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บินลดัฟ้าเปิดดินแดนหลงัม่านเหลก็ สมัผสัดินแดนหมีขาว “รัสเซีย” อดีตประเทศมหาอ านาจซีกโลกสงัคมนิยม ท่ีปัจจุบนัระบอบ
การปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบตะวนัตก ความย่ิงใหญ่ของพระราชวงัสถาปัตยกรรมของรัสเซีย หลงัป้อมปราการ เครมลิน 
ก าแพง โบสถ์รูปโดมหวัหอม ล้วนงดงามเก่าแก่ดัง่ภาพในจินตนาการ น าท่านท่องเท่ียวชมเมืองมอสโคว์และเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ท่ี
มีคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และสถาปัตยกรรม กบัเร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีก าลงัน าท่านไปสมัผสั ด้วยบริการครบถ้วนสมบรูณ์
แบบ จากทีมงานมืออาชีพ 

  

RADISSON ROYAL HOTEL 
MOSCOW  5* 
(3 NIGHTS) 

 

HELIOPARK SUZDAL HOTEL 4* 
(2 NIGHTS) 

  

RADISSON ROYAL HOTEL 
ST.PETERSBURG 5* 

(3 NIGHTS) 

11 เม.ย. 61 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)  พุธ 
08.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญ
รอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 
 

หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนักอ่นการเดินทาง โดย
ซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้า
ชมตา่งๆ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อนั
สดุวิสยั อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาด
เท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ิ
รวมถงึการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีท่านได้
ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงช าระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไว้ลว่งหน้า
แล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้า
ทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

10.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  
TG974  
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17.10 น. ถงึสนามบิน Domodedovo Airport มอสโคว์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศลุกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะออกเดินทางสูก่รุงมอสโคว์ (Moscow) เมือง
หลวงของประเทศรัสเซียและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุของประเทศ เมืองเก่าแก่ท่ีมี
อายคุรบ 850 ปีในปี ค.ศ.1997 ตัง้อยู่ริมฝ่ังแมน่ า้มอสควา (Moscow River) 
ชมอาคารบ้านเรือนตา่งๆ ท่ีเป็นสญัลกัษณ์เฉพาะของประเทศ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL MOSCOW 5* (พัก 3 

คืน) หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  
www.radissonblu.com  

12 เม.ย. 61 เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์
บาซิล - พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี - ช้อปป้ิงถนนอราบัต - ชมละครสัตว์
รัสเซียนเซอร์คัส 

พฤหัสบดี 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเข้าชมพระราชวงัเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) สญัลกัษณ์

แห่งอดีตอนัย่ิงใหญ่ ศนูย์กลางแห่งประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมและสถาปัตยกรรม
อนัเก่าแก่ของรัสเซีย  ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ีกวา่ 170 ไร่ รอบล้อมด้วยก าแพงสีแดงและ
หอคอย (และดาวแดงอนัลือช่ือ) ภายในมีวิหารดอร์มิชัน่,   พระราชวงักราโนวิ
ตายา ซึง่เคยเป็นท่ีประกอบพระราชพิธีของพระเจ้าซาร์เกือบทุกพระองค์, วิหาร
อนันซิเอชั่น วิหารส่วนพระองค์ของราชวงศ์รัสเซีย, วิหารอาร์คแองเจิล้ พร้อม
โดมสีเงิน 5 โดม, ท่ีท าการรัฐสภา, ปืนใหญ่ของพระเจ้าซาร์, ระฆังใหญ่หนัก 
210 ตนั ชมสวนร่มร่ืนภายในพระราชวงั จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์
เมอร์ร่ี (The State Armory) ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีร ่ารวยท่ีสุดของประเทศ 
เป็นสถานท่ีท่ีใช้เก็บรวบรวมศาสตราวธุ, ขมุทรัพย์ เคร่ืองประดบัท่ีได้จากการริบ
มาจากสงครามทัง้มงกุฎ , เพชรนิลจินดาและสิ่งของมีค่ามากมายมหาศาล 
รวมถึงเคร่ือง ราชอิสริยาภรณ์ของพระเจ้าซาร์ เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง ท่ีจะท าให้
ท่านลืมความร ่ารวยและความย่ิงใหญ่จากพิพิธภณัฑ์ต่างๆ ในโลกท่ีท่านเคยชม  
จากนัน้น าท่านเท่ียวชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ จากนัน้น าท่านสู่บริเวณจัตุรัส
แดง (Red Square) ถือเป็นหัวใจของกรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ท่ีมี
เหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆเกิดขึน้ ท่ีน่ีเคยใช้เป็นท่ีชุมนมุทางทหารในยคุของสหภาพ
โซเวียต อาคารห้างสรรพสินค้า GUM ท่ีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่, โบสถ์เซ็นต์บา
ซิล (St.Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมท่ีแสนวิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา 
สร้างในสมยัพระเจ้าอีวานจอมโหดในศตวรรษท่ี 16 เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองชยั
ชนะของทหารรัสเซียในการยดึครองแคว้นคาซาน   

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านชมวิหารเซน็ต์ซาเวียร์ วิหารที่ส าคญัของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้

ประ กอบพิธีกรรมใหญ่ ๆ ระดบัชาติ สร้างเพ่ือร าลกึถงึพระเจ้าซาร์อเลก็ซาน
เดอร์ท่ี 1 ผู้ซึง่สามารถขบัไลก่องทพันโปเลียนไปได้ ภายในตกแตง่สวยงามจาก
สถาปนิกเลื่องช่ือมากมาย ในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียช่วยกนับริจาค 
เพ่ือบรูณะขึน้มาใหม ่ เน่ืองในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีแห่งการสถาปนา
กรุงมอสโคว์ จากนัน้น าท่านสูถ่นนอราบตั เพ่ือเลือกซือ้ของท่ีระลกึ อาทิ ตุ๊กตา
แมล่กูดก เป็นต้น 

 

17.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.radissonblu.com/
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 *** หลังอาหารค ่า น าท่านชมละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส  (Russian Circus) 
บันลือโลก ชมการแสดงของสตัว์ต่างๆ ท่ีได้รับการฝึกหัดมาอย่างดี   อาทิเช่น  
ม้า, หมี, สนุขั, เสือ และการแสดงกายกรรมอนัน่าตื่นเต้นจากนกัแสดง *** 

 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL MOSCOW 5* (พัก 3 

คืน) หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  
www.radissonblu.com  

13 เม.ย. 61 มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เปเรยาสลาฟล์ ซาเลสกี - ซุซดัล เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสูเ่มืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เป็นเมืองท่ีพบโดยการแสวงบญุของนกับญุ

เซอร์เกอเยฟ โปสาด (Sergiyev Posad) หรือเซอร์เจียส (Sergius) แห่งรา
โดเนซ (Radonezh) ในปี ค.ศ.1354 ตัง้อยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ 70 กิโลเมตร 
เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณเป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและ
เก่าแก่ท่ีสุดในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ของประเทศ 
เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน 
ชมสถานท่ีส าคัญของเมือง อาทิ โบสถ์โฮลีทรินิตี ้(Holy Trinity Monastery) 
เป็นโบสถ์แห่งแรกของเมืองซาร์กอร์ส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวัหอมสีทอง
, โบสถ์อสัสมัชัญ (Assumption Cathedral) สร้างในสมยัพระเจ้าอีวาน เมื่อปี 
ค.ศ.1559–1585 เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตัรัุสวิหารแห่งพระราชวงัเค
ลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโก และภาพไอคอน 5 ชัน้, วงัพระเจ้าซาร์, 
หอระฆงั ต้องการสร้างให้เหมือนหอระฆังท่ีจตรัุสวิหารแห่งพระราชวงัเคลมลิน 
แตท่ี่น่ีสงูกวา่คือสงูถงึ 98 เมตร, เสาหินโอบิลลิสก์และบ่อน า้ศกัด์ิสิทธ์ิ 

 

 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางสูเ่ปเรยาสลาฟล์ ซาเลสสกี เมืองเลก็ๆบ้านเกิดของอเลก็ซานเดอร์ เนฟ

สกีแห่งนีส้ร้างโดยเจ้าชายยรีู โดลโกรูกี ตัง้แตปี่ค.ศ. 1152 ชมสถานท่ีส าคญั
ท่ีสดุของเมืองคือ สปาโซ-เปรโอบราเชนสกี ซาโบร์ วิหารแห่งพระเยซูส าแดงกาย
อย่างรุ่งโรจน์ เป็นอาคารที่เก่าแก่ท่ีสดุในรัสเซีย สร้างในกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 
12 แล้วไปชมพิพิธภณัฑ์โบติค ริมทะเลสาบเปลเชเยโว “ไขม่กุงามแห่งรัสเซีย” 
เป็น 1 ในทะเลสาบขนาดใหญ่และมีความลกึท่ีสดุของทุ่งราบยโุรป ณ ท่ีนีพ้ระ
เจ้าปีเตอร์มหาราชในวยัเยาว์ได้สร้างกองทพัเรือจ าลอง จนเป็นจดุเร่ิมต้นของ
กองทพัเรือของรัสเซียอนัเกรียงไกร สมควรแก่เวลาเดินทางสูเ่มืองซุซดลั เพชร
น า้เอกแห่งโกลเด้นริง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HELIOPARK SUZDAL HOTEL 4* (พัก 2 คืน) หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
www.heliopark.ru/hotels/s

uzdal 
14 เม.ย. 61 โกลเด้นริง - ซุซดัล - เครมลินยุคศตวรรษที่ 11 - วลาดมีิร์ - เมือง

หลวงเก่า 
อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00น. เท่ียวชมเมืองซุซดลั ท่ีรอดพ้นจากการเป็นเมืองอตุสาหกรรมในศตวรรษท่ี 19 

เมืองขนาดเลก็ แตย่งัคงอนรัุกษ์สิ่งก่อสร้างส าคญัโดดเดน่กว่าร้อยแห่ง ท่ีมีอายุ
ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13-19 น าท่านเข้าชมอาราม Saviour of St Euthymius ท่ีใหญ่
ท่ีสดุของซุซดลั ประกอบไปด้วยโบสถ์และพิพิธภณัฑ์หลายหลงั ตัง้อยู่ภายใน
ก าแพงอิฐแดงคล้ายป้อมปราการขนาดใหญ่ หรือ เครมลนิในยคุศตวรรษท่ี 11  
ท่ีใช้ปกป้องเมืองทางฝ่ังเหนือ เข้าชมวิหารแมพ่ระบงัเกิด (Nativity of the  

http://www.radissonblu.com/
http://www.heliopark.ru/hotels/suzdal
http://www.heliopark.ru/hotels/suzdal


 

ตลาดทวัร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เวบ็ไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 5 จาก 12 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
                                                                                      9/9 

Virgin) ประดบัด้วยยอดโดมสีน า้เงินและทอง ภาพวาดแบบเฟรสโกสมยั
ศตวรรษท่ี 13 และงานศลิปะแบบดามาซีน (เคร่ืองทองแดงลงทอง) ท่ีหาชมได้
ยาก ก่อนจะไปชมพิพิธภณัฑ์เดเรเวียโนโว โซดเชสตวา พิพิธภณัฑ์วิถีชาวบ้านท่ี
แสดงถงึสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านแบบไม้ซุงดัง้เดิม และโบสถ์ไม้ท่ีสร้างโดย
ไมใ่ช้ตะปแูม้แตต่วัเดียว 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่ เมืองวลาดิเมียร์ (Vladimir) อดีตเมืองหลวงเก่าของรัสเซีย 

ตัง้อยู่ริมแมน่ า้เคลียซมา เป็นเมืองหนึง่ในเขตโกลเด้นริง Golden Ring เขตชาน
เมืองกรุงมอสโก และได้ถกูจดัตัง้ขึน้เป็นเขตมรดกทางวฒันธรรม และ
สถาปัตยกรรมของรัสเซียยคุโบราณ เมืองนีก้่อตัง้โดยเจ้าชายวลาดิมีร์ โมโน
มาค ในศตวรรษท่ี 12 ถกูสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของรัสเซียยคุกลาง 
จนกระทัง่ถกูมองโกลรุกราน เร่ิมทวัร์เมืองเก่าจากประตโูกลเดนเกต วลาดิมีร์
สร้างไว้โดยจ าลองแบบจากโกลเดนเกตของเคียฟ คล้ายประตชูยัและป้อม
ปราการ ซึง่ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์การทหาร เข้าชมอสุเปนสกี ซา
โบร์ (วิหารอสัสมัชญั) มีภาพเฟรสโก้ Last Judgement อนัล า้คา่ท่ีจิตรกรอนัเด
รีย์ รูโบลฟ และดานีอิล โชร์นีย วาดไว้ในปี 1408 เข้าชม ดมิตรีเยฟสกี ซาโบร์ 
(วิหารเซนต์ดมิตรี) ภายในมีรูปปัน้มากมาย รวมถงึรูปปัน้ของกษัตริย์โซโลมอน 
และเดวิด นกัแตง่เพลงสวดมนต์ท่ีมีช่ือเสียงในยคุนัน้ และยงัมีรูปปัน้อีก
มากมายของกษัตริย์รัสเซียในอดีตท่ีผ่านมา 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HELIOPARK SUZDAL HOTEL 4* (พัก 2 คืน) หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
www.heliopark.ru/hotels/s

uzdal 
15 เม.ย. 61 วลาดมีิร์ – มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดนิ - สแปโร่ว์ฮิลล์ จันทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงมอสโควอีกครัง้  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บ่าย คณะเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์ น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดิน ท่ี เปิ ดให้

สาธารณชนใช้บริการ เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย 
รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินท่ี
สวยงามท่ีสดุในโลก งดงามด้วยงานทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีปราณีตอ่อนช้อย
สวยงาม  ตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดบัด้วยภาพวาดสีน า้มนั  โคมไฟ
คริสตลัหรูหราออกแบบตกแต่งท่ีแตกต่างไปตามยุคสมยั  เช่น กระจก, โมเสก 
ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึง่ได้รับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดในงาน
นิ ท ร รศ ก า รน าน า ช าติ ท่ี น ค ร นิ ว ย อ ร์ ค  เมื่ อ ปี  ค .ศ . 1938  ส ถ า นี 
Kropotkinskayab และ Komsomolskaya  ท่ีได้รับรางวัลกรังค์ปรีซ์  ผ่านชม
มหาวิทยาลยัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุของประเทศ และชมทศันียภาพอนัสวยงาม
ของกรุงมอสโคว์อย่างชดัเจนบนยอดเขาสแปโรว์ (Sparrow Hill) 
**หมายเหต ุ  การเข้าชมสถานีรถไฟอาจเปลี่ยนเป็น 3 ใน 10 สถานีที่สวยติด
อนัดบัโลก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร หรือการปิดถนนในวนัและเวลา
ดงักล่าวเป็นส าคญั  

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL MOSCOW 5* (พัก 3 

คืน) หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  
www.radissonblu.com  

16 เม.ย. 61 มอสโคว์ - บินสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมป้อมปีเตอร์แอนด์ อังคาร 

http://www.heliopark.ru/hotels/suzdal
http://www.heliopark.ru/hotels/suzdal
http://www.radissonblu.com/
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พอล - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.50 น. เดินทางสูน่ครเซน็ต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินภายในประเทศ SU012  
11.15 น. ถงึสนามบินกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (PETER THE 

GREAT) แห่งรัสเซีย ทรงโปรดให้สร้างเมืองนีข้ึน้ และในยคุของพระราชินีแคเธอ
รีนมหาราชินี (Catherine the Great) ได้ทรงชกัน านกัปราชญ์ราชบณัฑิต 
ตลอดจนศิลปินแขนงตา่ง ๆ จากยโุรป เข้ามาพ านกัอาศยัในนครเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก เพ่ือให้เขาเหลา่นีส้ร้างความเจริญให้รัสเซีย ท าให้นครแห่งนีม้ีกลิ่นอาย
ยโุรป ทัง้ทางด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมความเป็นอยู่ รถโค้ช
รอรับคณะเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะเข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล เร่ิมก่อสร้างตัง้แตปี่ ค.ศ.1712 แล้วเสร็จ

เม่ือปี ค.ศ.1733 สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นสถาปัตยกรรม
แบบบาร็อก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน Domenico Andrea Trezzini 
เพ่ือเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตัง้ช่ือโบสถ์ตามช่ือนกับญุ 2 องค์ 
ผู้ท าหน้าท่ีเผยแพร่ศาสนาคือ นกับญุปีเตอร์และนกับญุพอล ซึง่ประชาชนนบั
ถือเป็นอย่างมาก ความสงูของยอดโบสถ์ 122.5 เมตร หลงัจากการสวรรคตของ
พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตวัโบสถ์ได้เปลี่ยนเป็นท่ีเก็บพระศพของพระองค์และ
องค์ตอ่ๆมา  รวมทัง้พระเจ้าซาร์นิโลลสัที่ 2 ซึง่เป็นพระเจ้าซาร์องค์สดุท้ายแห่ง
ราชวงค์โรมานอฟและครอบครัว ซึง่เพ่ิงอญัเชิญพระศพมาไว้เม่ือปี ค.ศ.1998 
ประกอบด้วยพระเจ้าซาร์นิโคลสัที่ 2 พระนางอะเลก็ซานดร้า พระธิดา 3 
พระองค์คือ โอลก้า, ทาเทียน่า, อนาสตาเซีย สว่นท่ีไมพ่บคือ พระธิดามาเรีย
และพระโอรสอเลก็ซสิ  

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
19.00 น. ***พร้อมน าท่านชมการแสดงบลัเลต์่ (Russian Ballet) ศิลปะการเต้นระบ า

ปลายเท้าท่ีงดงามและมีช่ือเสียงไปทัว่โลกซึง่จะให้ประสบการณ์ไมรู้่ลืม จบการ
แสดงน าคณะเดินทางกลบัสูท่ี่พกั*** 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 
(พัก 3 คืน) หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  

www.radissonblu.com  

17 เม.ย. 61 ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - วังยูซูสปอฟ (รัสปูตนิ) – ดนิเนอร์
ในวังนิโคลัสกี ้

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านชมพระราชวงัฤดรู้อนเปโตรควาเรสต์ หรือปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof 

Palace) ท่ีตัง้อยู่บนชายฝ่ังฟินแลนด์ สร้างในสมยัของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชมี
ช่ือเสียงในด้านความงดงามของสถาปัตยกรรมและสวนน า้พท่ีุย่ิงใหญ่ สถานท่ีท่ี
แสดงถงึการผสมผสานอย่างลงตวั ระหวา่งสิ่งท่ีสร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนษุย์และ
ความงามของธรรมชาติ ภายในประกอบไปด้วยห้องตา่งๆมากมาย ซึง่จะถกู
ประดบัประดาไปด้วยจิตรกรรมสีทอง เหลืองอร่าม 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.radissonblu.com/
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บ่าย น าท่านเข้าชมวังยูสซูปอฟ (Yusupov Palace) สร้างในปี ค.ศ. 1770 โดย
สถาปนิกชาวฝร่ังเศส วงัแห่งนีไ้ด้ตกเป็นของ Princes Yusupov โดยสืบมรดก
ตกทอดกันมา และในปี 1830-1838 มีการบูรณะครัง้ใหญ่ โดยสถาปนิก A. 
Mikhailov มีการสร้างเพ่ิมเติม ออกแบบสวนเพ่ิมให้ดูสวยงามมากย่ิงขึน้ 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบท าน า้ร้อน การประปาต่าง ๆ  โรงละคร ห้องพักใน
สไตล์แขก (Moorish Room) วงัแห่งนีโ้ดง่ดงัไปทัว่โลก เพราะเป็นท่ีวางแผนและ
ฆาตกรรมรัสปูติน จอมราคะ การวางแผนสังหาร  รัสปูติน มีการจ าลอง
เหตกุารณ์ด้วยหุ่นขีผ้ึง้ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เห็นบรรยากาศในวนัลอบสงัหาร 
รัสปตูิน ผู้ โคน่บลัลงัค์พระเจ้าซาร์นิโคลสัที่ 2 และค าสาบอนัน่าพิศวง ท่ีไม่มีใคร
หาค าตอบได้ รัสปูตินถูกสงัหารโดยการให้ดื่มยาพิษแต่ไม่ตาย ทีมสงัหารไล่ยิง
ยิงซ า้อีกหลายนดั แล้วจบัมดัโยนลงแมน่ า้ท่ีเย็นยะเยือกจนเสียชีวิต 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่ า ณ ภัตตาคารพื ้นเมืองของชาวรัสเซีย ที่ วั ง 
Nikolaevsky Palace เชิญลิม้ชิมรสไข่ปลาคาเวียร์, เหล้าว้อดก้า หรือ แชมเปญ 
พร้อมฟังเสียงเพลงและดนตรีขบักลอ่มในแบบรัสเซียพืน้เมือง 

Local 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 
(พัก 3 คืน) หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  

www.radissonblu.com  

18 เม.ย. 61 วังแคทเธอรีน (พุชกิน้วิลเลจ) - ห้องอ าพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
(พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปป้ิงถนนน เนฟสกี ้

พฤหัสบดี 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเข้าชมพระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) หรือหมูบ้่านพชุกิน้ 

(Pushkin Village) และบ่อยครัง้ท่ีถกูเรียกวา่ หมูบ้่านพระเจ้าซาร์ เพราะท่ีน่ีเป็น
เมืองท่ีพระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงพระราชทานท่ีดนิให้แก ่ พระนางแคทเธอรีน 
ช่ือเมืองถกูเปลี่ยนเพ่ือเป็นอนสุรณ์แก่กวีเอกพชุกิน้ ในปี ค.ศ.1937 เพราะกวี
เอกผู้ นีเ้คยผ่านการศกึษาในโรงเรียนท่ีเมืองแห่งนี ้ ตวัพระราชวงัสร้างขึน้ในปี 
ค.ศ.1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผู้มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับวา่ 
พระราชวงัแห่งนีม้ีความสวยงามไมแ่พ้พระราชวงัใดๆในโลก ชมห้องอมัพนั 
(Amber Room) เป็นสดุยอดงานศิลป์ยคุศตวรรษท่ี 18 อนัประมาณคา่มิได้ท่ี
ช่างจากเยอรมนัสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชท่ี 1 แห่งปรัสเซีย
ประกอบด้วย แผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่ 6 ชิน้ เนือ้ท่ี 100 ตารางเมตร ประดบั
อ าพนั 6 ต้น พร้อมกระจกผนงัและโมเสกอญัมณีมีคา่จากอิตาลี ห้องอ าพนัถกู
สร้างขึน้ใหมใ่นช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจบุนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 
ล้านดอลลา่ห์  

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าเข้าชมพิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวงัฤดหูนาว (The Hermitage Art 

Museum & Winter Palace) พระราชวงัอนัย่ิงใหญ่อดีตท่ีประทบัของซาร์แห่ง
รัสเซีย ประกอบด้วยห้องตา่งๆ มากกวา่ 1,050 ห้อง มีบนัไดกวา่ 200 บนัได 
และความยาวของระเบียงยาวกวา่ 30 กิโลเมตร เป็นท่ีเก็บสมบตัิล า้คา่ของ
ราชวงศ์ รวมทัง้สมบตัิจากทัว่โลกกวา่ 2.7 ล้านชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกร
เอกชัน้เย่ียมของโลกมากมาย อาทิ  ไมเคิลแองเจโล, ดาวินช่ี ราฟาเอล, เอล  
เกรโก้, แวนโก๊ะ, ปิกสัโซแ่ละศิลปินอื่นๆ  จากนัน้ อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ ย่าน
ถนนเนฟสกี ้ ถนนประวตัิศาสตร์สร้างขึน้ตัง้แตปี่ 1710 มคีวามยาวกว่า 4.5 

 

http://www.radissonblu.com/
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กิโลเมตร เรียงรายไปด้วยสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 

(พัก 3 คืน) หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  
www.radissonblu.com  

19 เม.ย. 61 เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซค - 
สนามบินพัลโกโว - สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดนิทาง
กลับกรุงเทพฯ 

ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเท่ียวชมความสวยงามของเมืองเซน็ต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองท่ีกวีเอกชาว

รัสเซีย อเลก็ซานเดอร์ พชุกิน้ ได้ขนานนามเมืองนีว้า่ "หน้าตา่งแห่งยโุรป" 
เพราะวา่เป็นเมืองท่าท่ีสามารถติดตอ่กบัประเทศตา่ง ๆ หรืออีกนามหนึง่คือ เว
นิชทางตอนเหนือ รถโค้ชพาชมเมืองอนัแสนคลาสสิค สถาปัตยกรรมอนังดงาม
ของตกึบญัชาการฐานทพัเรือ (Admiralty) เป็นอาคารเก่าแก่ท่ีสดุของเมือง, เรือ
รบหลวงออโรร่า (Cruiser Aurora) เป็นเรือประวตัิศาสตร์ท่ีร่วมรบกบัรัสเซีย
มาแล้วหลายครัง้, วิหารเซน็ไอแซค (St. Isaac's Cathedral) เป็นหนึง่ในมหา
วิหารที่สวยท่ีสดุของรัสเซียออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส, โบสถ์แห่งหยด
เลือด (Church of Christ's Resurrection)  สร้างขึน้เพ่ือร าลกึถงึ พระบิดาพระ
เจ้าอเลก็ซานเดอร์ท่ี 2 ผู้ปลดปลอ่ยชาวนาซึง่ถกูลอบปลงพระชนม์บริเวณนี ้ ใน
ปี ค.ศ.1881 ภายในตกแตง่วิจิตรบรรจงด้วยฝีมือจิตกรกวา่ 30 คน, อนสุาวรีย์
พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Bronze Horseman) อนสุาวรีย์แห่งแรกท่ีสร้างเป็น
อนสุาวรีย์ของ   พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้ เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ขนาน
นามวา่ มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสท่ีน่ีเป็นจดุชมทศันียภาพ
ของเมือง เช่น วิวของแมน่ า้เนวาและสถานท่ีตา่งๆ ได้อย่างกว้างไกล 

 
 

 

11.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินนานาชาติพลัโกโว (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) เพ่ือตอ่
เคร่ืองกลบักรุงเทพฯ 

 

14.25 น. เดินทางสูก่รุงมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ S7040  
18.40 น. น าคณะออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG975   
20 เม.ย. 61 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
13.15 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

ก าหนดวันเดนิทาง 
11 - 20 เมษายน 2561 

ค่าทวัร์ต่อท่าน :   
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 
 พกัห้องเด่ียวเพ่ิมท่านละ (Single Bed Room) 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (ผู้ ใหญ่) หกัใบละ 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (เดก็)     หกัใบละ  

115,000.- 
 103,500.- 

92,000.- 
14,000.- 

-19,000.- 
-14,000.- 

http://www.radissonblu.com/
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คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินไทย และตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศรัสเซีย รวมคา่ภาษีและสว่นเพ่ิมของ

น า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เข้าชมพระราชวงัเครมลิน (Great Kremlin Palace) / พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร์ร่ี (The State Armory) / ป้อมปี

เตอร์แอนด์ปอล / วิหารเซน็ไอแซค (St. Isaac's Cathedral) / พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจและพระราชวงัฤดหูนาว / 
ดินเนอร์ท่ีวงั Nikolaevsky Palace / พระราชวงัฤดรู้อนเปโตรควาเรสต์หรือปีเตอร์ฮอฟ / การแสดงบลัเลต์่ 
(Russian Ballet Performance) / พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace)  

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ใน
กรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งสว่น
ใหญ่จะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ
(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 € / ท่าน / วนั 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 1ท่าน 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี 
ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึ
ประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
-หากมีความประสงค์จะเพ่ิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเอง
ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสทิธิ
ของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % 
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ี

ท่านรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการ
เดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 
วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ
ลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
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เน่ืองจากสถานที่ท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืน

ขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมคือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือตัว๋เท่านัน้ และ
ต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวี
ซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิก
พร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจ
วา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้
ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบ
จากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อ
จลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพ่ิมเติมแบบ TRAVELLER 
OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดัท่ีระบคุวามรับผิดชอบไว้ใน
กรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทาง
บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไป
ในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่นืเงินคา่ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย

คา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่
แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND 
ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 



 

ตลาดทวัร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เวบ็ไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 11 จาก 12 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
                                                                                      9/9 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่
กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสาย
การบินเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)  
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมี
ความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และ
ไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่ง
กนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชม
ไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ี
นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดใน
ระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใด
ให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจาก
เจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพ่ิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการ
บินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านัน้  และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 
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 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / 
ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนด

ท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น
หมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

ประเทศไทยและรัสเซีย มีข้อตกลงร่วมกนัในการยกเว้นการตรวจลงตราวีซา่  
ท่ีเป็นไปเพ่ือจดุประสงค์ของการท่องเท่ียวท่ีไมเ่กิน 30 วนั ผลของสญัญาท าให้ทัง้คนไทยและรัสเซีย 

สามารถเข้าเดินทางไปเท่ียวในประเทศคูส่ญัญาได้โดยไมต้่องขอวีซา่ก่อนเดินทาง 
โดยพาสปอร์ตของผู้ เดินทางต้องมีอายุเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 

 

 


