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 1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอรส์ายการบิน Emirates (EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก   

21.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบินที่ EK373 

(21.00-00.50(+1)) / EK129 (02.20-06.35) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.35 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินดูไบ 

 

 2 กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย (สนามบนิโดโมเดโดโว) - โปเกรอนนายาฮิลล ์-  
ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิลล ์- มหาวิทยาลยัมอสโคว ์- สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค -  
ถนนอาราบัท 
06.35 น.  เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์(Moscow) ประเทศรัสเซีย (Russia) (เวลา

ทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้น า
ท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงมอสโคว ์(Moscow) มอสโควเ์ป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศรสัเซีย มอสโกก็ยงัคงเป็นศนูยก์ลางทางการเมืองและเศรษฐกิจ วฒันธรรม และวิทยาศาสตร ์
ของอาณาจกัรมาโดยตลอด ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดว้ยความเป็นจุดศนูยก์ลางของเศรษฐกิจนัน้ 
จึงท าใหอ้าณาจกัรนีม้ีค่าครองชีพสงูสดุในโลกเช่นกนั 
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น าท่านเดินทางสู่ โปเกรอนนายาฮิลล ์(Poklonnaya Hill) ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดธรรมชาติที่สงูที่สุดใน
มอสโก ยอดเขาทั้งสองแห่งถูกแยกออกจากกันโดยแม่น ้าเซตุนจนกระทั่งยอดเขาแห่งหนึ่งถูก
พงัทลายในปี 1987 ตัง้แต่ปี 1936 พืน้ที่ดงักลา่วไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของมอสโก และปัจจบุนัมีสวน 
Victory Park ซึ่งมีรถถงัและยานพาหนะอ่ืนๆ มากมายที่ใชใ้นช่วงสงครามโลกครัง้ที่หนึ่ง จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิลล์ (Sparrow Hills) หรือเนินเขานกกระจอก ใหท้่าน
ชมความสวยงาม ซึ่งจดเป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโคว์ที่อยู่เบือ้งล่างได้โดย
ทัง้หมด ปัจจุบนัพืน้ที่ดงักล่าวเป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัมอสโคว ์ในสแปรโ์รวฮ์ิลสม์ีมหาวิทยาลัยที่
เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย และที่นี่คู่ร ักนิยมมา ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่
นักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของกรุงมอสโคว ์จากนัน้น าท่านถ่ายรูป
หนา้ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรสัเซีย ที่นี่ จะเป็นจุดชมวิวที่
สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตกึสงู 7 ตกึที่สรา้งในสมยัของสตาลิน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ท่านเดินทางต่อไปยงั สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์(Moscow Metro Stations) สถานีรถไฟใต้
ดินที่นี่ นอกจากเป็นการขนส่งเพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารแล้วนั้น ยังมีความเป็นมาที่
น่าสนใจมากๆ เช่นกัน ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก รวมไปถึง
สถาปัตยกรรมที่มีการตกแต่งของภายในใหม้ีความโดดเด่น แต่ละสถานีมีความสวยงามที่แตกต่าง
กนัไป จึงเป็นที่น่าสนใจของนกัท่องเที่ยวและพากนัเดินทางมาเพื่อชมความงามของสถานีรถไฟแห่ง
นี ้



KRS150811-EK มอสโคว-์ซากอส-เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8D5N 

 
จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิงย่าน ถนนอาราบัท (Arbat Street) เป็นถนนเส้นเก่าแก่นับว่าเป็น
สถานที่ส  าหรบัพักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองประวัติศาสตรข์องกรุงมอสโกนับว่าเป็นถนน
การคา้ที่ส  าคญั มีความยาวประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร มีวิวทศันียภาพที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรม
แบบยุโรป และเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะ ภาพวาด จากศิลปินและช่างฝีมือที่มีความสามารถ
อย่างหลากหลาย มีรา้นนั่งชิวสดุชิค มีคาเฟ่ รา้นกาแฟ รา้นขนม รวมไปถึงมีของที่ระลึก เช่น ตุ๊กตา
พืน้เมือง รูปลอ้เลียน หมวก กระเป๋า และสินคา้อีกหลากหลาย ถึงเวลาอนัพอสมควร 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 3 คืน) 
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 3 เมืองซากอรส์ - มหาวิหารแห่งเซนตเ์ซอรจ์ิอุส - กรุงมอสโคว ์- มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์- 
Circus Show 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) หรือ เซอร์กิเยฟ พาสาด (Sergiev Posad) เป็น
เมืองที่ตัง้อยู่ห่างจากเมืองมอสโคว ์ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมือง
เล็กๆที่เงียบสงบชานกรุงมอสโคว ์เป็นเมืองที่ก่อตัง้ขึน้จากการเป็นโบสถแ์ละส านกัสงฆโ์บราณอายุ 
700 ปีและไดร้บัความนับถือต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั แมจ้ะทรุดโทรมลงในยุคโซเวียต และยงัเป็น
ศูนยก์ลางทางศาสนาที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของรสัเซีย เมืองนีเ้ป็นที่แสวงบุญของนักบุญทั่ว
ประเทศ และยงัมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออรโ์ธดอกซ ์ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรนิิตี ้ เซอร์
กิอุส ลาวรา ที่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย น าท่านเขา้ชม มหา
วิหารแห่งเซนตเ์ซอร์จิอุส (The Holy Trinity-St. Sergius Lavra) เป็นอาสนวิหารระดับสูงของ
คริสตศาสนานิกายออรโ์ธดอกซ ์ตัง้ตามชื่อของนักบุญ St.Sergius ที่ชาวบา้นเชื่อกันว่าเป็นผูว้ิเศษ 

สามารถรกัษาโรครา้ยใหห้ายเป็นปกติไดจ้นเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว แมก้ระทั่งพระมหากษัตริยแ์ละพระ
ราชินียงัเสด็จมาประกอบพิธีทางศาสนาที่เมืองนีเ้ป็นประจ า นอกจากที่นี่มีความส าคญัทางศาสนา
ยังมีความส าคัญทางประวัติศาสตรอี์กดว้ย เพราะเคยใชเ้ป็นป้อมปราการที่พักส าหรบัเหล่าทหาร
ในช่วงปี ค.ศ.1608-1610 ที่ใชป้อ้งกนัการรุกรานจากทหาร และเคยเป็นสถานที่หลบภยัอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางกลบักรุงมอสโคว ์ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์หรือ มหา
วิหารโดมทอง (Cathedral of Christ the Saviour) ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มอสควา กลางกรุงมอสโคว ์
สรา้งขึน้เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชยัชนะในสงครามนโปเลียน ในสมยัของพระเจา้ซารท์ี่ 

1 ซึ่งวิหารนีม้ีความส าคญัอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ส  าคญัของ
ประเทศรสัเซีย ตัง้แต่ในสมยัอดีตจนถึงปัจจบุนั ** หากมีพธิีกรรมทางศาสนา จะไม่อนญุาตใหเ้ขา้ 
ชมดา้นใน (** ภายในมีภาพโมเสก มีภาพวาดฝาผนงัวิจิตรงดงาม และมีชัน้ใตด้ินใหท่้านไดเ้ขา้ชม 
** ภายในห้ามถ่ายภาพ **) ด้านนอกมีสะพานขนาดยาวที่เชื่อมอีกฝ่ังหนึ่งของแม่น า้มอสโคว์
สามารถชมบรรยากาศไดโ้ดยรอบ 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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ค ่า สดุพเิศษ!! ชมโชวท์ีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจ Circus Show โชวล์ะครสตัว ์ทีม่ีชือ่เสยีงทีส่ดุในโลก 

 
พักที ่Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 3 คืน) 
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 4 พระราชวังเครมลนิแห่งมอสโคว ์- พพิธิภัณฑค์ลังอาวุธเครมลนิ - จัตุรัสแดง -  
                มหาวิหารเซนตเ์บซิล - ตลาดอิสไมโลโว - ล่องเรือ Radisson Cruise 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Marlet) เป็นตลาดขายของที่ระลึกที่ถูกที่สุดใน
ประเทศรัสเซีย ตลาดที่มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร มีทั้งตุ๊กตาขนดก ตุ๊กตามาทรอสกา เสือ้ผ้า
พืน้เมือง รองเทา้ หมวก ขนสนุขัจิง้จอก ผา้พนัคอ ปลอกหมอน นาฬิกา ภายในแบ่งออกเป็นสองโซน 
หลกั คือ โซนขายของฝากที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเลือกซือ้ของที่ระลึก อีกโซนเป็นพืน้ที่ขายของเก่า
หรือของมือสอง เช่นอปุกรณต์กแต่งบา้น เครื่องมือเครื่องใช ้วตัถโุบราณ ของใชใ้นบา้นต่างๆ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)  “เครมลิน”  ในภาษารสัเซีย
นัน้ มีความหมายแปลว่าป้อมปราการ พระราชวงัเครมลินยงัตัง้บนริมฝ่ังแม่น า้มอสโคว ์ในอดีตที่นี่
เคยเป็นที่ประทบัของกษัตริยข์องรสัเซีย แต่หลงัจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระราชวงัแห่ง
นีก้็ไดเ้ปลี่ยนเป็นรฐัสภาของเครมลิน และปรบัปรุงใหม่ใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัแห่งหนึ่งของ
รสัเซีย รวมถึงกลายเป็นพิพิธภณัฑท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกอีกดว้ย  

 
จากนัน้น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑค์ลังอาวุธเครมลิน (The Armoury Chamber) หรือที่เรียกกนัว่า 
“อารเ์มอรร่ี์ แชมเบอร”์  ซึ่งเป็นอนุสรณส์ถานทางประวัติศาสตร ์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม
มากมายที่เป็นมรดกโลก ที่แห่งนีย้ังมีสมบัติล า้ค่ามากกว่า 4 ,000 ชิน้ เรียกง่ายๆว่าเป็นคลังแสง
สมบัติเลยก็ว่าได ้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเครมลิน ภายดา้นในเป็นที่เก็บรกัษาเครื่องราช
กกธุภณัฑอ์นัเก่าแก,่ คอลเลกชั่นทองค าและเงินในแต่ละยุคของรสัเซีย มีทัง้เสือ้ผา้ ชดุในพิธีต่างรวม
ไปถึงเครื่องประดบัของพระเจา้ซารแ์ละซารีน่าที่หาชมไดย้าก และประเมินค่าไม่ไดอี้กมากมาย ทัง้มี
รถทรงมา้ ที่นี่ยงัมีเก็บไวทุ้กคนัทุกรุ่น ทกุสมยั ซึ่งท่านจะไดพ้บเห็นความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งของ
รฐัรสัเซียที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน น าท่านถ่ายภาพคู่กับ ปืนใหญ่ซาร์ (The Tsar 

Cannon) เป็นปืนใหญ่ยุคแรกที่มีการจัดแสดงในพืน้ที่ของมอสโกเครมลิน เป็นอนุสาวรียศิ์ลปะการ
หล่อปืนใหญ่ของรสัเซียหล่อดว้ยทองสัมฤทธิ์ในปี 2129 และ แวะชม หอระฆังอีวาน (van the 

Great Bell-Tower)  เป็นหอระฆังแห่งแรกของมอสโควท์ี่ถูกสรา้งขึน้ด้วยหิน และเป็นหอคอยที่มี
โครงสร้างของเครมลินที่สูงที่สุด การออกแบบมีความสวยสะดุดตา และมีความส าคัญทาง
ประวติัศาสตรม์ากมาย ส่วนดา้นล่างของระฆงันัน้เป็นโบสถ ์Church of Ioann Lestvichnik ที่อยู่ใต้
ระฆงั ในอดีตกลุ่มนโปเลียนพยายามที่จะระเบิดหอระฆงันีแ้ต่ไม่เป็นผลส าเร็จ จากนัน้น าท่านเยี่ยม
ชมสถานท่ีศกัดิ์สิทธิ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ หรือ โบสถอ์ัสสัมชัญ (Dormition Cathedral) ที่แห่ง
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นีม้ีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในพระราชวงัเครมลิน การสรา้งโบสถน์ีไ้ดส้รา้ง
ทับโบสถไ์มเ้ก่าที่มีมาแต่เดิม ในปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานที่ส  าคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ของราชวงศ ์ดว้ยความสวยงามทางสถาปัตยกรรม การตกแต่ง และคณุค่าทางประวติัศาสตร ์จึงท า
ใหว้ิหารอสัสมัชญัแห่งนี ้ไดร้บัการบนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม จัตุรัสแดง (Red Square)  จตัรุสัแดงมาจากภาษารสัเซียที่แปลว่าสวยงาม 
การสรา้งจตัรุสัแดงนีม้ีจุดประสงคเ์พื่อปรบัปรุงความปลอดภยัของพระราชวงัเครมลิน โดยการสรา้ง
พืน้ที่นอกก าแพงวงัส าหรบัใชย้ิงเพราะต าแหน่งที่จัตรุสัแดงตัง้อยู่นัน้ขาดแนวป้องกันทางธรรมชาติ 
โดยพืน้ที่ของจัตุรสัแดงในสมัยนัน้ถือเป็นศูนยก์ลางของการคา้ขาย น าทางเดินมาฝ่ังตรงขา้มเพื่อ
ถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (St.Basil's Cathedral) เป็นสญัลกัษณท์ี่ส  าคัญของกรุงมอส
โควถ์ูกสรา้งขึน้เพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกลผลจากชัยชนะครัง้นีท้  าใหร้สัเซียสามารถรวม
ชาติไดเ้ป็นปึกแผ่น เดิมทีมหาวิหารเซนต์บาซิล เป็นเพียงโบสถ์ขนาดเล็กที่บรรจุศพของนักบุญ
เท่านัน้ มหาวิหารเซนตบ์าซิลนีม้ีรูปทรงที่ไม่เหมือนโบสถอ่ื์น คือมีโดม 8 โดม ลอ้มรอบโดมที่ 9  ที่อยู่
ตรงกลาง ท าใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยมเป็นโดมทรงคลา้ยหวัหอม และคลา้ยรูปแท่งเทียนก าลงั
ลกุไหมบ้นปลายล าเทียน ท าใหป้ระชาชนนบัถือและเชื่อว่าเป็นเครื่องบูชาเทพเจา้บนสวรรค ์บริเวณ
ใกลเ้คียงท่านจะไดพ้บกบั หอคอยนาฬิกาซาวิเออร ์(Saviour Clock Tower) เป็นศิลปะโกธิค บน
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ยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจากทบัทิม สรา้งขึน้เพื่อตัง้เป็นแนวการป้องกนัท าหนา้ที่ป้องกนัประตู
ทางเดิน และเป็นอีกหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของอ านาจเก่าแก่หลายศตวรรษและชัย
ชนะของรฐัรสัเซียคือหอคอยแห่งนี ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ค ่า สุดพิเศษ!!! ล่องเรือ Radisson Cruise ณ แม่น ้ามอสควา สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางของ
สถานทีส่  าคญัและสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว ์

 
พักที ่Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 3 คืน) 
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 5 นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ - รถไฟด่วน High Speed Train Sapsan - พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ทิาจ 
          หรือ พระราชวังฤดูหนาว 

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

น าท่านเดินทางถึง นครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก (ST.Petersburg) เมืองนีม้ีชื่อเดิมถึงสองชื่อคือ เป
โตรกราด และ เลนินกราด เป็นนครที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของประเทศรสัเซียรองจาก
มอสโคว ์มีประวติัศาสตรท์ี่รุ่งเรืองและงดงาม อีกทัง้เป็นที่จดังานต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เป็นเมืองที่
มีชีวิตชีวา มีความหลากหลายทางดา้นวัฒนธรรม และเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งในทวีปยุโรป โดยไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกทางดา้นสถาปัตยกรรมขององคก์า ร 
UNESCO อีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว  (HERMITAGE STATE 

MUSEUM & WINTER PALACE) ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียวขาวดว้ยสถาปัตยกรรมบา
โรก ตวัอาคารมีลกัษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผา้ 3 ชัน้ เป็นพิพิธภณัฑท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลกแห่งหนึ่งที่มีงาน
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ศิลปะในความครอบครองเป็นจ านวนราวสามลา้นชิน้ และพิพิธภัณฑศิ์ลปะที่เก่าที่สดุในโลก งาน
ศิลปะจ านวนมหาศาลตัง้แสดงอยู่ในอาคารหกหลงั อาคารเอกคือพระราชวังฤดูหนาวที่เคยเป็นที่
ประทับของพระเจา้ซาร ์พิพิธภัณฑ์เฮอรม์ิทาจไดร้บัการบนัทึกในหนังสือบนัทึกสถิติโลกว่าเป็นหอ
ศิลป์ที่มีงานสะสมมากชิน้ที่สดุในโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRS150811-EK มอสโคว-์ซากอส-เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8D5N 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Novotel St Petersburg Centre หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน) 
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 6 มหาวหิารนักบุญไอแซต - มหาวิหารคาซาน - อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช -   
                จัตุรัสเธียเตอร ์- สะพานม้าอะนีชคอฟ - โบสถแ์ห่งหยดเลือด - วิหารสโมลนี -  
                พระราชวังแคเธอริน - กาล่าดินเนอร ์ณ พระราชวังนิโคลัส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่มหาวิหารนักบุญไอแซต (St.Isaac's Cathedral) เป็นมหาวิหารในนิกายรสัเซีย
ออรโ์ธดอกซท์ี่มีขนาดใหญ่เป็นที่ 4 ของโลก สรา้งในสมัยพระเจา้ซาร ์อเล็กซานเดอรท์ี่ 1 ภายใน
ประดบัประดาดว้ยปฏิมากรรมบอรน์และภาพวาดกว่า 400 ชิน้ เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดของ
รสัเซีย ดา้นนอกหุม้ดว้ยแผ่นทองค าแท ้มีลักษณะเป็นโดมทองอันสง่างาม ฐานโดยรอบมีรูปป้ัน
นางฟ้า 12 องคอ์ยู่รอบฐานมหาวิหาร 

น าท่านชม มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ในปี
ค.ศ. 1708 แต่เดิมนัน้ ที่นี่เป็นเพียงโบสถเ์ล็กๆ ต่อมาในสมยัการปกครองของพระเจา้ปอลดท์ี่ 1 ในปี
ค.ศ. 1800 ได้ท าการสร้างวิหารใหม่ ให้เป็นวิหารที่ใหญ่และสวยงามมากขึน้กว่าเดิม เป็น
สถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ต่อมาไดเ้กิด
สงครามระหว่างรสัเซียกับฝรั่งเศสขึน้ จึงไดน้ ารูปป้ันของผูบ้ญัชาการสูงสุดแห่งกองทัพเรือ มาจัด
แสดงเป็นอนสุรณไ์วด้า้นหนา้ สว่นดา้นใน ยงัมีผูค้นมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสกัการะขอ
พรอยู่เสมอ ปัจจุบนัไดจ้ัดเป็นอีกมหาวิหารแห่งหนึ่งในเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ที่มีความสวยงาม และ
เต็มไปดว้ยประวติัศาสตรท์ี่ส  าคญั  
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น าท่านเดินทางถ่ายภาพ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (The Bronze Horseman)  เป็น
อนุสาวรียช์ิน้แรกของรสัเซีย ถูกสรา้งโดย พระนางแคทเธอรีน 2  เป็นงานออกเเบบที่มีการค านวน
ทางวิศวกรรมมาเป็นอย่างดี โดยก าหนดใหน้ า้หนักของรูปป้ันลงที่ขาหลงัของมา้ 2 ขา้งเพียงอย่าง
เดียว สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติประวติัแก่พระเจา้ปีเตอรม์หาราชผูส้รา้งนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

จากนัน้น าท่านชม จัตุรัสเธียเตอร ์(Theater Square) เป็นศิลปะบาโรก ชมนิทรรศการศิลปะ และ
ชมการแสดงที่น่าต่ืนเต้นในโรงละครโอเปร่าที่งดงามที่สุด บนจัตุรสัของเมืองเก่าแห่งนี ้น าท่าน
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สะพานม้าอะนีชคอฟ (Anichkov Bridge) เป็นสะพานที่เก่าแก่และมี
ชื่อเสียงที่สดุเซนตปี์เตอรส์เบิรก์เป็นจุดที่เชื่อมเกาะต่างๆ ของเซนตปี์เตอรส์เบิรก์เขา้ไวด้ว้ยกนั ตรงนี ้
อาจเป็นหัวใจแห่งความเป็นดินแดนสันดอนริมแม่น า้  น าท่านถ่ายภาพ โบสถ์แห่งหยดเลือด 
(Church of the Savior on Spilled Blood) หรืออีกเรียกชื่อว่า โบสถแ์ห่งการคืนชีพ ตัง้อยู่ริมคลอง 
Griboedov เริ่มตน้ก่อสรา้งเมื่อศตวรรษที่ 17 ใชเ้วลาก่อนสรา้งยาวนานว่า 20 ปี สรา้งขึน้เพื่อเป็น
อนุสรณท์ี่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 3 สรา้งขึน้เพื่อร  าลึกถึงพระบิดา หรือพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 2 
ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมบ์ริเวณนี ้ในปี ค.ศ. 1881 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงดว้ยฝีมือจิตรกร
กว่า 30 คน ตวัโบสถเ์ป็นงานศิลปะแบบรสัเซียดัง้เดิม ประดบัประดาดว้ยโมเสจพรอ้มกบัรูปภาพโม
เสจขนาดใหญ่ยกัษ ์
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จากนัน้น าท่านชม วิหารสโมลนี (Smolny Cathedral)  ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี 
Bartolomeo Rastrelli ซึ่งเดินทางมายังรสัเซียตั้งแต่ยังเด็กพรอ้มกับพ่อของเขา ผูซ้ึ่งไดร้บัเชิญให้
มายังประเทศนีโ้ดย Peter the Great และผูส้รา้งพระราชวังฤดูหนาวและพระราชวังที่ Tsarskoe 
Selo Smolny Cathedral เป็นหนึ่งในโครงการสดุทา้ยของ Rastrelli Jr. และเป็นโครงการที่สถาปนิก
ผูย้ิ่งใหญ่ยงัสรา้งไม่เสร็จ อาสนวิหารแห่งนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่จกัรพรรดินีเอลิซาเบธวางแผน
ไวเ้พื่อรวมส านกัแม่ชีและโรงเรียนใหม่ส าหรบัเด็กผูห้ญิง ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกและมีชื่อเสียง
ที่สุดในจักรวรรดิรสัเซีย การก่อสรา้งเริ่มขึน้เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2291 และในปี พ.ศ. 2304 
การก่อสรา้งมหาวิหารก็เสร็จสมบูรณ ์อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคมของปีนัน้ เอลิซาเบธเสียชีวิต 
และงานในอารามก็หยุดลง Rastrelli ถูกปลดออกจากหนา้ที่ที่ Smolny โดย Catherine the Great
และออกจากรสัเซียในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2306 ในช่วงตน้ทศวรรษ 1830 อาสนวิหารส่วนใหญ่ทรุด
โทรมและเริ่มรก ในปี 1832 Nicholas I ไดม้อบหมายให ้Vasily Stasov สรา้งอาคารใหเ้สร็จ การ
ก่อสรา้งเสร็จสมบูรณอ์ย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1835 และอาสนวิหารเสร็จในวนัที่ 22 กรกฎาคม
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ของปีนัน้เดิมที Rastrelli ตอ้งการสรา้งหอระฆังซึ่งออกแบบใหสู้งกว่า Peter and Paul Cathedral 
ซึ่งเป็นอาคารที่สงูที่สดุในเมือง ณ จดุนัน้ถดัจากมหาวิหาร แต่แผนการของเขาไม่เป็นจรงิ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเยกาเจรีนา หรือ พระราชวังแคเธอริน (Catherine Palace in 

Pushkin) เป็นพระราชวงัศิลปะโรโกโก ตัง้อยู่ในเทศบาลพชุกิน ราว 30 กิโลเมตรไปทางใตข้องนคร
เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ในประเทศรสัเซีย เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของซารแ์ห่งรสัเซีย พระราชวงัแห่งนีส้รา้ง
ในปี ค.ศ. 1717 ในรัชสมัยของจักรพรรดินีเยกาเจรีนาที่ 1 และพระนางก็โปรดฯให้มีการขยาย
พระราชวังอีกในปี ค.ศ. 1733 อย่างไรก็ตามในรชัสมัยของจักรพรรดินีเอลิซาเบธ กลับไม่โปรด
พระราชวงัแห่งนี ้ดว้ยด าริว่าพระราชวงัที่สรา้งขึน้โดยพระราชมารดาของพระนางนัน้ โบราณคร ่าครึ
และน่าอึดอดั พระนางจึงโปรดใหส้ถาปนิกหลวงชาวอิตาลี บารโ์ธโลมีโอ ราสเตลรี รือ้พระที่นั่งหลงั
เก่าและแทนด้วยหลังใหม่ที่ใหญ่โตกว่าเดิมและมีศิลปะแบบโรโกโก พระที่นั่ งหลังใหม่ใช้เวลา
ก่อสรา้งราว 4 ปีจึงแล้วเสร็จ และเมื่อราสเตลรีได้ทูลเชิญพระนางมาทอดพระเนตรในวันที่ 30 
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กรกฎาคม ค.ศ. 1756 นัน้ พระที่นั่งขนาดมโหฬารความยาวกว่า 325 เมตรก็สรา้งความต่ืนตะลึงไป
ทัง้ราชส านกัและเหลา่ทตูานทุตู 

เย็น พิเศษสุด!!! กาล่าดินเนอร ์ภายในพระราชวังนิโคลัส เชิญทกุท่านลิม้รสไข่ปลาคาร์เวียร์ พรอ้ม
จิบแชมเปญและวอ้ดกา้’ 
พักที ่Hotel Novotel St Petersburg Centre หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน) 

 

 7 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอรฮ์อฟ - ป้อมปราการปีเตอรแ์อนดพ์อล - ถนนเนฟสกี ้-    
                นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ประเทศรัสเซยี (สนามบนิปูลโกโว) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) เป็นพระราชวงัที่เอาไวพ้ักผ่อน
และลา่สตัวใ์นฤดรูอ้นของกษัตริยร์สัเซีย ถกูสรา้งขึน้ตามบญัชาของ ซารปี์เตอรม์หาราช  โดยตกแต่ง
ดว้ยศิลปะแบบผสมผสานทัง้เรอเนอซองส ์คลาสิค และบาโรก ดา้นหนา้ของพระราชวังมีสวนและ
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น า้พขุนาดใหญ่ที่จะเปิดน า้พใุนช่วงฤดูรอ้นเท่านัน้ บริเวณกลางน า้พมุีประติมากรรมสีทอง ภายใน
พระราชวงั มีหอ้งรบัรองที่ตกแต่งไวอ้ย่างดี ตกแต่งดว้ยสีขาวสลบัทองอร่ามตา ประกอบดว้ยพระที่
นั่งหลายองคแ์ละอุทยานหลายแห่ง ตกแต่งสถาปัตยกรรมบาโรก ดว้ยความงดงามของมนัท าใหม้ี
สมญาว่าเป็น "พระราชวงัแวรซ์ายแห่งรสัเซีย" พระราชวงัแห่งนีแ้ละบรเิวณใจกลางเมืองไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ปัจจุบนัเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเซนตปี์เตอร์
สเบิรก์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางเขา้ชม ป้อมปราการปีเตอรแ์อนดพ์อล หรือ วิหารปีเตอรแ์อนดพ์อล (Peter 

and Paul Fortress) สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ในบรเิวณ ปอ้ม
มีหอระฆงัซึ่งเป็นสิ่งปลกูสรา้งที่สงูที่สดุของเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ และมีวิหารศกัดิส์ิทธิ์และมหาวิหารปี
เตอรแ์ละพอลที่ใชเ้วลาสรา้ง 21 ปี ภายในมีพระศพของกษัติรยแ์ห่งรสัเซียพระองคแ์รกที่ฝังอยู่ที่นี่คือ
พระเจา้ปีเตอรม์หาราชรวมทั้งมีหลุมฝังพระศพของราชวงศโ์รมานอฟหลายพระองค ์โดยเฉพาะ
กษัตริยโ์รมานอฟยุคสุดทา้ยคือพระเจา้ซารน์ิโคลสัที่2 ที่ถูกสงัหารทัง้ครอบครวั ก็ยังมีพระศพอยู่ที่

แห่งนี ้ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Street) เป็นถนนประวัติศาสตร์
ศูนยก์ลางแห่งเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ มีความยาว 4.5 กิโลเมตร มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ที่มี
รา้นคา้เรียงรายอยู่รมิสองขา้งทาง เป็นจดุศนูยร์วมทัง้ย่านการคา้ ที่อยู่อาศยั ที่ตัง้ของพระราชวงั โรง
ละคร โรงแรม รา้นคา้ และสถานที่ท่องเที่ยวท่ีส าคญัอื่นๆ อีกมากมาย จนถึงเวลาอนัสมควร 
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ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินปูลโกโว นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เพื่อตรวจเช็ค
เอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

23.15 น. ออกเดินทางจากนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบินท่ี 
EK176 (23.25-06.15(+1)) / EK372 (09.40-18.55) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.40 
ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินดูไบ 

 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

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

พุธ-พธุ 3-10 พฤษภาคม 2566 75,999 75,999 19,000 
เสาร-์เสาร ์ 3-10 มิถนุายน 2566 79,999 79,999 19,000 
เสาร-์เสาร ์ 16-23 กนัยายน 2566 75,999 75,999 19,000 

อาทติย-์อาทติย ์ 8-15 ตลุาคม 2566 79,999 79,999 19,000 
เสาร-์เสาร ์ 14-21 ตลุาคม 2566 79,999 79,999 19,000 
เสาร-์เสาร ์ 21-28 ตลุาคม 2566 79,999 79,999 19,000 
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โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พักหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  
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อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม VAT 7% และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถกูตอ้ง 

จะตอ้งบวกภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะ
ออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสรจ็ท่ีถูกใหก้บับริษัททวัรเ์ท่านัน้  

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆเช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6. ค่าทิปคนขบัรถ (60 USD) ตลอดการเดินทาง 

การจองและการช าระ 
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น  ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน

ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทำการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามกำหนด             เงื่อนไข

การชำระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง   บริษัทจะคืนเงินค่า
ทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดข้ึนจริงเท่านั้น 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลของวีซ่า  
ของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด  

8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที ่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั ่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

9.  หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที ่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั ่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
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เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรท์ัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

8. กรณีตัดกรุ๊ปเหมาพีเรียดวันเดินทางตามหนา้รา้นและช าระเงินมาแลว้ ไม่สามารถยกเลิกทุกกรณี แต่
ท่านสามารถเลื่อนการเดินทางได ้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนเดินทาง 
โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บรษิัทก าหนด 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตวุิสยั อาทิการลา่ชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษิัทจะ
ค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุท่านเป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทุกกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 



KRS150811-EK มอสโคว-์ซากอส-เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8D5N 

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมท้งัในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท้ี่ตัง้ครรภ,์เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ,ผูท้ี่นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิาร
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

8.     หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง
กลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทววัรไ์ม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–
10,000 บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอง้เป็นผูเ้สียค่าปรบัน้นัเอง 
10.  ทางบรษิัทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
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โรงแรมทีพ่ัก 

1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้ใน ระดับ
มาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พักแน่นอน)  

2. เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม 
เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า  

3. สำหรับท่านท่ีพักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอย่กูับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง

คู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น  
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางคร้ังต้อง

จองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม  
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเกา่ๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็น

ห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆและแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันด้วย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศจะมี 
ในช่วงฤดูร้อนเท่าน้ัน  

8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางคร้ังอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนำสัมภาระของท่าน
เข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  

ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 
ประเทศรสัเซีย อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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