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วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ • สนามบนิโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ 
                                                                                                                                                                (-/-/เยน็) 
 

07.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D  

สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.30 น. ออกเดินทาง (บนิตรง)สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี TG974 

http://bit.ly/2NMk5YE
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  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดับเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป  เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัว่าเป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากเมืองหน่ึง ประกอบดว้ย

สถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถซ่ึ์งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากกว่า 200 แห่ง 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพของกรุงมอส

โคว ท่ีสามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทั้งหมด จึงท าใหเ้ลนิน ผูน้  าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือกเนินเขาแห่ง

น้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมอสโคว ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัฐเซีย 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

วันทีส่อง ตลาดอสิไมโลโว่ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • หมู่บ้านโคโลเมนสโควแต่งชุด
ประจ าชาติ • จตุัรัสแดง ห้างสรรพสินค้า GUM • มหาวหิารเซนต์บาซิล • ชมเทศกาลดอกไม้มอส
โคว Flower Festival Moscow •  ชมการแสดงละครสัตว์                 (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market)ตลาดสินคา้หัตถกรรมและของเก่าอนัลือช่ือ ของ
ประเทศรัสเซียหรือจตุจกัรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของท่ีระลึก และของเก่า 
ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตั้งอยู่ท่ีสถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทางตะวนัออกของกรุงมอส
โคว ์เรียกไดว้่า ราคาถูกท่ีสุด และยงัมีใหเ้ลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้อิสระแก่ท่านไดเ้ดิน
เท่ียวชมและเลือกซ้ือของท่ีระลึก 
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จากนั้น น าท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankinoใหคุ้ณไดเ้ห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง  
 ในขณะเดียวกนัก็ท าหนา้ท่ีออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จ  านวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย เดินทาง

ไปท่ีจุดชมวิวของหอส่งสญัญาณน้ีเพ่ือรับชมความบนัเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สญัญาณน้ีโดดเด่นอยูบ่นเสน้ขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารท่ียนือยูด่ว้ยตวัเอง
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอน้ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้  าโซเวียต Nikita 
Khruschevไดท้ าการปรับเปล่ียนไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ีท าใหส้ถาปนิกผูน้ี้วางหมวก
ไวใ้ตหิ้นท่ีฐานหอเพื่อเป็นสญัลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้  า ยนืท่ีฐานเพ่ือช่ืนชมขนาดอนัน่าประทบัใจ
ของโครงการท่ีมีตน้ทุนสูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

เที่ยง น าท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานม้ืออาหารสุดหรูที่ท่านจะได้สัมผัสกับ

บรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 
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เดินทางสู่ หมู่บ้านโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) หมู่บา้นแห่งน้ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของเช้ือพระวงศข์อง

รัสเซียมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 เช้ือพระวงศรั์สเซียท่ีเคยมาอาศยัอยูท่ี่หมู่บา้นน้ี เช่น พระเจา้ปีเตอร์มหาราช 
(Peter the Great) ไดท้รงล้ีภยัมาอยูท่ี่น่ีเม่ือช่วงเกิดการกบฏ Streltsy (Streltsy Insurrection) ในปีค.ศ.1682 
(พ.ศ.2225) หรือจกัรพรรดินีเอลิซาเบธ (Elizabeth of Russia) ก็ประสูติท่ีหมู่บา้นน้ีเช่นกนัอีกสถานท่ี
ส าคญัท่ีตั้งอยูใ่นสวนน่ีก็คือ The Ascension Church of Kolomenskoye ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดย้กยอ่งให้

เป็น UNESCO World Heritage Monument พเิศษให้ท่านได้สวมใส่แต่งกายชุดประจ าชาตรัิสเซีย ผูห้ญิงจะ

สวม Коко́шник (กาโกชนิก) มีลกัษณะเป็นหมวก หรือท่ีคาดผม ซ่ึงตกเเต่งดว้ยมุก อญัมณี หรือ
ลูกปัด ใหเ้ขา้กบั Сарафа́н (ซาราฟัน) คือชุดกระโปรงยาวยกอก แบบมีผา้กนัเป้ือนดา้นหนา้สีสนั
สวยงาม 
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จากนั้น ชม จตุัรัสแดง(Red Square)สถานท่ีส าคญัใจกลางเมืองมอสโคว ์สร้างในสมยัคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็น

ศูนยร์วมเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ  เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและ
ยงัถือไดว้่าเป็นจตุัรัสท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีส าคญั
ของประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถไดช้ม  
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อนัไดแ้ก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับว่าสวยงามท่ีสุดใน

เมืองมอสโคว ์จนไดรั้บการขนาน
นามว่า “โบสถลู์กกวาด” สร้างข้ึน
ด้ ว ย ศิ ล ป ะ รั ส เ ซี ย โ บ ร า ณ 
ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสัน

สวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยา
คอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ใน
สมัยพระเจ้าอีวานท่ี 4 จอมโหด 
เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบ
ชนะเหนือกองทพัมองโกลท่ีเมือง

คาซาน และด้วยความสวยสด
งดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงท าใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้อีวานท่ี 4 เป็นอย่างมาก จึงมีค  าสั่งให้
ปูนบ าเหน็จแก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาทั้งสองขา้งท้ิงเสีย เพ่ือไม่ให้สถาปนิคผูน้ี้สามารถสร้างส่ิง
สวยงามกว่าน้ีไดอี้ก การกระท าของพระองคใ์นคร้ังนั้น ส่งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจา้อีวานจอม
โหด” (Ivan the terrible)  

จากนั้น อิสระใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมใ้นช่วงเทศกาล Flower Festival ซ่ึงปีน้ีจะจดัในช่วง
ระหว่างวนัท่ี 23 ส.ค.-8 ก.ย.62 โดยสองขา้งทางถนนในเมืองมอสโคว ์จะมีการปลูกตน้ไม ้และตกแต่ง
สถานท่ี ให ้สวยงามดว้ยพนัธไ์ม ้โดยเฉพาะ บริเวณ แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ มีการจดัสวนโชว ์จาก 
ดีไซน์เนอร์ช่ือดงั  
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จากนั้น น าท่านเขา้ชมและชอปปิงท่ี ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ

เมืองมอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าจ  าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสตัวแ์สนรู้ และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรมมายากล ของ ละครสัตว์

Circus Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสตัวท่ี์ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดี หลงัจากจบการ
แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสตัวแ์สนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย 
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** กรณีละครสัตว์งดการแสดงซ่ึงบางกรณีงดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนค่าบริการส่วนนี้ให้ 
ที่พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

วันทีส่าม  สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบร์ิก• วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล 
มหาวิหารคาซาน       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast 

Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) **รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม** 
เดินทางถึง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)เมืองท่ีไดรั้บสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรป

เหนือ” เพราะทศันียภาพท่ีสวยงามของเมือง เมืองน้ีสร้างโดยพระเจา้ซาร์ปิเตอร์มหาราช เม่ือ พ.ศ.2246 

โดยตัวเมืองเร่ิมสร้างดว้ยการถมทราย และหินเป็นจ านวนมาก เพราะว่าพ้ืนท่ีเดิมนั้นเป็นดินเลนทะเล 
เหตุผลในการทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ท่ีสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆได ้เพื่อการ

พฒันาและปรับเปล่ียน ประเทศรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆได้ ต่อมา จึงได้รับสมญานามว่า 
“หน้าต่างแห่งยุโรป” เมือง เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค เดิมมีช่ือว่า เปโตรกราด Petrograd และ เลนินกราด 
Leningrad 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวณั ภัตตาคาร 
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จากนั้น เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกท่ีสร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค 

สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1703ในสมยัพระเจา้ปีเต
อร์มหาราช เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดของ
เมื อง  โดยมีคว ามสูง ถึง  122. 5  เมตร 
ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม เป็นศิลปะ

แบบบารอค ปัจจุบนัดา้นในเป็นพิพิธภณัฑ์
ท่ีใช้เป็นท่ีฝังพระศพของพระเจ้าปีเตอร์ม
หาราช และพระบรมวงศานุวงศ์แห่ง
ร าชว งศ์โ ร ม านอฟ  นอกจ าก น้ี ย ัง มี
ภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแม่มารี

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีงดงาม อนัเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของคริสตศ์าสนิกชน  

จากนั้น   เดินทางสู่ มหาวหิารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือว่าไดรั้บการตกแต่งอลงักาลมากท่ีสุด 

ยอดโดมฉาบดว้ยทองค าแท ้100 กิโลกรัม และภายในใชหิ้นอ่อน และหินอ่ืน ๆ กว่า 43 ชนิด ในอดีตเคย

เกิดเหตุเพลิงไหมท่ี้สถานท่ีแห่งน้ี จึงไดมี้การก่อสร้างข้ึนใหม่ ในสมยัพระเจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ี 1 ในปี ค.ศ.  
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1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 
40 ปีมีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตัววิหารใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ 

ประดบัดว้ยประติมากรรมเหลก็อนังดงาม เป็นโบสถอ์อร์โทดอกซ์แห่งเดียวท่ีประดบัประดาตกแต่งดว้ย
กระจกสีอย่างวิจิตรบรรจง และยงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวเมืองท่ีน่ีให้ความนับถือเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากในอดีตตวัเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แต่มหาวิหารไอแซคแห่งน้ีกลบั
ไดรั้บความเสียหายเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น  

เดินทางสู่ มหาวหิารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถู้กสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ปีค.ศ. 1708 ตั้งอยู่

ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสก้ี ในสมยัก่อนเป็นโบสถเ์ล็กๆ ต่อมาในสมยัของพระเจา้ปอลด์ท่ี 1 ในปีค.ศ. 
1800 ไดท้ าการสร้างวิหารใหม่ ให้ยิ่งใหญ่และสวยงามมากข้ึนกว่าเดิมมหาวิหารแห่งน้ีมีลกัษณะรูปทรง
คร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบประกอบไปดว้ยเสาโรมนั 96 ตน้ และโดมขนาด

ใหญ่ซ่ึงมียอดสูงถึง 90 เมตร นอกของวิหารมีสวนสาธารณะท่ีชาวรัสเซียจะมาพกัผอ่นหยอ่นใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ที่พกั Hampton by Hillton หรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 
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วันทีส่ี่              พระราชวงัฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว •พพิธิภณัฑ์เฮอมิเทจ   
                         โบสถ์หยดเลือด  • ล่องเรือชมแม่น ้าเนวาพร้อมจิบแชมเปญ        (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
 

 
 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวงัท่ี

สวยงาม ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวงัท่ีสรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมยันั้น ท่ี

ช่ือว่า ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ บรอง ซ่ึงทั้งสองคนแบ่งกนัสร้างพระราชวงัน้ี โดยตวัภายใน 
พระราชวงัเป็นหนา้ท่ีหลกั ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส์ “บารอค”และ
คลาสสิก พระเจา้ปีเตอร์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ี
บรรจงสร้างพระราชวงัอยา่งประณีตเนน้การตกแต่งภายในท่ีเลือกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและ 
ภาพวาดสีน ้ ามนัเป็นหลกัดา้นนอกจะเป็นหนา้ท่ีของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมาสร้างลานน ้ าพุ 
โดยเฉพาะ ลานน ้ าพุแห่งน้ีถือเป็นจุดหลกัของประสาทแห่งน้ีก็ว่าได ้ดว้ยความยิง่ใหญ่ตระการตาและแสง

ของพระอาทิตยก์ระทบผวิน ้ า และขอบอ่างสีทองมนั รวมถึงบรรยากาศร่มร่ืนของตน้ไมน้านาพนัธุ ์
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** ในส่วนของน า้พุทางพระราชวงัจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถงึเดือนพฤษภาคม และ 

อาจปิดท าการในวนัจนัทร์ส้ินเดือน หรือวนัจนัทร์กบัวนัองัคาร (2วนัตดิต่อกนั) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวนัหยดุ 

ของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิม่วนัหยุดหรืออาจจะปิดท าความสะอาด 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณทีี่พระราชวงัฤดูร้อนปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลีย่นโปรแกรมได้ 

ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเข้าพระราชวงัอ่ืนที่เปิดหรือสถานที่อ่ืนๆในช่วงเวลาดังกล่าว** 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนัแบบพ้ืนเมืองในพระราชวงัอเลก็ซานเดอร์  

จากนั้น เดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่ง

น้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสดจ็เยอืนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 
5 ในการเจริญสมัพนัธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงของราชวงศโ์รมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.1732 -
1917 ตั้งอยูร่ะหว่างท่าวงั กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียว และ ขาว ดว้ย
สถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมในฐานะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BT-DME081_TG_AUG19 

 

 

 

พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ (TheState Hermitage Museum)ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของ

โลกกว่า 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก อยา่งเช่น ลิโอนาโด ดาวินซ่ี,ปิกสัโซ่,แรมบ
รันด,์แวนโก๊ะ เป็นตน้ จดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง **ในบางช่วงพระราชวงัอาจมีการ
ปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ดงันั้นหากวนัท่ีเดินทางตรงกบัช่วงวนัปิดเขา้ชม ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขา้พระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ี

อ่ืนๆในช่วงเวลาดงักล่าว** 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซ่ึงพระเจา้อเลก็ซานเดอร์

ท่ี 3 ทรงสร้างใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซาร์อเลก็ซานเดอร์ท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลิกทาส  

ดว้ยความหวงัดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เขา้ใจ เพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมีความเป็นอยู่
ท่ีจนลง เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตวักนัว่าแผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญิงชาวนาผูห้น่ึงติดระเบิดพลีชีพวิ่ง
เขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผา่น ต่อมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถห์ยด
เลือดมาจนถึงทุกวนัน้ี รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 มีรูปร่างลกัษณะ
คลา้ยกบัวิหารเซนตบ์าซิลท่ีเมืองมอสโคว 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

น าท่าน ล่องเรือแม่น า้เนวาพร้อมจบิแชมเปญ NEVA RIVER CRIUSE พร้อมด่ืมด ่ากบับรรยากาศของสอง

ฟากฝ่ังเป็นแม่น ้ าในประเทศรัสเซียส่วนยโุรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเขา้สู่อ่าวฟินแลนด์
ในทะเลบอลติก มีความยาวค่อนขา้งสั้น คือ 74 กิโลเมตร แต่เป็นแม่น ้ าท่ีมีการไหลเป็นอนัดบัสามในยโุรป 
ผา่นเขตการปกครองของรัสเซีย 2 แห่ง คือ เลนินกราดโอบลาสตแ์ละเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ที่พกั Hampton by Hilton หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 
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วันทีห้่า             Outletoulkovo Village • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • สถานีรถไฟใต้ดนิ Metro               
                         ช้อปป้ิงถนนอารบตั             (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

จากนั้น เดินทางสู่ OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตลย์โุรป และเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงท่ีรวมร้านคา้ดงัมากมาย สมัผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิงท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย  

จากนั้น เดินทางกลบัสู่ เมืองมอสโคว ์โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม** 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro)ต่ืนตากบัการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี

กบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อน  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

นั้น   น าท่านเดินทางไปยงั ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางของแหล่งประวติั 

ศาสตร์และถือว่าเป็นหน่ึงในยา่นโบราณท่ีสุดของมอสโคว ์ท่ีมีช่ือปรากฏในประวติัศาสตร์มาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคาเฟ่ 
และยงัเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปินอินด้ี ท่ีมาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใครยอมใคร 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 
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วันทีห่ก พระราชวังเคมลนิ • พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์  • โบสถ์อสัสัมชัญ • ชมระฆงัพระเจ้าซาร์ และปืน
ใหญ่พระเจ้าซาร์ •  มหาวหิารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบนิโดโมเดโดโว่     (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

จากนั้น น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิสญัลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดก าเนิดของประวติัศาสตร์

รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ์
อีกทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไป
ประทบั ณ พระราชวงัเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือว่าท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตของพระเจา้ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภณัฑท่ี์ส าหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ 
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น าท่าน ชมพพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ตั้งอยูอ่ยูใ่นเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ 
มงกุฎทองค าของราชวงศ์โมโน
มาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โม
โนมาคได้พระราชทานมงกุฎน้ี
ให้กบัเจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค 
(Vladimir Monomakh) เมื่อราว 
700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท า
จากทองค าประดบัด้วยขนเสือเซ
เบิล (Sable) และอญัมณีล ้าค่าต่างๆ
มากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 
ชม โบสถ์อสัสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
โดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อน แลว้ใชเ้พื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอย่างผลงาน
ศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนัใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดให้ผูค้นมาเยี่ยมชม ลอง
มาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาดอนัมหึมาของท่ีน่ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือท่ีเรียกกนัว่า มหาวิหารโดมทอง (St.Saviour Cathedral) เป็น

วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า Moskva เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย 
สร้างข้ึนในสมยัของพระเจ้า

ซาร์อเลก็ซานเดอร่ี 1 เพื่อเป็น
อนุสรณ์แห่งชัยชนะและ
แสดงกตัญญุตาแด่พระเป็น
เจ้าท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซีย
ให้รอดพน้จากสงครามนโป

เลียน โดยมหาวิหารเซนต์
เดอะซาเวีย ร์ใช้เวลาก่อน
สร้างนานถึง 45 ปีในสมัย
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วันที่เจ็ด สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  
 

ของสตาลิน เคยสัง่ใหทุ้บท าลายมหาวิหารแห่งน้ี จนกระทัง่ในสมยัประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดม้ีการ
บูรณะข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธาของผูค้น ดงันั้นท่ีน่ีจึงเป็นท่ีรักและศูนยร์วม

จิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในการประกอบพิธีกรรมท่ี
ส าคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

จากนั้น  ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว 

18.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย(TG) เที่ยวบินที่ TG 975 

 

 

07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์....รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วนั 5 คืน  
Flower Festival เทศกาลดอกไม้  บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบนิ ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

28 ส.ค.62 03 ก.ย.62 TG974/TG975 58,900 58,900 57,900 6,000 

04 ก.ย.62 10 ก.ย.62 TG974/TG975 57,900 57,900 56,900 6,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 
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อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Classไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สายการบินไทย 

Thai Airway(TG) 

 ภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
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 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 30 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 USD/ท่าน 

 

 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดนิทางหรือยกเลกิการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการเดนิทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า30 วนัมฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง35วนั) 
3. กรณยีกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
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3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจบ็ป่วย 
4.1 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางได้ตามความ
เป็นจริง 
5.กรณทีี่ท่านมเีดินทางบนิภายในประเทศและต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบนิ,ตัว๋รถทัวร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที ่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบนิโดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุกกรณ ี
 
 
 

โรงแรมที่พกั 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ

ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กับเตียง
พบัเสริม  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Singleห้องคู่ 
Twin/Doubleอาจจะไม่ตดิกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณมีกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 
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 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การ
นัดหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิาง
ธรรมชาต(ิซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่นช่ือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนัหรือค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบริษัท 
สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัว๋ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
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** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่าง

ถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


