


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดโมเดโดโว	-	มอสโคว	-	ลองเรือ
แมน้ํา	Moskva	-	กรุงมอสโคว

พักที่	KORSTON
HOTEL
MOSCOW	ระดับ
4	ดาวหรือเทียบ
เทา

2 นครเซนตปีเตอรสเบิรก	-	รถไฟความเร็วสูง	Sapsan	-	สถานีรถไฟ
เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	-	พระราชวังฤดูรอนแคทเธอรีน	-	วิหารปี
เตอรและปอล

พักที่	PARK	INN
HOTEL
ST.PETERBURG
ระดับ	4	ดาวหรือ
เทียบเทา

3 ปีเตอรฮอฟ	-	พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส	-	พระราชวังฤดูหนาว	-
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ	-	โบสถหยดเลือด	-	ยานถนนเนฟสกี้

พักที่	PARK	INN
HOTEL
ST.PETERBURG
ระดับ	4	ดาวหรือ
เทียบเทา

4 มหาวิหารเซนตไอแซค	-	นครเซนตปีเตอรสเบิรก	-	รถไฟความเร็วสูง
Sapsan	-	มอสโคว

พักที่	KORSTON
HOTEL
MOSCOW	ระดับ
4	ดาวหรือเทียบ
เทา

5
มอสโคว	-	พระราชวังเครมลิน	-	จตุรัสวิหาร	/	ฮีโรสแคว	-	โบสถอัส
สัมชัญ	-	โบสถอันนันซิเอชั่น	-	โบสถอารคแอนเจลไมเคิล	-	หอระฆังอี
วาน	-	ปืนใหญพระเจาซาร	-	พิพิธภัณฑอารเมอรี่	-	จัตุรัสแดง	-	วิหาร
เซนตบาซิล	-	หอนาฬิกาซาวิเออร	-	หางกุม	-	อนุสรณสถานเลนิน	-
ถนนอารบัต	-	การแสดงละครสัตว	เซอรคัส

พักที่	KORSTON
HOTEL
MOSCOW	ระดับ
4	ดาวหรือเทียบ
เทา

6 สแปรโรวฮิล	หรือ	เลนินฮิลส	-	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	-	วิหาร
เซ็นต	เดอะซาเวียร	-	สนามบินโดโมเดโดโว

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

3	ก.พ.	61	-	9	ก.พ.	61 ฿54,900 ฿54,900 ฿53,900 ฿10,000

5	ก.พ.	61	-	11	ก.พ.	61 ฿54,900 ฿54,900 ฿53,900 ฿10,000

7	ก.พ.	61	-	13	ก.พ.	61 ฿54,900 ฿54,900 ฿53,900 ฿10,000

10	ก.พ.	61	-	16	ก.พ.	61 ฿54,900 ฿54,900 ฿53,900 ฿10,000



ชวงเชา
08.00	น.	พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	D	สายการบิน	THAI

AIRWAYS	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
10.50	น.	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยแอรเวย	เทีย่วบินที	่TG974

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	10.30	ชั่วโมง)

ชวงบาย	
17.10	น.	ถึงสนามบินโดโมเดโดโว	กรุงมอสโคว	ประเทศรัสเซีย	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย

4	ชัว่โมง)	นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางเขาสูกรุงมอสโควเมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญทีสุดของยุโรปมี

ประวัติศาสตรยาวนานถึง	850	ปี

ชวงคํ่า
19.00	น.	นําทาน	ลองเรือแมน้ํา	Moskva	ของกรุงมอสโคว	ชมความงามยามเย็นของสองฝ่ังขางทางของกรุง

มอสโควที่สวยงาม
**ขอสงวนสิทธิใ์นกรณีที่เรือไมสามารถลองไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	ทางบริษทัขอคืนคาลองเรือแกสมาชิกทานละ
10	USD**

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	KORSTON	HOTEL	MOSCOW	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การ
ศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา	ซึ่งในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป[ตองการอางอิง]	และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยัง
ไมลมสลาย	กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย



บริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
ขอสงวนสิทธิใ์นกรณีที่เรือไมสามารถลองไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	ทางบริษทัขอคืนคาลองเรือแกสมาชิก

ทานละ	10	USD

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	KORSTON	HOTEL	MOSCOW	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ลองเรือแมน้ํา	Moskva	ของกรุงมอสโคว	ชมความงามยามเย็นของสองฝ่ังขาง
ทางของกรุงมอสโควที่สวยงาม

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
……….	น.	ออกเดินทางสู	นครเซนตปีเตอรสเบิรก	โดยรถไฟดวน	SAPSAN	เทคโนโลยีใหมลาสุด

จากเยอรมัน	ใชเวลาเพียง	4	ชั่วโมงจากกรุงมอสโควสูไปเซนตปีเตอรสเบิรก	ระยะทางประมาณ	800	กม.
……….	น.	เดินทางถึง	สถานีรถไฟเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	เมืองที่สวยงามจนไดรับสมญานามวา	“ราชินี

แหงยุโรปเหนือ”
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมือง	พุชกิ้น	(Pushkin)	หรือที่รูจักกันในชื่อ	ซาโก	เซโล	ซึ่งเป็นที่พักในฤดูรอนของราชวงศที่

สวยงามและเป็นบานที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค
นําทานเขาชม	พระราชวังแคทเธอรีน	(Catherine	Palace)	ที่สวยงามมากแหงหน่ึงในรัสเซีย	มีหองตางๆให

ชมนับรอยหอง	แตหองที่ทุกทานตองไมพลาดชมก็คือ	หองอําพัน	(แอมเบอรรูม)	ที่เป็นสุดยอดงานศิลปยุค
ศตวรรษที่	18	อันประมาณคามิได	ที่ชางจากเยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษตัริยฟรีดริชที่	1	แหงรัสเซีย
ปัจจุบันราคาประเมินคราวๆ	มากกวา	142	ลานดอลลาหสหรัฐ
จากน้ันนําทานชม	ปอมปีเตอรและปอล	(Peter	and	Paul	Fortress)	สิ่งกอสรางอันดับแรกสุดของเมือง	เพื่อ

เป็นอนุสรณตอชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน	เป็นศิลปะแบบบารอก	ตั้งอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้	ชมดานในซึ่งเป็น
ที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ	เริ่มจากพระเจาปีเตอรมหาราชจนกระทั่งกษตัริยพระองคสุดทายของ
ราชวงศ	พระเจานิโคลัสที่	2	และครอบครัว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	PARK	INN	HOTEL	ST.PETERBURG	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย	ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลว
สองครั้ง	ชื่อลาสุดน้ันถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง	และบอยครั้งจะถูกขนานนามวา
เป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในรัสเซีย



เวลาการเดินทางโดยรถไฟ	จะระบุใกลวันเดินทาง

ซับซานเพิ่งเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี	2009	เริ่มจากเสนทางระ
หวางมอสโกกับเซ็นต	ปีเตอรสเบิรก	ระยะทางประมาณ	800	กิโลเมตร	รถไฟ
ซับซานในแตละขบวนจะมี	10	ตู	แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารได
สูงสุด	604	คน

เมืองที่สวยงามจนไดรับสมญานามวา	“ราชินีแหงยุโรปเหนือ”	เป็นเสนทาง
รถไฟฟาขนาดใหญในเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	ประเทศรัสเซีย	เปิดใหบริการ
ครั้งแรกในวันที่	15	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1955	ปัจจุบันมีจํานวนหาเสนทาง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

เดิมเป็นพระราชวังที่พระเจาปีเตอรมหาราชทรงสรางไวสําหรับพระนางแคท
เธอรีนที่	1	เพื่อใชพักผอนในฤดูรอน	และไดตกแตงใหมหลายครั้ง	การตกแตง
พระราชวังใหมในแตละครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผู
เป็นเจาของในแตละยุค	ซึ่งจากการตกแตงที่ผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูป
แบบใหมที่เรียกวา	“รัสเซี่ยนบาโรค”	ที่หรูหรา	ออนชอย	และงดงามดังเชนใน
ปัจจุบัน

สรางสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช	เป็นสิ่งแรกที่สรางในเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรกโดยมีความสูง	122.5	เมตร	ซึ่งเป็นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง	จุด
ประสงคในการสรางเพื่อปองกันการรุกรานจากศัตรู	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑที่
ใชฝังหลุมพระศพของพระเจาปีเตอรมหาราช	และพระบรมศานุวงศแหง
ราชวงศโรมานอฟ	และสวนหน่ึงยังใชเป็นโรงงานผลิตเหรียญกษาปณของ
รัฐบาลอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	PARK	INN	HOTEL	ST.PETERBURG	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองปีเตอรฮอฟ	(Peterhof)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของ	พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรสต

(Peterhof	Palace)ที่สรางขึน้ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช	พระตําหนักที่ไดชื่อวาเป็น	Russian	Versailles	เป็น
พระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุที่พวยพุงมาจากรูปป้ันสีทองและที่ตางๆ	มากกวา	100	แหง	ดวย
สถาปัตยกรรมยุคทอง
ทานจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง	หองหับตางๆ	ภายในพระราชวังประดับดวย

ทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได	สวน
ภายนอกก็เต็มไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพุอันตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสใน



ฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
นําชมความยิ่งใหญของ	พระราชวังฤดูหนาว	(Winter	Palace)	ที่ประกอบดวยหองตางๆ	มากกวา	1,050	หอง

สถานที่แหงน้ีเคยใชเป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่	5	ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-
รัสเซีย	ปัจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใชเป็นพิพธภัณฑ
เขาชม	พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ	(Hermitage	Museum)	ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา	8	ลานชิ้น

รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก	เชน	ลีโอนาโด	ดาวินซี่,	ปีกัสโซ,	แรมบรันด,	แวนโกะ	ฯลฯ	จัดเป็น
พิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง
จากน้ันแวะถายรูปกับ	โบสถหยดเลือด	(Church	of	Christ’s	Resurrection)	ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรที่	3

ทรงสรางขึน้บนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่	2	พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม	เพื่อเป็นอนุสรณแดพระบิดา
ทรงนํารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษที่	16-17	มาใชในการกอสราง	มีลักษณะรูปรางคลาย
วิหารเซนตบาซิลที่มอสโคว
จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิงบนถนนเนฟสกี้	ศูนยกลางของนครเซนตปีเตอรสเบิรก	ที่มีสถาปัตยกรรมที่โดด

เดนในชวงคริสตศตวรรษที่	18-20	เป็นทั้งที่ตั้งของยานการคา,ยานที่อยูอาศัย,พระราชวัง,โรงละคร

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	PARK	INN	HOTEL	ST.PETERBURG	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นพระราชวังที่สวยงามไมเหมือนใคร	และเป็นที่หน่ึงของความใหญโตที่สุด
ในรัสเซีย	ซึ่งแสดงใหเห็นการสืบทอดประเพณีสากล	ความสําเร็จ	ความกลา
หาญ	และความเกงกาจ	ตัวอยางของกลุมสถาปัตยกรรม	กลุมประติมากรรม
และกลุมวิศวกรรมที่สอดประสานกับภูมิประเทศที่สวยงาม	สรางดวยศิลปะ
ผสมทั้งแบบเรอเนสซองส	บารอก	และคลาสสิก	โดยใชสถานิกวิศวกร	จิตรกร
และปฏิมากรที่มีชื่อเสียงหลายทาน	พระเจาปีเตอรมหาราชโปรดใหสรางขึน้ใช
เวลาราว	10	ปี	ดานหนาของพระราชวังหันออกสูอาวฟินแลนด	มีน้ําพุ	บอน้ํา
แจกัน	อาง	และรูปป้ันสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับสวนแรกใน
พระราชวังมีหองเลขานุการสีฟามีภาพวาดของพระราชวังในสวนตางๆ	ประดับ
ประดาอยู

สรางโดยหวังจะใหพระราชวังน้ีมีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซาย	ใน
ฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย	และรวบรวมสถาปนิก
และชางฝีมือจากประเทศตางๆ	มากมาย	สิ่งกอสรางและ	สถาปัตยกรรมที่
ตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคและนีโอคลาสิค	ที่ใชประดับประดาหอง
หับตางๆ	เชน	หองบอลรูม	หองทองพระโรง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

พระราชวังที่ประกอบดวยหองตางๆกวา	1,050	หองน้ี	เป็นสถานที่แหงน้ีเคยใช
เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่	5	ของไทย	ในการเจริญ
สัมพันธไมตรีไทย	/	รัสเซีย	พรอมทั้งทรงรวม	ฉายพระฉายาลักษณรวมกับ
พระเจาซารนิโคลัสที่	2	ของรัสเซียอีกดวย



พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจและพระราชวังฤดูหนาว	ตั้งอยูที่เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก
ประเทศรัสเซีย	ทานจะไดชม	“พระราชวังฤดูหนาว”	จะไดพบกับความยิ่งใหญ
อลังการ	มีลานกวาง	และ	“เสาอเล็กซานเดอร”	ที่สรางถวายพระเกียรติแด
กษตัริยอเล็กซานเดอรที่	1	ที่พระองคทรงชนะ	สงครามเหนือนโปเลียนของ
ฝรั่งเศส	กลาวไดวา	พิพิธภัณฑน้ียิ่งใหญเทียบเทากับพิพิธภัณฑลูฟรของ
ฝรั่งเศสเลยทีเดียว

โบสถแหงหยดเลือด	สรางใหเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	2	ผู
ประกาศเลิกทาส	แตถูกปลงพระชนม	โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลี
ชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน	ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถูกสราง
โบสถครอบไว	กลายเป็นโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุกวันน้ี	ปี	พ.ศ.	2534	จึง
เปลี่ยนชื่อกลับเป็นเซนตปีเตอรสเบิรก

สรางในปี	ค.ศ.1710	ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช	โดยมีความยาว	4.5
กิโลเมตร	เริ่มตนที่หนาพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก	จุด
เดนอยูที่สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่	18-20	ที่เรียงรายอยูสองขางทาง
ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเซนตปีเตอรสเบิรก	ซึ่งเป็นทั้งยานการคา	ยานที่
อยูอาศัย	ที่ตั้งของพระราชวัง	โรงละคร	โรงแรม	และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
อีกมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น
	พักที่	PARK	INN	HOTEL	ST.PETERBURG	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเขาชม	มหาวิหารเซนตไอแซค	(St.	Isaac’s	Cathedral)	ที่ไดชื่อวาเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด	และใหญ

เป็นลําดับ	4	ของโลก	ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงาม	รูปเขียนไอคอน	โบสถศักดิส์ิทธิแ์หงน้ีเป็นที่
นับถือของชาวเมืองอยางมาก	เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง
แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี	และถายรูปที่ดายหลังของพระมหาวิหารเซนตไอแซค	ซึ่งจะมีรูปป้ันแกะสลัก

ของพระเจานิโคลัสที่	1	ทรงมากับฐานที่มีรูปป้ันของพระมเหสีและพระธิดาลอมรอบแสดงความหมายแฝงถึง
ความศรัทธา	ความรอบรู	อํานาจ	และความยุติธรรม	สอนทีส่อง	พระราชวังเรเมอรี่
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
........	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงมอสโคว	โดยรถไฟความเร็วสูง	Sapsan	#768A	ใชเวลาเพียง	4

ชั่วโมงจากเซนตปีเตอรสเบิรกไปกรุงมอสโคว	ระยะทางประมาณ	800	กม.
........	น.	เดินทางถึงกรุงมอสโคว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองจัตุร
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	KORSTON	HOTEL	MOSCOW	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เวลาการเดินทางโดยรถไฟ	จะระบุใกลวันเดินทาง

สรางในปีค.ศ.	1712	โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ	ใน	อดีตวิหารเซนตไอแซค
เป็นเพียงโบสถไมธรรมดา	ซึ่งตอมาไดรับการ	ปรับปรุงเป็นโบสถหิน	และถูก
สรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่	1	ใชเวลากอสราง
ยาวนานถึง	40	ปี	ปัจจุบัน	วิหารน้ี	ไดรับการยกยองใหเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ
เป็นอันดับ	3	ที่งดงามที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย	ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลว
สองครั้ง	ชื่อลาสุดน้ันถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง	และบอยครั้งจะถูกขนานนามวา
เป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในรัสเซีย

ซับซานเพิ่งเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี	2009	เริ่มจากเสนทางระ
หวางมอสโกกับเซ็นต	ปีเตอรสเบิรก	ระยะทางประมาณ	800	กิโลเมตร	รถไฟ
ซับซานในแตละขบวนจะมี	10	ตู	แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารได
สูงสุด	604	คน

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การ
ศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา	ซึ่งในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป[ตองการอางอิง]	และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยัง
ไมลมสลาย	กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	KORSTON	HOTEL	MOSCOW	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	เมืองมอสโคว	(Moscow)	เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การ

เงิน	การศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มี
ประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป
นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน	(Grand	Kremlin	Palace)	ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค

จนกระทั่งพระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปีเตอรสเบิรก	ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่
รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
นําทานสูจัตุรัสวิหาร	ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ	โบสถอันนันซิเอชัน่	โบสถอารคแอนเจลไมเคิล	หอ



ระฆังอีวาน	และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ	ซึ่งเป็นโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ	เชน	การ
ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองค
จากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา	ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนํา

ไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ	ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก	ชมปืนใหญพระเจาซารที่มีความ
ตองการสรางปืนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย	ทําดวยบรอนซน้ําหนัก	40	ตัน	(หากมีพิธีกรรม
ทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน)
นําเขาชม	พิพิธภัณฑอารเมอรี	่เป็นพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโค

วี่	ในชวงคริสตศตวรรษที่	14-15	ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่
14	ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่	20	พิพิธภัณฑอารเมอรี่เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของ
พระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ	ซึ่งอีก	2	ที่อยูที่อังกฤษ	และ	อิหราน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
นําชม	จัตุรัสแดง	(Red	Square)	ลานกวางใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ

รัสเซียไมวาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา	หรือการประทวงทางการเมือง	สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่	17
ปัจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ	เชน	วันปีใหม	วันชาติ	วันแรงงาน	และวันที่ระลึก
สงครามโลกครั้งที่	2
บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง	ของกลุมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม	อันไดแก	วิหารเซนตบาซิล(Saint

Basil's	Cathedral)	ประกอบดวยยอดโดม	9	ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส	สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดย
สถาปนิกชาวรัสเซีย	Postnik	Yakovlev
ชมหอนาฬิกาซาวิเออร	ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา	เป็นศิลปะโกธิก	บนยอดมีดาวแดง	5	แฉกที่ทํามาจาก

ทับทิม	น้ําหนัก	20	ตัน	ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ	ไวเมื่อปีค.ศ.1995
ชมหางสรรพสินคากุม	(GUM	Department	store)	สถาปัตยกรรมที่เกาแกของเมือง	สรางในปีค.ศ.1895

จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม	เสื้อผา	เครื่องสําอาง	น้ําหอม	และราคาคอนขางแพง
ชมอนุสรณสถานเลนิน	ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง	ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกว

ครอบอยู

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานสู	ถนนอารบัต	(Arbat	Street)	เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ	1	กม.	เป็นทั้งยานการคา	แหลงรวมวัย

รุน	รานคาของที่ระลึก	รานน่ังเลน	และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน	รูปลอเลียน	และศิลปินเลนดนตรีเปิด
หมวกอีกดวย
นําทานชม	การแสดงละครสัตว	(Circus)	เป็นการแสดงของสัตวแสนรูที่	ไมควรพลาด	เชน	สุนัข	ลิง	นก

ฯลฯ	รวมทั้งมายากล	กายกรรมไตลวด	และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ	แบงการแสดงออกเป็น	2
ชวง	ชวงแรก	45	นาที	พัก	15	นาที	และชวงหลังอีก	45	นาที	จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ	และมีของที่
ระลึกดวย	***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา	ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน	20	USD***
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	KORSTON	HOTEL	MOSCOW	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การ
ศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา	ซึ่งในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป[ตองการอางอิง]	และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยัง
ไมลมสลาย	กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย



ตั้งอยูที่กรุงมอสโค	ประเทศรัสเซีย	สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา
ภายในมีพระราชวัง	หอคอย	และปอมปราการ	ซึ่งในอดีต	เป็นที่ประทับของ
พระเจาซารกษตัริยแหงราชวงศรัสเซีย

Cathedral	Square	จะเห็นโบสถสไตล	คริสเตียน	ออโทดอก-รัสเซี่ยน	ติด	ๆ	กับ
Cathedral	Square	เป็นวังหลัก	The	Great	Kremlin	Palace	กอสรางในยุคหลัง
อายุรอยกวาปี	ภายในมีหองหรู	ๆ	มากมาย	Cathedral	Square	ตรงกลางเป็น
Great	Bell-Tower	อายุ	500	ปี	ทางขวาคือ	Cathedral	of	Archangel	Michael
ศิลปจากยุคเรเนซองผสมโดมหัวหอมสไตลรัสเซี่ยนอายุ	500	ปี	เป็นที่เก็บพระ
ศพยของซารและราชวงศ	47	พระองค	รวมถึงซารอีวานจอมโหด,	ซารใน
ราชวงศโรมานอฟ

วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบน
โบสถใไมเกาที่มีมากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมปอมปืนใหญ,
หอระฆังพระเจาอีวานและชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก

เป็นวิหารสวนพระองค	ใชสําหรับงานพระราชพิธีอภิเษกสมรส	ของพระเจาอี
วานที่	3	มหาราช	หรือของกษตัริยของรัสเซีย

เป็นหอระฆังที่สรางขึน้จากหิน	สูงที่สุดในหมูตึก	Kremlin	สรางขึน้มาเพื่อโบสถ
ในระแวกน้ันไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง	โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิ
ตาลี่

เป็นคริสตจักร	ออรโธดอก	ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน	กรุงมอสโก	ใน
รัสเซีย	ถูกสรางขึน้ระหวางคศ.	1505	และ	1508	ภายใตการดูแล	ของ
สถาปนิกชาวอิตาเลียน



ตั้งแตศตวรรษที่	10	พระเจาอีวาน	ไดให	Andrey	Shchokov	ซึ่งมีอาชีพเป็นชาง
หลอ	ที่เกงที่สุดในยุคน้ัน	ทําการออกแบบอาวุธ	โดยใหออกแบบปืนที่ใหญที่สุด
ในโลก

ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานที่เก็บสมบัติลํ้ าคา
กวา	4,000	ชิ้น	เชน	อาวุธตางๆ	เครื่องปองกันตัว	หมวก	เสื้อเกราะที่ใชรบใน
สมรภูมิ	เครื่อง	เงิน	ทอง	เพชรพลอยเครื่องทรงของกษตัิยพระเจาซารและซารี
นาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก	จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลาง
กรุงมอสโกและทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออก
จากจัตุรัสแดงแหงน้ี	ชื่อจัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา	คําวา	แดง	ในชื่อจัตุรัส	มา
จากสีของคอมมิวนิสต	หรือสีของอิฐในบริเวณน้ันที่เป็นสีแดง	แตแทจริงแลวชื่อ
จัตุรัสแดง	มาจากภาษารัสเซียคําวา	ซึ่งในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา
สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย	ตั้งอยูที่จัตุรัสแดง	กรุงมอสโก
ประเทศรัสเซีย	สรางขึน้เพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล	ผลจากชัยชนะ
ครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถรวมชาติไดเป็นปึกแผน	จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึน้
เมื่อปี	ค.ศ.	1555

ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา	ที่มียอดเป็นนาฬิกา	เป็นศิลปะโกธิก	บนยอดมีดาว
แดง	5	แฉก	ที่ทํามาจากทับทิมน้ําหนัก	20	ตัน	มีลักษณะคลายหอบิก๊เบนที่
ลอนดอน	วากันวาเมื่อกอนน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเดินไมคอยจะตรงเทาไรนัก	แต
ปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจนนาฬิกาบนปอมน้ีถูกใชเป็นนาฬิกาเทียบเวลาของ
ประเทศทีเดียว

หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก	มีสินคาอยางหลากหลายชนิด	หาง
สรรพสินคากุม	หรืออีกสถานที่หน่ึงที่มีสถาปัตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ีมี
ความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง	3	ชั้น	มี
รานคาเปิดให	บริการมากมายสําหรับใหผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปป้ิง
ถึง	200	รานคาดวยกัน



หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน
กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์

ในการคืนเงืน	20	USD

เป็นที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง	ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมี
โลงแกวครอบอยู	ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน	นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผู
ยิ่งใหญของสหภาพโซเวียต	พรรคคอมมิวนิสตไดเปลี่ยนชื่อเมืองสําคัญคือนคร
เซนตปีเตอรสเบิรก	มาเป็นเมืองเลนินกราดเมื่อ	ค.ศ.1924	เพื่อเป็นเกียรติแก
เขา	แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	KORSTON	HOTEL	MOSCOW	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ถนนอารบัต	เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของ	Moscow	ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต
ศตวรรษที่	15	ในประวัติเมืองมอสโก	บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี
1493	ในสมัยศตวรรษที่	16	ในรัชสมัยกษตัริยอีวานจอมโหด	ถนนสายน้ีเป็นที่
อยูอาศัยของตํารวจลับ	ถนนอารบัตเป็นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม	น่ันก็คือ
สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต	ประมาณปี	1985	ถนนอารบัตไดกลาย
เป็นถนนคนเดิน	ตอมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รูจัก	และคึกคักที่สุด	เพราะเป็น
แหลงชุมนุมศิลปิน	จิตรกร	รานขายของที่ระลึก	รานกาแฟ	ศูนยวัฒนธรรม	โรง
ละคร	เป็นตน

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน	ละครสัตวไดรับความสนใจจาก
ผูชมมากมาย	ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ	ความสามารถของ
ผูกํากับ	ทําใหคณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสู	เนินเขาสแปรโรว	(Sparrow	Hills)	จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควได

ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน	1ใน7ตึก	นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่
ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเป็นจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซื้อและตอรองราคาไดดวย
นําทานชม	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก	ดวยความโดดเดนทาง

สถาปัตยกรรมการตกแตงภายในสถานี	ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง	แรกสุดที่
สตาลิน	ขึน้มาเป็นผูนําสหภาพโซเวียต	ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเป็นลักษณะ
ของ	Monumental	art	คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ	ซึ่งจะสื่อออกมาใน
รูปของงานป้ัน	รูปหลอ	ภาพสลักนูนตํ่า	ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําทานเขาชม	วิหารเซนตซาเวียร	(Cathedral	of	Christ	the	Saviour)	(หามถายภาพดานใน)	เป็นมหาวิหาร

โดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย	สรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน	เมื่อปี	ค.ศ.1812	โดย
พระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	ใชเวลากอสรางนานถึง	45	ปี	เป็นวิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซใช



บริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ
15.30	น.	นําคณะเดินทางสูสนามบิน	มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
18.40	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	แอรเวย	เทีย่วบินที	่TG975

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	10.30	ชั่วโมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หรือเนินเขานกกระจอก	เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ	ของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด	ปัจจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มอสโคว	และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็นจุดที่นักทองเที่ยวใหความ
สนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็นสถานี
รถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก	ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตาง
กัน	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดี
ที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง	ในปัจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง	11
สาย	156	สถานี	ดวยความยาวทั้งหมด	260	ก.ม.

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1839	ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	เพื่อเป็น
อนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาที่ทรงชวยปกปอง
รัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน	ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบ
พิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

06.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	20	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาท	ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิ
ฉะนัน้ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย
21	วัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	20,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	24	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง



9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	36	USD/ทริป/ทาน	(คนขับ3USD,ไกด3USD/วัน/ทาน)
3.	คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	21	USD/ทริป/ทาน	(3USD/วัน/ทาน)
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่
**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**	
หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3				ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	30	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่



ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน


