบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกว่าเป็นหอ
ศิลป์ท่ีมีงานสะสมมากชิน้ท่ีสดุในโลก 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Novotel St Petersburg Centre หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คนื) 
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 6 มหาวิหารนักบุญไอแซต - มหาวิหารคาซาน - อนุสาวรียพ์ระเจ้าปีเตอรม์หาราช -   
                จัตุรัสเธียเตอร ์- สะพานม้าอะนีชคอฟ - โบสถแ์ห่งหยดเลือด - วิหารสโมลนี -  
                พระราชวังแคเธอริน - กาล่าดินเนอร ์ณ พระราชวังนิโคลัส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ มหาวหิารนักบุญไอแซต (St.Isaac's Cathedral) เป็นมหาวิหารในนิกายรสัเซีย
ออรโ์ธดอกซท่ี์มีขนาดใหญ่เป็นท่ี 4 ของโลก สรา้งในสมยัพระเจ้าซาร ์อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ภายใน
ประดบัประดาดว้ยปฏิมากรรมบอรน์และภาพวาดกวา่ 400 ชิน้ เป็นหนึ่งในมหาวิหารท่ีสวยท่ีสดุของ
รสัเซีย ดา้นนอกหุ้มดว้ยแผ่นทองค  าแท ้มีลกัษณะเป็นโดมทองอนัสง่างาม ฐานโดยรอบมีรูปป้ัน
นางฟ้า 12 องคอ์ยู่รอบฐานมหาวิหาร 

น าท่านชม มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ในปี
ค.ศ. 1708 แตเ่ดิมนัน้ ท่ีน่ีเป็นเพียงโบสถเ์ลก็ๆ ตอ่มาในสมยัการปกครองของพระเจา้ปอลดท่ี์ 1 ในปี
ค.ศ. 1800 ได้ท  าการสร้างวิหารใหม่ ให้เป็นวิหารท่ีใหญ่และสวยงามมากขึน้กว่าเดิม เป็น
สถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ตอ่มาไดเ้กิด
สงครามระหวา่งรสัเซียกับฝรั่งเศสขึน้ จึงไดน้  ารูปป้ันของผูบ้ัญชาการสงูสดุแห่งกองทัพเรือ มาจัด
แสดงเป็นอนสุรณไ์วด้า้นหนา้ สว่นดา้นใน ยงัมีผูค้นมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสกัการะขอ
พรอยู่เสมอ ปัจจุบันไดจ้ัดเป็นอีกมหาวิหารแห่งหนึ่งในเซนตปี์เตอร์สเบิรก์ ท่ีมีความสวยงาม และ
เตม็ไปดว้ยประวตัิศาสตรท่ี์ส  าคญั  
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น าท่านเดินทางถ่ายภาพ อนุสาวรียพ์ระเจ้าปีเตอร์มหาราช (The Bronze Horseman)  เป็น
อนุสาวรียชิ์น้แรกของรสัเซีย ถูกสรา้งโดย พระนางแคทเธอรีน 2  เป็นงานออกเเบบท่ีมีการค  านวน
ทางวิศวกรรมมาเป็นอย่างดี โดยก าหนดใหน้  า้หนกัของรูปป้ันลงท่ีขาหลงัของมา้ 2 ขา้งเพียงอย่าง
เดียว สรา้งขึน้เพ่ือเป็นเกียรติประวตัิแก่พระเจา้ปีเตอรม์หาราชผูส้รา้งนครเซนตปี์เตอร์สเบิรก์ 

จากนัน้น  าท่านชม จัตุรัสเธียเตอร ์(Theater Square) เป็นศิลปะบาโรก ชมนิทรรศการศิลปะ และ
ชมการแสดงท่ีน่าตื่นเตน้ในโรงละครโอเปร่าท่ีงดงามท่ีสดุ บนจัตุรสัของเมืองเก่าแห่งนี้ น  าท่าน
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ สะพานม้าอะนีชคอฟ (Anichkov Bridge) เป็นสะพานท่ีเก่าแก่และมี
ช่ือเสียงท่ีสดุเซนตปี์เตอรส์เบิรก์เป็นจดุท่ีเช่ือมเกาะตา่งๆ ของเซนตปี์เตอรส์เบิรก์เขา้ไวด้ว้ยกนั ตรงนี้
อาจเป็นหัวใจแห่งความเป็นดินแดนสันดอนริมแม่น  ้า น  าท่านถ่ายภาพ โบสถ์แห่งหยดเลือด 
(Church of the Savior on Spilled Blood) หรืออีกเรียกช่ือวา่ โบสถแ์ห่งการคืนชีพ ตัง้อยู่ริมคลอง 
Griboedov เริ่มตน้ก่อสรา้งเมื่อศตวรรษท่ี 17 ใชเ้วลาก่อนสรา้งยาวนานวา่ 20 ปี สรา้งขึน้เพ่ือเป็น
อนุสรณท่ี์พระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 3 สรา้งขึน้เพ่ือร  าลึกถึงพระบิดา หรือพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 
ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมบ์ริเวณนี ้ในปี ค.ศ. 1881 ภายในตกแตง่อย่างวิจิตรบรรจงดว้ยฝีมือจิตรกร
กวา่ 30 คน ตวัโบสถเ์ป็นงานศิลปะแบบรสัเซียดัง้เดิม ประดบัประดาดว้ยโมเสจพรอ้มกบัรูปภาพโม
เสจขนาดใหญ่ยกัษ์ 
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จากนั้นน าท่านชม วิหารสโมลนี (Smolny Cathedral)  ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี 
Bartolomeo Rastrelli ซึ่งเดินทางมายังรสัเซียตัง้แต่ยังเด็กพรอ้มกับพ่อของเขา ผูซ้ึ่งไดร้บัเชิญให้
มายังประเทศนีโ้ดย Peter the Great และผูส้รา้งพระราชวงัฤดหูนาวและพระราชวงัท่ี Tsarskoe 
Selo Smolny Cathedral เป็นหนึ่งในโครงการสดุทา้ยของ Rastrelli Jr. และเป็นโครงการท่ีสถาปนิก
ผูย่ิ้งใหญ่ยงัสรา้งไมเ่สรจ็ อาสนวิหารแห่งนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของอาคารท่ีจกัรพรรดินีเอลิซาเบธวางแผน
ไวเ้พ่ือรวมส านกัแมชี่และโรงเรียนใหม่ส  าหรบัเดก็ผูห้ญิง ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกและมีช่ือเสียง
ท่ีสดุในจักรวรรดิรสัเซีย การก่อสรา้งเริ่มขึน้เมื่อวันท่ี 30 ตลุาคม พ.ศ. 2291 และในปี พ.ศ. 2304 
การก่อสรา้งมหาวิหารก็เสรจ็สมบรูณ ์อย่างไรก็ตาม ในเดือนธนัวาคมของปีนั้น เอลิซาเบธเสียชีวิต 
และงานในอารามก็หยุดลง Rastrelli ถูกปลดออกจากหนา้ท่ีท่ี Smolny โดย Catherine the Great
และออกจากรสัเซียในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2306 ในช่วงตน้ทศวรรษ 1830 อาสนวิหารสว่นใหญ่ทรุด
โทรมและเริ่มรก ในปี 1832 Nicholas I ไดม้อบหมายให ้Vasily Stasov สรา้งอาคารใหเ้สร็จ การ
ก่อสรา้งเสรจ็สมบูรณอ์ย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1835 และอาสนวิหารเสร็จในวนัท่ี 22 กรกฎาคม
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ของปีนั้นเดิมที Rastrelli ตอ้งการสรา้งหอระฆังซึ่งออกแบบใหส้งูกว่า Peter and Paul Cathedral 
ซึ่งเป็นอาคารท่ีสงูท่ีสดุในเมือง ณ จดุนัน้ถัดจากมหาวิหาร แตแ่ผนการของเขาไมเ่ป็นจริง 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเยกาเจรีนา หรือ พระราชวังแคเธอริน (Catherine Palace in 

Pushkin) เป็นพระราชวงัศิลปะโรโกโก ตัง้อยู่ในเทศบาลพชุกิน ราว 30 กิโลเมตรไปทางใตข้องนคร
เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ในประเทศรสัเซีย เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของซารแ์ห่งรสัเซีย พระราชวงัแหง่นีส้รา้ง
ในปี ค.ศ. 1717 ในรชัสมยัของจักรพรรดินีเยกาเจรีนาท่ี 1 และพระนางก็โปรดฯให้มีการขยาย
พระราชวังอีกในปี ค.ศ. 1733 อย่างไรก็ตามในรัชสมัยของจักรพรรดินีเอลิซาเบธ กลับไม่โปรด
พระราชวงัแห่งนี ้ดว้ยด  าริวา่พระราชวงัท่ีสรา้งขึน้โดยพระราชมารดาของพระนางนัน้ โบราณคร  ่าครึ
และน่าอดึอดั พระนางจึงโปรดใหส้ถาปนิกหลวงชาวอิตาลี บารโ์ธโลมีโอ ราสเตลรี รือ้พระท่ีนั่งหลงั
เก่าและแทนดว้ยหลังใหม่ท่ีใหญ่โตกว่าเดิมและมีศิลปะแบบโรโกโก พระท่ีนั่งหลังใหม่ใช้เวลา
ก่อสรา้งราว 4 ปีจึงแลว้เสร็จ และเมื่อราสเตลรีไดทู้ลเชิญพระนางมาทอดพระเนตรในวนัท่ี 30 
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กรกฎาคม ค.ศ. 1756 นัน้ พระท่ีนั่งขนาดมโหฬารความยาวกว่า 325 เมตรก็สรา้งความตื่นตะลึงไป
ทัง้ราชส  านกัและเหลา่ทตูานทุตู 

เยน็ พเิศษสุด!!! กาล่าดินเนอร ์ภายในพระราชวังนิโคลัส เชิญทกุท่านลิม้รสไข่ปลาคารเ์วยีร ์พรอ้ม
จิบแชมเปญและวอ้ดกา้’ 
พักที ่Hotel Novotel St Petersburg Centre หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คนื) 

 

 7 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอรฮ์อฟ - ป้อมปราการปีเตอรแ์อนดพ์อล - ถนนเนฟสกี้ -    
                นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ประเทศรัสเซีย (สนามบินปูลโกโว) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) เป็นพระราชวงัท่ีเอาไวพ้กัผอ่น
และลา่สตัวใ์นฤดรูอ้นของกษัตริยร์สัเซีย ถกูสรา้งขึน้ตามบญัชาของ ซารปี์เตอรม์หาราช  โดยตกแตง่
ดว้ยศิลปะแบบผสมผสานทัง้เรอเนอซองส ์คลาสิค และบาโรก ดา้นหนา้ของพระราชวงัมีสวนและ
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น า้พุขนาดใหญ่ท่ีจะเปิดน า้พใุนช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ บริเวณกลางน า้พุมีประติมากรรมสีทอง ภายใน
พระราชวงั มีหอ้งรบัรองท่ีตกแต่งไวอ้ย่างดี ตกแต่งดว้ยสีขาวสลบัทองอรา่มตา ประกอบดว้ยพระท่ี
นั่งหลายองคแ์ละอทุยานหลายแห่ง ตกแต่งสถาปัตยกรรมบาโรก ดว้ยความงดงามของมนัท าใหม้ี
สมญาวา่เป็น "พระราชวงัแวรซ์ายแห่งรสัเซีย" พระราชวงัแห่งนีแ้ละบริเวณใจกลางเมืองไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ปัจจุบนัเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในเซนตปี์เตอร์
สเบิรก์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางเขา้ชม ป้อมปราการปีเตอรแ์อนดพ์อล หรือ วิหารปีเตอรแ์อนดพ์อล (Peter 

and Paul Fortress) สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ในบริเวณ ป้อม
มีหอระฆงัซึ่งเป็นส่ิงปลกูสรา้งท่ีสงูท่ีสดุของเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ และมีวิหารศกัดิสิ์ทธ์ิและมหาวิหารปี
เตอรแ์ละพอลท่ีใชเ้วลาสรา้ง 21 ปี ภายในมีพระศพของกษัติรยแ์ห่งรสัเซียพระองคแ์รกท่ีฝังอยู่ท่ีน่ีคือ
พระเจา้ปีเตอรม์หาราชรวมทั้งมีหลุมฝังพระศพของราชวงศโ์รมานอฟหลายพระองค ์โดยเฉพาะ
กษัตริยโ์รมานอฟยคุสดุทา้ยคือพระเจา้ซารนิ์โคลสัท่ี2 ท่ีถกูสงัหารทั้งครอบครวั ก็ยงัมีพระศพอยู่ท่ี

แห่งนี้ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Street) เป็นถนนประวัติศาสตร์
ศนูยก์ลางแห่งเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ มีความยาว 4.5 กิโลเมตร มีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ท่ีมี
รา้นคา้เรียงรายอยู่ริมสองขา้งทาง เป็นจดุศนูยร์วมทัง้ย่านการคา้ ท่ีอยู่อาศยั ท่ีตัง้ของพระราชวงั โรง
ละคร โรงแรม รา้นคา้ และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส  าคญัอ่ืนๆ อีกมากมาย จนถึงเวลาอนัสมควร 
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ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินปูลโกโว นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เพ่ือตรวจเช็ค
เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

23.15 น. ออกเดินทางจากนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates (EK) เท่ียวบินท่ี 
EK176 (23.25-06.15(+1)) / EK372 (09.40-18.55) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.40 
ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดูไบ 

 

 8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
เสาร ์– เสาร ์(วันแรงงาน) 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566 75,999 75,999 19,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้ริการ ยกเลกิการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือ ประโยชนข์องท่านเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่าน และบริษัทฯ 
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เมือ่ท่านจองทวัร ์และชาระเงินมดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบริษัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่10 ท่านขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ท่าน** 
** หากต  ่ากวา่ 20 ท่าน มีคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** เน่ืองจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตยีงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ **ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยกู่บัทางโรงแรมเป็นผูจู้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบตุามรายการ   
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไมคุ่ม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7.     คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
8.     น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกส  าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% และภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆเชน่คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

5.  คา่ปรบัสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  
6. คา่ทิปคนขบัรถ (60 USD) ตลอดการเดินทาง 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น ส่วนท่ี

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช  าระสว่นท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
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2. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมตัิ 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ 
คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เง่ือนไขการช าระ เงินแตห่ากวีซ่าของท่านไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บริษัทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใช่จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไมผ่า่นบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการไมค่ืนเงินคา่มดัจ  าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจ  า 50% (15,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบนิ/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
-ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัคา่ใชจ้่าย100%  
- กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ  ามาแลว้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการคา่ย่ืนวีซ่าและคา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  
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หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวิุสยั อาทิการลา่ชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุตัิเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟ
ระเบิด, แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายท่องเท่ียวหรอืยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุตัิเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟระเบิด, 
แผน่ดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบริษัทจะ
ค  านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุท่านเป็นส  าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษัิทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมท้งัในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไมไ่ดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิท จึงค  านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น
ส  าคญั 

8.     หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง
กลบัท่าน จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งของสายการบินและบริษัททัวรเ์รียกเกบ็  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลกิทววัรไ์มว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็คา่มดัจ  าตั๋วเครือ่งบินซึ่งมคีา่ใชจ้่ายประมาณ 3,000–
10,000 บาทแลว้แตส่ายการบิน และ ช่วงเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษัิทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  
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4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพ่ิมเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 
6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษัิทเพ่ือขอค  ายืนยนัวา่ทวัรน์ัน้

สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะน้นัทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  
7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครือ่งสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมนี  า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ท่าน จะตอง้เป็นผูเ้สียคา่ปรบัน้นัเอง 
10.  ทางบริษัทฯไมร่บัผดิชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

โรงแรมทีพ่กั 
1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดยีวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษัทการนัตีวา่ไดพ้กัแน่นอน)  
2. เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เท่านัน้ท่ีมหีอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  
3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยกู่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู(่Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ิดกนัหรือ
อยู่คนละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางคร้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไมม่ีอา่งอาบน า้ซึ่งอยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้นัๆและแตล่ะ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะม ี

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้นั  
8. บางโรงแรมไมม่ีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางคร้งัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
 

ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ตอ้งขอวีซ่า 
ประเทศรสัเซีย อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 


