
#15134 ทัวรรัสเซีย บาหเรน 8 วัน 5 คืน มัสยิดอัลฟาเตห
จตุรัสแดง บิน GF
ทัวรรัสเซีย บาหเรน ประตูสูบาหเรน มหาวิหารเซนตซาเวียร สถานีรถไฟใตดินมอ
สโคว ถนนอารบัต พระราชวังแคเทอรีน พระราชวังฤดูรอน พระราชวังฤดูหนาว
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ มหาวิหารเซนตไอแซ็ค พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต
บาเซิล พิพิธภัณฑอารเมอรี่



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบาหเรน - มัสยิดอัลฟาเตห - ประตูสูบาหเรน -
ตลาดมานามา - ทาอากาศยานบาหเรน    -

2 ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - วิหารเซ็นต เดอะซา
เวียร - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต   

Cosmos
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปีเตอรสเบิรก - พระราชวังแคทเธอรีน   
Meininger
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอรฮอฟ) - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - ยานถนน
เนฟสก้ี   

Meininger
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ปอมปีเตอรและปอล - โบสถหยดเลือด - มหาวิหารเซนตไอแซค - รถไฟความเร็วสูง
Sapsan - มอสโคว   

Cosmos
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี   
Cosmos
Hotel หรือ
เทียบเทา

7 ตลาดอิสไมโลโว - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - ทาอากาศยานบาหเรน    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 65 ฿45,990 ฿45,990 ฿44,990 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบาหเรน - มัสยิด
อัลฟาเตห - ประตูสูบาหเรน - ตลาดมานามา - ทาอากาศยาน
บาหเรน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร Q
เคานเตอรเช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
รับบัตรโดยสาร

หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอน
เวลาเครื่องออก 30 นาที

เท่ียวบินขาไปและขากลับ มีการเปล่ียนแปลงเวลาท้ังน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงตามตารางบินของแตละเดือนแตละซีซ่ัน

กอนทําการออกตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง กรุณาเช็คขอมูลกับทางเจาหนาท่ีบริษัท ตามวันท่ี ท่ีลูกคาเดินทางอีกครั้ง

11.00 น. บินลัดฟาสู ประเทศบาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เท่ียวบินท่ี GF 153 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที

บาย

14.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานชม มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque หน่ึงใน
มัสยิดท่ีขึ้นชื่อวามีขนาดใหญท่ีสุดเป็นอันดับตนๆ ของโลก ท่ีถูกตั้งชื่อตามกษัตริยผูสรางเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีถูกสรางขึ้นในปี 1987 และเป็นมัสยิดท่ีถูกตกแตงดวยวัสดุชั้นเลิศท่ีรวบรวมมาจากท่ัวโลก

หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกลาวทางมัสยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศหามเขาชมภายในมัสยิดดวยเหตุผลใดกตาม
ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเขาชม และทางคณะทัวรจะใหทานไดฟังบรรยายและการถายรูปจากภายนอกมัสยิดเทานั้น

จากนั้นนําทานสู ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ท่ีปรึกษาเจาผูครองรัฐ
บาหเรนเพ่ือเป็นทางเขาไปสูตลาดมานามาซ่ึงเป็นยานธุรกิจท่ีสําคัญและแหลงจับจายของทองถิ่น สรางเสร็จสมบูรณเมื่อ ค.ศ.
1945 และไดรับการตกแตงเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1986 เพ่ือปรับเปล่ียนใหมีรูปรางเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น

จากนั้นเราจะพาทานไปเปิดประตูสูวัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยูของชาวบาหเรนท่ี ตลาดพ้ืนเมือง Manama Souq ตลาด
ขนาดใหญใจกลางเมืองท่ีมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวเมือง ซ่ึงท่ีน่ีทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนทองถิ่นอยางเป็นกันเอง
พรอมช็อปป้ิงของฝากอันเป็นเอกลักษณจากประเทศบาหเรน และล้ิมรสอาหารพ้ืนเมืองขนานแทท่ีหาชิมท่ีไหนไมไดในโลกน้ี
นอกจากท่ีน่ีเทานั้น

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติบาหเรน เพ่ือเดินทางตอไปยังกรุงมอสโคว

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอน
เวลาเครื่องออก 30 นาที

เท่ียวบินขาไปและขากลับ มีการเปล่ียนแปลงเวลาท้ังน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงตามตารางบินของแตละเดือนแตละซีซ่ัน

กอนทําการออกตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง กรุณาเช็คขอมูลกับทางเจาหนาท่ีบริษัท ตามวันท่ี ท่ีลูกคาเดินทางอีกครั้ง

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นประเทศบาหเรนชากวาไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกลาวทางมัสยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศหามเขาชมภายในมัสยิดดวยเหตุผลใดกตาม
ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเขาชม และทางคณะทัวรจะใหทานไดฟังบรรยายและการถายรูปจากภายนอกมัสยิดเทานั้น

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

ทาอากาศยานบาหเรน

มัสยิดอัลฟาเตห

ประตูสูบาหเรน

ตลาดมานามา

 บาย

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศบาหเรน ตั้งอยูท่ีเกาะอัล มูฮารรัก บริเวณทางตอนเหนือ
สุดของมานามา ประเทศบาหเรน และเป็นทาอากาศยานปฏิบัติการหลักของสายการบิ
นกัลฟแอร (Gulf Air)

เป็นหน่ึงในมัสยิดท่ีใหญท่ีสุดในโลก ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6,500 ตารางเมตร มีความสามารถ
ในการรองรับผูละหมาดมากกวา 7,000 คน ตั้งอยูติดกับ King Faisal Highway ใน
Juffair ซ่ึงเป็นยานชานเมืองของ มานามา มัสยิดแหงน้ีสรางขึ้นโดยชีคอิซาอินซัลมานอัล
คาลิฟาเมื่อตอนปลายปี 1987 และไดรับการตั้งชื่อตามอาเหม็ดอัลฟาเตห

เป็นอาคารประวัติศาสตรซ่ึงตั้งอยูท่ีดานศุลกากรในบริเวณเขตศูนยกลางธุรกิจของ
มานามา ประเทศบาหเรน ท่ีน่ีออกแบบโดยเซอรชารลสเบลเกรฟ ท่ีปรึกษาของประมุขและ
สรางเสร็จในปี 1949 สิ่งปลูกสรางน้ีประกอบดวยซุมประตูขนาดใหญดานลางซ่ึงว่ิงไปตาม
ถนน โดยมักเรียกกันวาประตูทางเขามานามา

เป็นตลาดอันเกาแกของมานามา เมืองหลวงของประเทศบาหเรน ตั้งอยูทางตอนเหนือ
ของมานามาซ่ึงอยูระหวางสวนเกาของเมืองและยานธุรกิจ ตอนน้ีถูกแบงออกเป็นสวน
ใหมและสวนเกา เป็นถนนคนเดินในขณะท่ีพ้ืนท่ีเกามีถนนสําหรับรถยนตและทางเดิน
สําหรับคนเดินเทา ท้ังยังมีรานอาหาร รานกาแฟเปิดใหบริการอยูรอบๆ ตลาดแหงน้ีถือ
เป็นจุดนัดพบท่ีสําคัญอีกแหงของชาวเมือง

ทาอากาศยานบาหเรน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศบาหเรน ตั้งอยูท่ีเกาะอัล มูฮารรัก บริเวณทางตอนเหนือ
สุดของมานามา ประเทศบาหเรน และเป็นทาอากาศยานปฏิบัติการหลักของสายการบิ
นกัลฟแอร (Gulf Air)



วันท่ี 2 ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
- วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว -
ถนนอารบัต

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

01.30 น. ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยสายการบิน GULF AIR เท่ียวบินท่ี GF 012 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง โดยประมาณ ฯ

06.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)

นําทานสู กรุงมอสโคว ถูกสรางขึ้นบนเนินเขาริมแมน้ํามอสควา (Moskva) เป็นท่ีอยุอาศัยของประชากรกวา 1 ใน 10 ของ
ประเทศ กรุงมอสโควมีประวัติศาสตรยาวกนาน 850 ปี นับตั้งแตยุคกอตั้งอาณาจักรมัสโควี ในรัชสมัยของพระเจาอิวานท่ี 3
และ 4 อาณาจักรมัสโควีก็ไดมีการขยายดินแดนอยางกวางขวาง

จากนั้นนําทานสู จุดชมวิวสแปรโรฮิลล เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบื้องลางไดโดยท้ังหมด จึงทํา
ใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแหงน้ีเป็นท่ีตั้งบานพักของตน ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้ง
ของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโควท่ีคูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน และเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวให
ความสนใจเป็น พิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

นําทานเดินทางเขาชม มหาวิหารเซนต ซาเวียร หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารพระคริสตผูชวยเหลือ เป็นวิหารท่ีใหญท่ีสุดใน
รัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก สรางขึ้นในสมัยของพระเจาซารอเล็กซานเดอร ท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญูแด
พระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางชม สถานีรถไฟใตดินมอสโคว ปัจจุบันการสถานีรถไฟใตดินมอสโคว มีท้ังหมด 12 สาย 215 สถานี เริ่ม
กอสรางในสมัยของสตาลิน ในปี ค.ศ. 1931 สถานีรถไฟแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพ่ือสงคราม โดยมิไดมีจุดประสงคเพ่ือการคมนาคม
ของประประชาชน

จากนั้นนําทานอิสระช็อปป้ิง ณ ถนนอารบัต ถนนสายประวัติศาสตรตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ในชวงตนๆนั้น ถนนเสนน้ีถูกใช
เป็นฐานท่ีอยูอาศัยของตํารวจลับ และตอมาเป็นท่ีอยุของขุนนาง และในสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตก็ไดกลายเป็นท่ีอยูอาศัย
ของ สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต จนในปี ค.ศ.1985

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Cosmos Hote หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย



วันท่ี 3 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปเตอรสเบิรก - พระราชวัง
แคทเธอรีน

 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

มอสโคว

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

มีอีกชื่อเรียกวาเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควท่ี
อยูเบื้องลางไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

วิหารน้ีสรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

ถนนอารบัต

 บาย

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเป็นสถานีรถไฟฟาใตดินท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ใน
ปัจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวท้ังหมด 260
ก.ม.

เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของกรุงมอสโคว ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ใน
ประวัติเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษท่ี
16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชั้นใหม น่ันก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต
กระท่ังปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน และเป็นถนนท่ีใครๆ ก็รูจักและ
คึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอ่ืนๆ

 คํ่า  Cosmos Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 4

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสูสถานีรถไฟมอสโควเพ่ือออกเดินทางสู นครเซนตปีเตอรสเบิรก (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางชม พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังแคทเธอรีน เริ่มกอสรางในปี ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนท่ี 1
พระมเหสีของปีเตอรมหาราช ซ่ึงไดครองราชยหลังจากปีเตอรมหาราชสวรรคต ทรงประสงคสรางวังแหงน้ีขึ้นเพ่ือเป็นพระราชวัง
ฤดูรอน โดยสถาปนิกชาวเยอรมันแตใดรับการตอเติมและตกแตงใหมในหลายยุคหลายสมัย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Meininger Hotel หรือเทียบเทา

รถไฟความเร็วสูง Sapsan
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซับซานเพ่ิงเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปีเตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เซนตปเตอรสเบิรก

พระราชวังแคทเธอรีน

 บาย

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซ่ึงเคยถูกเปล่ียนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็นเมืองท่ีทันสมัยท่ีสุด
ในรัสเซีย

เดิมเป็นพระราชวังท่ีพระเจาปีเตอรมหาราชท่ีทรงสรางไวสําหรับพระนางแคทเธอรีนท่ี 1
เพ่ือใชพักผอนในฤดูรอน และไดตกแตงใหมหลายครั้ง การตกแตงพระราชวังใหมใน
แตละครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผูเป็นเจาของในแตละยุค ซ่ึงจาก
การตกแตงท่ีผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบใหมท่ีเรียกวา “รัสเซ่ียนบาโรค” ท่ีหรูหรา
ออนชอย และงดงามดังเชนในปัจจุบัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Meininger Hotel หรือเทียบเทา



พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอรฮอฟ) -
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - ยานถนนเนฟสก้ี

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปีเตอรฮอฟ สรางขึ้นตามบัญชาของซารปีเตอรมหาราช ภายใน
พระราชวังประกอบดวยพระท่ีน่ังหลายองคและอุทยานหลายแหง ตกแตงสถาปัตยกรรมบารอค ดวยความงดงามของมันทําใหมี
สมญาวาเป็น "วังแวรซายแหงรัสเซีย" ตั้งอยูริมฝ่ังอาวฟินแลนด เป็นพระราชวังขนาดเล็ก ประกอบดวยสวนพักผอน พลับพลา
น้ําพุมากมายกวา 200 แหง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางชม พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (The State Hermitage Museum) หรือพระราชวังฤดูหนาว เป็นพิพิธภัณฑ
ขนาดใหญจัดแสดงงานศิลปะกวา 2 ลาน 5 แสนชิ้น โดยมีจุดเริ่มตนจากพระนางแคเทอรีนมหาราชินี ไดริเริ่มนําผลงานศิลป มา
เก็บไวตอมาในชวงสหภาพโซเวียตทางการก็ไดนําผลงานจากพระราชวังหลายๆ แหงมารวมกับไว ณ พิพิธภัณฑแหงน้ี

จากนั้นทํานเดินชมความงดงามของสถาปัตยกรรม ร็อคโคโค ณ ถนนเนฟสกี้ และเลือกชมสินคาทองถิ่นตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Meininger Hotel หรือเทียบเทา

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอร…
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีถูกสรางโดยหวังจะใหพระราชวังน้ีมีความงดงามย่ิงกวาพระราชวังแวรซาย ในฝรั่งเศส
เพ่ือแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย และรวบรวมสถาปนิกและชางฝีมือจาก
ประเทศตางๆ มากมาย สิ่งกอสรางและ สถาปัตยกรรมท่ีตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อคและนีโอคลาสิค ท่ีใชประดับประดาหองหับตางๆ ดานหนาของพระราชวังหันออกสู
อาวฟินแลนด มีน้ําพุ บอน้ํา แจกัน อาง และรูปป้ันสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ

ยานถนนเนฟสกี้

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรมในเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย ไดชื่อวาเป็น
พิพิธภัณฑศิลปะท่ีใหญเป็นอันดับสองของโลก กอตั้งขึ้นในปี 1764 โดยพระราชโอการ
จากจักรพรรดินีแคทเธอรีนมหาราช ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงงานศิลปะ
ตางๆ มากกวาลานรายการในแตละสวนของพ้ืนท่ี

เป็นยานถนนเกาแกท่ีเกิดขึ้นในปี 1710 ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช โดยมีความยาว
4.5 กิโลเมตร เริ่มตนท่ีหนาพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดท่ีสถานีรถไฟมอสโก จุดเดนอยู
ท่ีสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษท่ี 18-20 ท่ีเรียงรายอยูสองขางทาง ปัจจุบันเป็นถนนสาย
หลักของเซนตปีเตอรสเบิรก ซ่ึงเป็นท้ังยานการคา ยานท่ีอยูอาศัย ท่ีตั้งของพระราชวัง โรง
ละคร โรงแรม และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกมากมาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ปอมปเตอรและปอล - โบสถหยดเลือด - มหาวิหารเซนตไอแซค -
รถไฟความเร็วสูง Sapsan - มอสโคว

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 คํ่า  Meininger Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม ปอมปีเตอร แอนด พอล สรางขึ้นปี ค.ศ 1703 ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ตั้งอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้
(Vasilievsky Island) ใชปองกันกองทัพสวีเดนในชวงมหาสงครามเหนือ (The Great Northern War)

นําทานเดินทางชม โบสถหยดเลือด พระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 ทรงสรางขึ้นบนบริเวณท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 2 พระบิดา
ถูกลอบปลงพระชนม เพ่ือเป็นอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษท่ี 16-17 มาใชใน
การกอสราง มีลักษณะรูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลท่ีเมืองมอสโคว

จากนั้นนําทานเขาชม มหาวิหารเซนตไอแซ็ค วิหารเซนตไอแซคถูกสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1710 ตามเจตจํานงของพระเจาปี
เตอรมหาราช โดยใชหินแกรนิตชิ้นเดียวขนานกวา 118 ตัน จํานวน 48 ชิ้นเพ่ือนํามันมาเป็นฐานรองรับโดมท่ีใหญติดระดับโลก
อีกชิ้นหนัก 67 ตัน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟ นคร เซนต ปีเตอรสเบิรก เพ่ือโดยสารรถไฟ SAPSAN กลับกรุงมอสโคว (ใชเวลาประมาณ
4 ชั่วโมง)

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Cosmos Hotel หรือเทียบเทา

ปอมปเตอรและปอล

โบสถหยดเลือด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปอมน้ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช เป็นสิ่งแรกท่ีสรางในเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรกโดยมีความสูง 122.5 เมตร ซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมือง จุดประสงคในการ
สรางเพ่ือปองกันการรุกรานจากศัตรู ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑท่ีใชฝังหลุมพระศพของ
พระเจาปีเตอรมหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ และสวนหน่ึงยังใช
เป็นโรงงานผลิตเหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย

โบสถน้ีถูกสรางเพ่ือเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 ผูประกาศเลิกทาส แต
ถูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพว่ิงเขามาขณะพระองคเสด็จผาน
ตอมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็นโบสถหยดเลือดมาจนถึง
ทุกวันน้ี ปี พ.ศ. 2534 จึงเปล่ียนชื่อกลับเป็นเซนตปีเตอรสเบิรก



วันท่ี 6 พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - พิพิธ
ภัณฑอารเมอร่ี

มหาวิหารเซนตไอแซค
มหาวิหารน้ีสรางขึ้นในปี 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ ในอดีตมหาวิวิหารเซนตไอ
แซคเป็นเพียงโบสถไมธรรมดา ซ่ึงตอมาไดรับการปรับปรุงเป็นโบสถหิน และถูกสรางใหม
อยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบันท่ี
น่ีไดรับการยกยองใหเป็นมหาวิหารทรงโดมท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รถไฟความเร็วสูง Sapsan

มอสโคว

 บาย

ซับซานเพ่ิงเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปีเตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Cosmos Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังเครมลิน คําวา เครมลิน ในภาษารัสเซียนั้น มีความหมายแปลวาปอมปราการ ภายใน
พระราชวังเคลมลินจึงประกอบไปดวยพระราชวัง วิหารสําคัญๆ และท่ีทําการของรัฐบาล

จากนั้นนําทานชม จัตุรัสแดง จัตุรัสแดงถูกตั้งขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 15 ภายใตพระราชโองการของพระเจาอีวานมหาราช การ
สรางจัตุรัสแดงน้ีมีจุดประสงคเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน ตอมาในสมัยของพระเจาซารอีวานท่ี 4

จากนั้นนําทานชม มหาวิหารเซนตเบซิล มหาวิหารท่ีถือเป็นหน่ึงในสัญลักษณของจัตุรัสแดงในปัจจุบันก็ไดถูกสรางขึ้น
จัตุรัสแดงเป็นสัญลักษณของสหภาพโซเวียต มีความสําคัญเฉกเชนจัตุรัสเทียนอันเหมินของจีน โดยจะเป็นจุดท่ีทําการเฉลิม
ฉลองวันชาติ หรือโดยเฉพาะในชวงวันประกาศชัยชนะในมหาสงครามรักชาติ (The great patriotic war) เ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่ (Kremlin Armoury Chamber) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของประเทศ
รัสเซีย ท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 สรางขึ้นเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมทรัพยสมบัติล้ําคาตางๆ

หมายเหตุ ภายในพิพิธภัณฑหามทําการถายรูปโดยเด็ดขาด

่



วันท่ี 7 ตลาดอิสไมโลโว - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - ทาอากาศยาน
บาหเรน

 หมายเหตุ หมายเหตุ ภายในพิพิธภัณฑอารเมอรรี่ หามทําการถายรูปโดยเด็ดขาด

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Cosmos Hotel หรือเทียบเทา

พระราชวังเครมลิน

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และท้ังประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั้นท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียด้ังเดิมมีความหมายวา สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑอารเมอรี่ บาย

ท่ีน่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Cosmos Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

สายการบิน GULF AIR เท่ียวบินท่ี GF 015 และเท่ียวบินท่ี GF152 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางกลับมอสโควและเดินทางไปยัง ตลาดอิสไมโลวา (Izmailovo market) ตลาดขายของท่ีระลึกท่ีถูกและดี
ท่ีสุด แหงหน่ึงในรัสเซีย

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพ่ือเดินทางตอไปยังประเทศบาหเรน

14.50 น. ออกเดินทางสู ประเทศบาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เท่ียวบินท่ี GF 015 (บริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง)

ค่ํา

19.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน

จากนั้นนําทาน พักผอนเพ่ือรอตอเครื่องภายในสนามบิน

22.25 น. บินลัดฟาสู กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบิน GULF AIR เท่ียวบินท่ี
GF152 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 10 นาที

ตลาดอิสไมโลโว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคาท่ี
ถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุม
ไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย

ทาอากาศยานบาหเรน คํ่า

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศบาหเรน ตั้งอยูท่ีเกาะอัล มูฮารรัก บริเวณทางตอนเหนือ
สุดของมานามา ประเทศบาหเรน และเป็นทาอากาศยานปฏิบัติการหลักของสายการบิ
นกัลฟแอร (Gulf Air)



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

08.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทานรวมในคณะตามท่ีกําหนดไวเทานั้น หากมี

จํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู
เดินทาง 10-14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 5,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 3,000 บาท, กรณีท่ีมีผู
เดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท และ กรณีท่ีมีผูเดินทาง 25-29 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,500 บาท

2.ในกรณีท่ีทางประเทศรัสเซียระงับการอนุมัติวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพ่ิมเติมในกรณีตองทําเรื่องย่ืนขอวีซา

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ
งบริษัทฯ เทานั้น อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือเป็นขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

5.รายการทัวรน้ีเป็นการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner)

6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนราคา
คาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

7.ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคา
บริการได

8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได

9.คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน
การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การ
กอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับ
การกระทําดังกลาวท้ังสิ้น

13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมดทุกกรณี

14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวน้ี

15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิด
ชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง

16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ี
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป

19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางฑูต (เลมน้ําเงินและสีแดง)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

21.กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ

๋ ่ ่



ใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดัง
กลาวแลว

22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาบริการเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีผูเดินทาง เป็นชาวตางชาติโดยคิดเป็นสวนตางคาธรรมเนียมใน
การย่ืนวีซา 

23. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 

การชําระเงิน
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหนา

หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท

2.คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมด 20 วันกอนการเดินทาง มิเชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการ
เดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการให
บริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแลว
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพรอมคณะ

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 23 ก.ก. ทานละ 1 ชิ้น 

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry)

หรือ คนตางดาว (เป็นหนาท่ีของผูเดินทางในการจัดทําเอง)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่ง
พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว 23 กก.

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 42 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน

คาทิปหัวหนาทัวร 24 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 

หมายเหตุ



อัตราคาบริการไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 42 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน คาทิปหัวหนาทัวร 24 USD /ทริป/ลูกทัวร 1
ทาน
เท่ียวบินขาไปและขากลับ มีการเปล่ียนแปลงเวลาท้ังน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงตามตารางบินของแตละเดือนแตละซีซ่ัน กอนทําการออก
ตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง กรุณาเช็คขอมูลกับทางเจาหนาท่ีบริษัท ตามวันท่ี ท่ีลูกคาเดินทางอีกครั้ง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการจัดวางหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจ
จะอยูคนละชั้น ดังนั้นกรณีท่ีลูกคาเดินทางเป็นครอบครัว อาจจะไมไดหองพักท่ีอยูติดกัน

2. โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูเขตอากาศหนาวจัด

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติเป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับ
เปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบทองถิ่น หองอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

5. กรณีท่ีตองการนอนหองพักแบบ 3 ทาน เตียงท่ีไดอาจจะเป็นเตียงเสริม โดยอาจจะมีขนาดเตียงท่ีเล็กกวาเตียงท่ัวไป 

6. โรงแรมไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ขวบเขาพัก โดยไมมีเตียงเสริม

การยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคา

ธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ัง
สิ้น

2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50%

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-21 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรตอทาน

4.สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด
 


