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RUSSIA MOSCOW SAINT PETERSBURG (8D5N)  
“VKO10 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก” 

สายการบิน  TURKISH AIRLINE (TK) 
 

 
บินด้วยสายการบิน เตอร์กสิ แอร์ไลน์ (TK): ขึน้เคร่ืองทีส่นามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

TK 069 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตนับูล)  23.30-06.25 
TK 413 IST(อิสตนับูล)  - VKO(มอสโคว)์  09.35-12.40 
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TK 402 LEDเซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก – IST(อิสตนับูล)   16.05-19.45 
TK 064 IST(อิสตนับูล) – BKK(กรุงเทพ) 20.55-10.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่เกิน 1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบิน อสิตันบูล(ตุรก)ี (-/-/-) 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู 9 สาย

การบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด

ขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

23.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เที่ยวบินที่ TK 069  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

 

DAY 2 
สนามบิน เมืองอสิตันบูล – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์ – สวนโคโลเมนสโกเย – 
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต (-/-/) 
06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี เปลี่ยนเคร่ือง 

09.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 413   
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12.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย(ตามเวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าเมืองไทย

ประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวตัิศาสตร์ยาวนานถึง 
850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใ่กลแ้ม่น ้ ามสักวา 
ซ่ึงในตวัเมืองมีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยโุรป 
และเม่ือสมยัคร้ังที่สหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวยีตอีกดว้ย 

น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหน้า สวนโคโลเมนสโกเย (Kolomenskoye Park) ภายในบริเวณน้ี เป็นที่ตั้ง
ของพระราชวงัไม้พระเจา้ซาร์ไมเคิล โรมานอฟ ซ่ึงอดีตได้เคยเป็นพระราชวงัที่พระเจา้ซาร์อเล็กเซยแ์ปร
พระราชฐานประทบัในฤดูร้อน อีกทั้งพระเจา้ปีเตอร์มหาราชเคยประทบัที่น่ีในวยัเด็กและพระนางเอลิซาเบธได้
ประสูติที่วงัแห่งน้ี บริเวณรอบนอกมีพื่นที่กวา้งขวางและมีสวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ี่ร่มร่ืน ท่านสามารถถ่ายรูป
เก็บภาพความสวยงามโดยรอบบริเวณสวนและดา้นนอกตวัอาคารไดต้ามอธัยาศยั 

 
น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือไดว้่ามีความสวยงามมาก
ที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้
ดินมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามา
ตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental 
Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

Kolomenskoye Park 
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น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกนัวา่ 
มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปดา้นใน) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน 
เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่ส าคญัของนิกาย
รัสเซียนออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพิธีกรรมที่ส าคญัระดบัชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซ์า
เวยีร์ จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งยา่นการคา้ 
แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่น
ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ถือวา่เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมอสโควเ์ลยทีเดียว 

Cathedral of Christ the Saviour 
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ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที่  HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

DAY 3 
เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่ – ร้าน
ผลติตุ๊กตาแม่ลูกดก  (B/L/-)      
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมืองโบราณ เป็นที่ตั้ง
ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสตศ์ตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ 
เป็นวทิยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆ ์ 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์อสัสัมชัญ (Assumption Church) โบสถเ์ก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง 
สร้างในสมยัพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถอ์สัสมัชญัภายพระราชวงัเครมลิน ภายใน
ตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นส าหรับประกอบพธีิของพระสงัฆราชและที่ส าหรับนกัร้อง

Arbat Street 
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น าสวด หอระฆงั ผ่านชม บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** 
หากมีพธีิกรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 
น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี ้(Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะ
เดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เดินทางสู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาด
ขายสินคา้พื้นเมือง ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิ 
ตุ๊กตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้
ของที่ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

Assumption Church 
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น าท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตตุ๊กตาแม่ลูกดก (Matryoshka) ท่านจะไดท้  า DIY ดว้ยตวัของท่านเองใน

การระบายสีตกแต่งตุก๊ตาแม่ลูกดกที่มีช่ือเสียงและถือเป็นสญัลกัษณ์อีกอยา่งนึงของรัสเซีย 1 เซต ต่อ 1 ท่าน และ
ท่านสามารถน ากลบัไปเป็นของที่ระลึกไดอี้กดว้ย 

ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที่  HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

DAY 4 
พระราชวังเครมลนิ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – 
ห้างกุม (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุก
พระองค์ จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทบัที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นที่
ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตุัรัสวิหาร เป็นที่ตั้งของ 
มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 
9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจา้ซาร์ใชท้  าพธีิบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอสัสมัชญั จะ

Izmailovo Market 
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ไม่อนุญาตให้เขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สร้างอุทิศ
ให้กบันักบุญอาร์คแอนดเ์กิล มิคาเอล ปัจจุบนัเป็นที่เก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยคุพระเจา้ปีเตอร์มหาราช 
ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาที่ทรง
ประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าให้ระฆงัแตก ปัจจุบนัตั้งอยู่
ภายในพระราชวงัเครมลินแห่งน้ี ผา่นชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการ
ใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยงัไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้ าหนกั 40 ตนั และลูกกระสุนหนกั ลูกละ 
1 ตนั   

 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น
พิพิธภณัฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพยส์มบติัล ้ าค่าของเจา้ชายมัสโควี่ ในช่วง
คริสตศ์ตวรรษที่ 14-15 พพิธิภณัฑอ์าร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหน่ึงในสามพพิธิภณัฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของ
พระเจา้แผน่ดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซ่ึงอีก 2 ที่อยูท่ี่ ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวติัศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมัย

คริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัสถานที่แห่งน้ีใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน 

และวนัที่ระลึกสงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อนั

Grand Kremlin Palace 
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ไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ย

ยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสนัสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev 

ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยก าแพงของ

พระราชวงัเครมลิน ดึงดูดให้คนจ านวนไม่น้อยที่เดินทางสู่จตุัรัสแดงแล้วจะตอ้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับมหา

วหิารแห่งน้ี พร้อมกบัการเรียนรู้ความเป็นมาอนัยาวนานของสถานที่ส าคญัน้ีควบคู่กนัไป มหาวหิารเซนต ์บาซิล 

สร้างขึ้นโดยพระเจา้อีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมอง

โกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก 

ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหมี้เร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า 

พระเจา้อีวานที่ 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมาก จึงมีค  าสั่งให้ปูนบ าเหน็จแก่สถาปนิก 

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสร้างส่ิงที่สวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท า

ในคร้ังนั้นของพระเจา้อีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นัน่เอง ชม หอ

นาฬิกาซาวเิออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่

ท  ามาจากทบัทิม น ้ าหนกั 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวเ้ม่ือปี ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื่อร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสตค์นแรกของรัสเซีย ภายในคือ

สถานที่พกัพิงเม่ือท่านส้ินใจในจตุัรัสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมที่น่ีดว้ยความสงบเพื่อชม

ร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ที่เก็บศพสร้าง

ดว้ยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่
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ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์สร้างในปี 
ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นห้างสรรพสินคา้ชั้นน า จ  าหน่ายสินคา้แบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม แบรนด์

ดงัที่มีช่ือเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนั้นสามารถชอ้ปป้ิงไดเ้พิ่มอีกที่ห้างสรรพสินคา้ใตดิ้น

บริเวณของ หลกักิโลเมตรที่ 0 หนา้จตัรัสแดง 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน   

พักที่  HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

Red Square 

Gum Department Store 
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DAY 5 
เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน – 
พระราชวังแคทเทอรีน (B/L/D)      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapasan Fast Train) หรือเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดจากเยอรมนั หรือที่เรียกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเป็น
ส่วนหน่ึงของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 ก.ม. ต่อชม. (155 ไมลต่์อชัว่โมง) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลา
ประมาณ 4 ชัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้
เป็นส าคญั ** 

......... น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจนได้รับสมญานามว่า 
“ราชินีแห่งยโุรปเหนือ” เซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดยพระเจา้ซาร์ ปีเตอร์มหาราช เม่ือ พ.ศ. 2246 โดยตวัเมือง

เร่ิมสร้างดว้ยการถมทรายและหินเป็นจ านวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พระองค์

ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณน้ีเพราะว่าตวัเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยโุรปและ

ประเทศอ่ืนๆไดง่้าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให้ทดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ ในยโุรปไดโ้ดยง่าย ต่อมาเมืองเซนต ์ปี

เตอร์เบิร์กจึงไดรั้บสมญานามว่าหน้าต่างแห่งยโุรป และไดเ้ป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิรัสเซียเป็นเวลา 206 ปี 

(หลงัจากนั้นไดย้า้ยเมืองหลวงไปที่เมืองมอสโคว ์เม่ือ พ.ศ. 2461) ช่ือเดิมของเมืองเซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก คือ เป

โตรกราด (Petrograd ใชใ้นช่วง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใชใ้นช่วง พ.ศ. 2467-2534) 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือที่รู้จกักันในช่ือ ซาโก เซโล ซ่ึงเป็นที่พกัในฤดูร้อนของ
ราชวงศท์ี่สวยงามและเป็นบา้นที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค ์ 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหน่ึงในรัสเซีย มี
ห้องต่างๆให้ชมนับร้อยห้อง แต่ห้องที่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คือ ห้องอ าพนั  หรือ ห้องแอมเบอร์รูม (The 

Amber Room) ที่เป็นสุดยอดงานศิลป์ยคุศตวรรษที่ 18 อนัประมาณค่ามิได ้ที่ช่างจากเยอรมนัสร้างใหแ้ก่ปราสาท

ของกษตัริยฟ์รีดริชที่ 1 แห่งรัสเซีย ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือที่ 100 ตารางเมตร ประดบัด้วย

อ าพนั 6 ตน้ พร้อมกระจกผนงัและโมเสก อญัมณีล ้ าคา้จากอิตาลี ห้องอ าพนัถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่าน

มา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าห์สหรัฐ 
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ค า่  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง   

พักที่ PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว 
หรือเทียบเท่า   

DAY 6 
พระราชวงัฤดูร้อน หรือ พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัฤดูหนาว – พพิธิภณัฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์
หยดเลือด (B/L/D)      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูร้อน หรือ พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) หรือ เป

โตรควาเรสต์ ตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเลบอลติค สร้างในปี ค.ศ. 1705 ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราชซ่ึงพระองคใ์ชเ้ป็น

ที่ประทบัพกัผอ่นส าหรับล่าสตัวใ์นช่วงฤดูร้อน โดยมีความประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงัแห่งน้ีมีความงดงามยิ่งกว่า

พระราชวงัแวร์ซายส์ ประเทศฝร่ังเศส เพือ่แสดงถึงอ านาจ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศรัสเซีย จึงไดร้วบรวม

สถาปนิกและช่างฝีมือจากทัว่ทุกมุมโลกมากมาย เพื่อเนรมิตส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วย

สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ประดาหอ้งต่างๆ เช่น หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็นตน้ สมัผสั

ความสวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมน ้ าพุอนัโดดเด่นอลังการสีทองเหลืองอร่าม และ ร่มร่ืนลงตวักับ

Catherine Palace 
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อุทยานพฤกษานานาพนัธุ์ดา้นหน้าพระราชวงัริมฝ่ังทะเลบอลติค ** น ้ าพุในสวนจะไม่สามารถเปิดให้ชมความ

สวยงามไดใ้นฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูร้อนฯ อาจปิดท าการ

ทุกวนัจนัทร์ส้ินเดือน หรือ วนัจนัทร์และวนัองัคารส้ินเดือน (2 วนั ติดต่อกนั) โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึง

เป็นธรรมเนียมวนัหยดุของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ที่จะเพิม่วนัหยดุในช่วงฤดูใบไมร่้วง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วง

เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่พระราชวงัฤดูร้อนฯ ปิดท าการ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียน

โปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และ สถานการณ์ โดยน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัยสูซูปอฟ หรือ 

พระราชวงัพาฟลอฟส์ พระราชวงัใด พระราชวงัหน่ึงเป็นการทดแทน ทั้งน้ี การปิดท าการของแต่ละพระราชวงั 

จะไม่ตรงกนัทุกพระราชวงั ** 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด ดว้ยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 
หอ้ง สถานที่แห่งน้ีเคยใชเ้ป็นที่รับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซียของพระมหากษตัริยไ์ทย รัชกาลที่ 5 ในการ
เจริญสมัพนัธไมตรีระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศรัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์ร่วมกบัพระเจา้
ซาร์นิโคลสัที่ 2 ของประเทศรัสเซียเพือ่เป็นที่ระลึกอีกดว้ย 

Peterhof Palace 
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น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum) บริเวณเดียวกันกับ

พระราชวงัฤดูหนาว เป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะอนัล ้ าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของ
จิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ , แรมบรันด์ , แวนโก๊ะ ฯลฯ จดัเป็นพพิพิธภณัฑศิ์ลปะที่
สวยที่สุดและยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

น าท่านถ่ายรูปดส้นหนา้ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซ่ึง พระเจา้อ
เล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็น
อนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษที่ 16-17 มาใชใ้นการก่อสร้าง มี
ลกัษณะรูปร่างคลา้ยวหิารเซนตบ์าซิลที่เมืองมอสโคว ์

ค า่  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

พักที่  MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเท่า   

DAY 7 
ป้อมปีเตอร์และปอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถนนเนฟสกี ้– สนามบินปูลโกโว(เซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก) สนามบิน อสิตันบูล(ตุรก)ี – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (B/-/-)      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์และปอล (Peter and Paul Fortress) ส่ิงก่อสร้างอนัดบัแรกสุดของ
เมือง เพือ่เป็นอนุสรณ์ต่อชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบ่นเกาะวาซิลเยฟสก้ี ชมดา้น

ในซ่ึงเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระทัง่กษตัริยพ์ระองคสุ์ดทา้ย

ของราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสัที่ 2 และครอบครัว 
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น าท่านเดินทางสู่ มหาวหิารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซ่ึงสร้างขึ้นเม่ือ
ปี ค.ศ. 1818-1858 รวมแลว้ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 40 ปี มหาวิหารแห่งน้ีสร้างขึ้นโดยด าริของพระเจา้ซาร์ อเล็ก

ซานเดอร์ที่ 1 (Tsar Alexander I) เพื่อถวายให้กบั Saint Isaac of Dalmatia ผูซ่ึ้งเป็นนักบุญอุปถมัภข์องพระเจา้ปี

เตอร์มหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแห่งน้ีถือว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย แต่ปัจจุบนั

ต าแหน่งมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียตกเป็นของมหาวิหารเซนตซ์าเวียร์ (Church of Christ the Savior) ซ่ึง

สร้างเสร็จเม่ือปีค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที่สร้างดว้ยโมเสควจิิตรสวยงาม รูปเขียนไอคอนต่างๆ และหินแกรนิต

ขนาดใหญ่พเิศษ มหาวหิารแห่งน้ีเป็นที่นบัถือของชาวเมืองเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากคร้ังหน่ึงตวัเมืองถูกถล่มด้วย

ระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นตไ์อแซคแห่งน้ี ไดรั้บความเสียหายเพียงเลก้นอ้ย

เท่านั้น 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) สร้างในปี ค.ศ.1710 ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช 

โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร เร่ิมต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาวและส้ินสุดที่สถานีรถไฟ จุดเด่นอยู่ที่
สถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยูส่องขา้งทาง ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกัของเมืองเซนตปี์เตอร์
สเบิร์ก ซ่ึงเป็นทั้งย่านการคา้ ย่านที่อยู่อาศยั ที่ต ั้งของพระราชวงั โรงละคร โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคญัอีกมากมาย 

Peter and Paul 

Fortress 
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เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปูลโกโว  นครเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย 

16.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เที่ยวบินที่ TK 402  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 4 ชัว่โมง ** 

19.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี เปลี่ยนเคร่ือง 

20.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบิน

ที่ TK 064  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 4 ชัว่โมง ** 

DAY 8 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (B/-/-)      
 

10.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  
****************************************************************** 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 

 
 

รายละเอยีดไฟล์ท 

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดือน ตุลาคม 62 
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30 ต.ค.-06 พ.ย. 62 

TK069 23.30-06.25 
TK413 09.35-12.40 
TK402 16.05-19.45 
TK064 20.55-10.10 

44,900 44,900 44,900 9,000 26,900 

เดือน พฤศจิกายน 62 

30 พ.ย.- 07 ธ.ค. 62 

TK069 23.30-06.25 
TK413 09.35-12.40 
TK402 16.05-19.45 
TK064 20.55-10.10 

44,900 44,900 44,900 9,000 26,900 

 

** อตัรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 65 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) 

ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านทีถื่อหนังสือเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดนิทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศรัสเซีย ไม่จ าเป็นต้องย่ืน

ขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 30 วนั ต่อคร้ัง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท) ** 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
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 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พกัระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท  าให้โรงแรมตามรายการที่ระยเุต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท  าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 65 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
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× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน 

และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงนิ 
 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที 

หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที่ก  าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท า

จองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรียด เรา

มีที่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีที่

ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง
บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น 
การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัช่วงพเีรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญั

ดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 
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 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที่จะประสานงาน เพือ่ใหทุ้ก

ท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณี

พเิศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพือ่

เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งน้อย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพือ่ใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพือ่จดัเตรียมล่วงหนา้ กรณี

มีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากช าระเงินกรณีที่ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ใหท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 
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 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จ  าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็น

กรณีพเิศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลา

เดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนั

แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่จ  าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการได้รับบริการ หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านเดินทาง 3 ท่าน จะไม่ไดห้อ้งพกั Tripple เน่ืองจากโรงแรมที่รัสเซียไม่มีหอ้งพกั Tripple ส าหรับบางโรงแรม 

จึงขอแจง้ไว ้ณ ที่น้ี และท่านไดพ้กัเป็นหอ้ง Twin 2 ท่าน และพกัเด่ียว 1 ท่าน ท่านที่พกัเด่ียวบริษทัตอ้งขอเก็บค่าพกัเด่ียว

เพิม่เติม 

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
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(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหน้าใดหนา้หน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 

หรือ เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที่

บริษทัเร็วที่สุด เพือ่ยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที่

ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัที่นั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้

ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุด  

 ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที่ท่านตอ้งการ  
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 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 


