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รหสัทวัร ์: THZ1-SQ-RU-29JAN-24JUN20 
วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์

ประเทศสงิคโปร ์                       
15.30 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ979 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

21.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 
 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืง

มอสโคว ์ประเทศรสัเซยี – เมอืงมอสโคว ์- พพิธิภณัฑอ์วกาศ เมอืงมอสโคว ์- VDNKH - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- 

สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์- ตลาดอสิไมโลโว ่– DIY ตุก๊ตาแมล่กูดก      

00.05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ 

Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ362 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

 
 

06.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซยี มีประวัตศิาสตร์ยาวนานถงึ 850 ปี เป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากร

อยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป และเมือ่สมัยครัง้ทีส่หภาพโซเวยีตยังไม่

ลม่สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 
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น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์วกาศ เมอืงมอสโคว ์(Museum of Cosmonautics) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวามน่าสนใจ

อกีเเหง่ เพราะมันจะเเสดงใหค้ณุเห็นถงึความยิง่ใหญ่ของรัสเซยีในชว่งปี ค.ศ. 1960 ทีเ่ป็นยคุทีม่นุษยชาตกิ าลังสนใจในเรือ่ง

ของทอ้งฟ้า เเละเกดิสงครามเย็นทีท่ าใหพ้วกเขาเเละอเมรกิันตอ้งขับเคีย่วกันอย่างหนักเพือ่พชิติอวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซยีก็

นับว่ามคีวามโดดเดน่เเละส าเร็จในหลายๆ เรือ่งเลยก็ว่าได ้ซึง่เรือ่งราวทัง้หมดนัน้ถูกจัดเเสดงไวท้ีพ่พิธิภัณฑเ์เห่งนี้ทีใ่ครมา

เทีย่วชมเเลว้จะตอ้งประทับใจอยา่งเเน่นอน 
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสูส่วน VDNKH Expo Park (Exhibition of Achievements of National Economy) เป็นสถานทีจั่ด

งานทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยี ภายในพืน้ทีเ่กอืบ 1,500 ไร ่ทีน่ีม้ทีัง้พพิธิภัณฑ ์อาคารจัดงานแสดง สวนหยอ่ม สวนสตัวข์นาดยอ่ม 

สวนสาธารณะและพืน้ทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ ในชว่งฤดรูอ้นทีน่ีจ่ะเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีม่นี ้าพสุวยงาม มสีวน Ostankino ทีร่ม่รืน่เหมาะ

แกก่ารเดนิเลน่ เมือ่เขา้ถงึฤดหูนาว พืน้ทีน่ ้าพแุละสวนดอกไมจ้ะถกูเปลีย่นใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญท่ีส่ดุในยโุรป  

น าทา่นแวะถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ 

มหาวหิารโดมทอง (ไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรปูดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ. 1812 
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โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่ าคญัของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบ

พธิกีรรมทีส่ าคญัระดบัชาต ิ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 
  

 น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความ

โดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเริม่ตน้มาจากชว่งแรกสดุทีส่ตา

ลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้ง

ขึน้เพือ่ระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุษุ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรปูของงานปั้น รปูหลอ่ ภาพสลักนูนต า่ ภาพวาด

ประดบัลวดลายแบบโมเสก 
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น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดอสิไมโลโว ่(Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่ทา่นจะไดพ้บกับสนิคา้ของทีร่ะลกึ

มากมาย อสิระทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั อาท ิตุก๊ตามาทรอชกา้ (แมล่กูดก) ผา้พันคอ กลอ่งดนตรรีปูแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้

พวงกญุแจ ไมแ้กะสลัก และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นผลติตุก๊ตาแมล่กูดก ทา่นจะไดท้ า DIY 

ดว้ยตัวของทา่นเองในการระบายสตีกแตง่ตุ๊กตาแมล่กูดกทีม่ชี ือ่เสยีงและถอืเป็นสญัลักษณ์อกีอยา่งนงึของรัสเซยี 1 เซต ตอ่ 1 

ทา่น และทา่นสามารถน ากลบัไปเป็นของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า** 
 

 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gamma Hotel, Maxima Slavia Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - ระฆงัยกัษแ์หง่พระ

เจา้ซาร ์- ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์- จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซา

วเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กมุ – อนุสรณ์สถานเลนนิ – สวนซายารด์เย – รถไฟตูน้อนสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์     

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระ

เจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับ

ประมขุของประเทศ บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตรัุสวหิาร เป็นทีต่ัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้ง

โดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์ชท้ าพธิบีรมราชาภเิษก ** หาก

มพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล 

(The Archangel Michael) ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับนักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจบุันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่น

ยคุพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระ

นางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหว่างหลอ่ท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยู่

ภายในพระราชวังเครมลนิแหง่นี้ ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์ (Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็น

ปืนใหญท่ีส่ดุในโลก ทีย่ังไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตนั และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตนั   

น าทา่นเดนิเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ของประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าคา่ของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่

แชมเบอรเ์ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ี ่ประเทศ

องักฤษ และ ประเทศอหิรา่น 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์ส าคัญในประวัตศิาสตรข์อง

รัสเซยีไม่วา่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานที่

แหง่นี้ใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่ 2 บรเิวณโดยรอบ

ของจัตรัุสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) 

สญัลักษณ์แหง่ความงามของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ

โดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรปูทรงทีม่ลีักษณะเป็นโดมรปูหัวหอม สสีนัสดใส ตัง้ตระหงา่นสงา่งาม ขนาบ

ขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดดูใหค้นจ านวนไมน่อ้ยทีเ่ดนิทางสูจั่ตรัุสแดงแลว้จะตอ้งถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึคูก่ับมหา

วหิารแหง่นี ้พรอ้มกบัการเรยีนรูค้วามเป็นมาอนัยาวนานของสถานทีส่ าคญันีค้วบคูก่นัไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระ

เจา้อวีานที ่4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลทีเ่มอืงคาซาน (Kazan) ในปี 

พ.ศ. 2095 หลังจากถกูปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ

ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรือ่งเล่าสบืตอ่กันว่า พระเจา้อวีานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหา

วหิารแหง่นี้มาก จงึมคี าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถ

สรา้งสิง่ทีส่วยงามกวา่นี้ไดอ้กี การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือี

วานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บน

ยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995 ชม 

หา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจบุัน

เป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดด์ังทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุน่ลา่สดุ (New 

Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอื

สถานทีพั่กพงิเมือ่ทา่นสิน้ใจในจัตรัุสสแีดงทีเ่ครง่ขรมึแตย่ังคงความยิง่ใหญ ่เยีย่มชมทีน่ีด่ว้ยความสงบเพือ่ชมรา่งของบรุษุผูก้ลา้

ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเล

นนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่ 

 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมอสโควไ์ดบ้รเิวณ

กวา้ง ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมมุสงูอกีดว้ย 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า ** 
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟ เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ โดยรถไฟตูน้อน (Grand Express) ลกัษณะเตยีง

นอนจะเป็นเตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง เทา่กบั 4 ทีน่อน ตอ่ 1 หอ้ง โดยมปีระตปิูดมดิชดิ  

**ขอสงวนสทิธิใ์นการจดัเตยีงนอน โดยทางบรษิทัฯเป็นผูก้ าหนดเทา่น ัน้ หอ้งพกั 1 หอ้งบนรถไฟ ตอ่ 2-3 ทา่น** 

......... น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยขบวนรถไฟ Grand Express (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 8 ช ัว่โมง 30 นาท)ี  

                  ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ** 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ - สถานรีถไฟ - พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัฤดูหนาว – 

พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ - ถนนเนฟสกี ้    

......... น. น าทานเดนิทางถงึ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมอืงทีส่วยงามจนไดรั้บสมญานามวา่ “ราชนิีแหง่ยโุรป

เหนอื” เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมือ่ พ.ศ. 2246 โดยตวัเมอืงเริม่สรา้งดว้ยการถมทรายและหนิ

เป็นจ านวนมากเพราะวา่พืน้ทีเ่ดมิของเมอืงนัน้เป็นดนิเลนของทะเล พระองคท์รงเลอืกทีจ่ะสรา้งเมอืงทีบ่รเิวณนี้เพราะวา่ตัวเมอืง

มทีางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิตอ่ไปทางยโุรปและประเทศอืน่ๆไดง้า่ย เพือ่การปฏริปูรัสเซยีใหทั้ดเทยีมกับประเทศอืน่ๆ 

ในยโุรปไดโ้ดยงา่ย ตอ่มาเมอืงเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึไดรั้บสมญานามวา่หนา้ตา่งแหง่ยโุรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดิ

รัสเซยีเป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงมอสโคว ์เมือ่ พ.ศ. 2461) ชือ่เดมิของเมอืงเซนต ์ปีเตอร์

สเบริก์ คอื เปโตรกราด (Petrograd ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนนิกราด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร..เมนู เบเกอรี ่เครือ่งดืม่ 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรอื เปโตรควาเรสต ์ ตัง้อยู่

รมิฝ่ังทะเลบอลตคิ สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีป่ระทับพักผอ่นส าหรับลา่สตัวใ์นชว่ง

ฤดรูอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแหง่นีม้คีวามงดงามยิง่กวา่พระราชวังแวรซ์ายส ์ประเทศฝร่ังเศส เพือ่แสดงถงึอ านาจ 

ความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศรัสเซยี จงึไดร้วบรวมสถาปนกิและชา่งฝีมอืจากทั่วทกุมมุโลกมากมาย เพือ่เนรมติสิง่กอ่สรา้งและ

สถาปัตยกรรมทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนโีอคลาสคิ ประดาหอ้งตา่งๆ เชน่ หอ้งบอลรมู หอ้งทอ้งพระโรง เป็น

ตน้ สัมผัสความสวยงาม ตืน่ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมน ้าพุอันโดดเดน่อลังการสทีองเหลอืงอร่าม และ ร่มรืน่ลงตัวกับอุทยาน

พฤกษานานาพันธุด์า้นหนา้พระราชวังรมิฝ่ังทะเลบอลตคิ ** น า้พุในสวนจะไมส่ามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดู

หนาว ประมาณชว่งเดอืนตลุาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดรูอ้นฯ อาจปิดท าการทกุวนัจนัทร ์หรอื  

วนัจนัทรแ์ละวนัองัคารสิน้เดอืน (2 วนั ตดิตอ่กนั) โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่เป็นธรรมเนยีมวนัหยุดของชาว

พืน้เมอืงรสัเซยี ทีจ่ะเพิม่วนัหยุดในช่วงฤดูใบไมร้ว่ง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม 

กรณีทีพ่ระราชวงัฤดูรอ้นฯ ปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และ 

สถานการณ์ โดยน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัยูสซูปอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์พระราชวงัใด 

พระราชวงัหนึง่เป็นการทดแทน ท ัง้นี ้การปิดท าการของแตล่ะพระราชวงั จะไมต่รงกนัทกุพระราชวงั ** 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่) 
 

 
 

 น าทา่นเดนิทางเขา้ พระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานทีแ่หง่นี้เคย

ใชเ้ป็นทีรั่บรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซยีของพระมหากษัตรยิไ์ทย รัชกาลที ่5 ในการเจรญิสมัพันธไมตรรีะหวา่งประเทศไทย

กับประเทศรัสเซยี พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจา้ซารน์โิคลัสที ่2 ของประเทศรัสเซยีเพือ่เป็นทีร่ะบกึอกี

ดว้ย ภายในพระราชวังทา่นจะไดเ้ขา้ชม พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) ซึง่ตัง้อยูภ่ายใน

บรเิวณเดยีวกันกับพระราชวังฤดหูนาว พพิธิภัณฑแ์หง่นี้เป็นสถานทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้
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ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี ่, ปีกัสโซ , แรมบรันด ์, แวนโกะ๊ ฯลฯ จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะทีส่วย

ทีส่ดุและยิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยมคีวามยาว 

4.5 กโิลเมตร เริม่ตน้ทีห่นา้พระราชวังฤดหูนาวและสิน้สดุทีส่ถานีรถไฟ จดุเดน่อยูท่ีส่ถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที ่18-20 ทีเ่รยีง

รายอยู่สองขา้งทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ซึง่เป็นทัง้ย่านการคา้ ย่านทีอ่ยู่อาศัย ทีต่ัง้ของ

พระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัอกีมากมาย 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค - โบสถห์ยดเลอืด - หา้งแกลเลอเรยี – รถไฟดว่น SAPSAN 

                          เมอืงมอสโคว ์                                                                                              

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชม มหาวหิารเซนต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1818-

1858 รวมแลว้ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้ส ิน้ 40 ปี มหาวหิารแห่งนี้สรา้งขึน้โดยด ารขิองพระเจา้ซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 (Tsar 

Alexander I) เพือ่ถวายใหก้ับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึง่เป็นนักบญุอปุถัมภข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the 

Great) ในอดตีมหารวหิารแหง่นี้ถอืวา่เป็นมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยี แตปั่จจบุันต าแหน่งมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยีตก

เป็นของมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Church of Christ the Savior) ซึง่สรา้งเสร็จเมือ่ปีค.ศ.2000 ภายในมรีปูภาพทีส่รา้งดว้ยโม

เสควจิติรสวยงาม รปูเขยีนไอคอนตา่งๆ และหนิแกรนติขนาดใหญพ่เิศษ มหาวหิารแหง่นีเ้ป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงเป็นอยา่งมาก 

เนื่องจากครัง้หนึง่ตัวเมอืงถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แตม่หาวหิารเซ็นตไ์อแซคแหง่นี้ ไดรั้บความ

เสยีหายเพยีงเลก้นอ้ยเทา่นัน้ 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชม โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึง่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรง

สรา้งขึน้บนบรเิวณที่พระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา ทรงน ารูปแบบ

สถาปัตยกรรมของรัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษที ่16-17 มาใชใ้นการกอ่สรา้ง มลีกัษณะรปูรา่งคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีเ่มอืงมอสโคว ์

น าทา่นชอ้ปป้ิง หา้งแกลเลอเรยี (GALERIA ST. PETERSBURG) 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า** 
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น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็วสงู (Sapsan Fast Train) หรอืเทยีบเทา่ เทคโนโลยใีหมล่า่สดุจากเยอรมัน หรอืที่

เรยีกวา่ Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสงูของประเทศรัสเซยี การออกแบบเป็นสว่นหนึง่ของตระกลู Siemens Velaro มี

ความเร็วสงูสดุ โดยประมาณ 250 กม. ตอ่ ชม. (155 ไมลต์อ่ชัว่โมง)  

......... น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) โดยรถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงมอสโคว ์(Moscow)  

** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gamma Hotel, Maxima Slavia Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก เมอืงมอสโคว ์- สวนโคโลเมนสโกเย - ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - ท่า

อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นแวะถา่ยรปูดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบรเิวณนี้ เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังไมพ้ระเจา้ซารไ์มเคลิ โรมานอฟ ซึง่

อดตีไดเ้คยเป็นพระราชวังทีพ่ระเจา้ซารอ์เล็กเซยแ์ปรพระราชฐานประทับในฤดรูอ้น อกีทัง้พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเคยประทับทีน่ี่

ในวัยเด็กและพระนางเอลซิาเบธไดป้ระสตูทิีว่ังแหง่นี้ บรเิวณรอบนอกมพีืน่ทีก่วา้งขวางและมสีวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ีร่ม่รืน่ ทา่น

สามารถถา่ยรปูเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบรเิวณสวนและดา้นนอกตวัอาคารไดต้ามอธัยาศยั 
 

 
** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรค์อยใหค้ าแนะน า** 
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น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

15.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ361  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

วนัทีเ่จ็ด ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

กรงุเทพฯ ประเทศไทย                  

06.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

09.45 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ972 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

29 ม.ค. – 04 ก.พ. 63  39,999 39,999 39,999 8,900 23,999 

05 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

09 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

19 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 39,999 39,999 39,999 8,900 23,999 

04 – 10 มนีาคม 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

11 – 17 มนีาคม 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

18 – 24 มนีาคม 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

25 – 31 มนีาคม 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

05 – 11 เมษายน 2563 42,999 42,999 42,999 8,900 26,999 

06 – 12 เมษายน 2563 41,999 41,999 41,999 8,900 25,999 

09 – 15 เมษายน 2563 49,999 49,999 49,999 8,900 33,999 

12 – 18 เมษายน 2563 48,999 48,999 48,999 8,900 32,999 

29 เม.ษ. – 05 พ.ค. 63 46,999 46,999 46,999 8,900 30,999 

03 – 09 พฤษภาคม 2563 46,999 46,999 46,999 8,900 30,999 

06 -12 พฤษภาคม 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

10 – 16 พฤษภาคม 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

20 – 26 พฤษภาคม 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

27 พ.ค. – 02 ม.ิย. 63 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

03 – 09 มถินุายน 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

10 – 16 มถินุายน 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

24 – 30 มถินุายน 2563 45,999 45,999 45,999 11,900 29,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Singapore Airlines ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลง (Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถกูระบใุหเ้ป็นหมูค่ณะ และ ไมส่ามารถ

สะสมไมลไ์ด ้

 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 

ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมี

งานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพ

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์น

หอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการระบ ุและ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจาก

หวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 65 เหรยีญดอลล่าร ์

สหรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,000 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี 

ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอื

เอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที่ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่น

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   



รหสัทวัร ์: THZ1-SQ-RU-29JAN-24JUN20 
4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุ

ท าการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวาม

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทกุ

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้น

รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบิน คา่

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 
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10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่

กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

 


