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วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                (-/-/-)                                                                   
22.30 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสาร

ขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทคอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียม

ความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมือง

โดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมือง

มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์- ถนนอารบัต            (-/-/D)      

02.35 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar 

Airways เที่ยวบินที่ QR837  

** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 

06.45 น. น าทา่นเดนิทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรสัเซีย 

โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR233 

** ใช้เวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

11.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร * เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง * 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโก (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 

850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ ามัส

กวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดใน

ยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตด้วย 

 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดใน

โลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมี

จุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดทีส่ตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ น ามาตกแต่ง

ภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศลิปะที่สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวรีบุรษุ (Monumental Art) ซึ่ง

จะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหา

วิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตมห้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี 

ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่ส าคัญของนิกายรัสเซีย

นออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่ส าคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารเซนตซ์าเวยีร์ 

จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการค้า 

แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่น

ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่สาม เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน ่าศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี  - เมืองมอสโคว์ - 

ตลาดอิสไมโลโว่                   (B/L/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณ 

เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของ

ประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์  

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง 

สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน 

ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่ส าหรับ

นักร้องน าสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อน ่าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ 

** หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี  (Holy Trinity) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน

ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของ

ท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื นเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมอสโก (Moscow)  

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค้าพ้ืนเมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับ

สินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ 

กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

น าท่านชม การแสดงละครสตัว์ (Circus Show) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น สุนัข ลิง นก รวมทั้งมายา

กล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชีพ หลังจากจบการแสดงท่านสามารถถ่ายรูปกับ

สัตว์ต่างๆ เพ่ือเป็นที่ระลึกอีกด้วย ** กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่วนนี ให้ ท่านละ 10 เหรียญดอลล่าร์

สหรัฐ (USD) ** 

 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่สี่ เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์ค

แอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชม

เบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์

สถานเลนิน                    (B/L/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง

มอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวทิยาลัยมอสโคว์ทีส่ร้างเป็นตึกสูงในสมยัสตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 

7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ 

จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของ

รัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นที่ตั้งของ มหาวิหาร

อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 

ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจ้าซาร์ใช้ท าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ

จะไม่อนุญาตให้เข้าชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกลิ มิคาเอล (The Archangel Michael) 

ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเต

อร์มหาราช ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปีค.ศ.1733-1735 สมัยพระ

นางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าให้ระฆังแตก 

ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์(Cannons of Tsar) สร้างในป ี

ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น้ าหนัก 40 ตัน และ

ลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น

พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ าค่าของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วง

คริสต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของ

พระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื นเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัย

คริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน 

และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อัน

ได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ 

ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 

Postnik Yakovlev ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วย

ก าแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให้คนจ านวนไม่น้อยที่เดินทางสู่จัตุรัสแดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่



 

 

กับมหาวิหารแห่งนี้ พร้อมกับการเรียนรู้ความเป็นมาอันยาวนานของสถานที่ส าคัญนี้ควบคู่กันไป มหาวิหารเซนต์ 

บาซิล สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพ

ของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบ

โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าให้มีเรื่อง

เล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีค าส่ังให้ปูน

บ าเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างส่ิงที่สวยงาม

กว่านี้ได้อีก การกระท าในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออี

วานมหาโหด นั่นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็น

ศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจากทับทิม น้ าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไว้

เมื่อปี ค.ศ. 1995 ชม ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง

มอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นน า จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เส้ือผ้า 

เครื่องส าอาง น้ าหอม แบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนิน 

(Lenin Memorial) สร้างเพ่ือร าลึกถึงผู้น าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อท่าน

ส้ินใจในจัตุรัสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยังคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมที่นี่ด้วยความสงบเพ่ือชมร่างของบุรุษผู้กล้าใน

อดีตซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแล้วก็ตาม ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง

ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Korston Hotel Moscow, Moscow หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคท

เทอรีน              (B/L/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก

เยอรมัน หรือที่เรียกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเป็นส่วนหนึ่ง

ของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ต่อ ชม. (155 ไมล์ต่อชั่วโมง)  

......... น. น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสงู (ระยะทาง

ประมาณ 800 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) สัมผัสกับประสบการณ์ใหม ่ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......... น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจนได้รับสมญานามว่า “ราชินี

แห่งยุโรปเหนือ” เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดยพระเจ้าซาร์ ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่ม

สร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจ านวนมากเพราะว่าพ้ืนที่เดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พระองค์ทรง

เลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณนี้เพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและ

ประเทศอ่ืนๆได้ง่าย เพ่ือการปฏิรูปรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปได้โดยง่าย ต่อมาเมืองเซนต์ ปี

เตอร์เบิร์กจึงได้รับสมญานามว่าหน้าต่างแห่งยุโรป และได้เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซียเป็นเวลา 206 ปี 

(หลังจากนั้นได้ย้ายเมอืงหลวงไปที่เมอืงมอสโคว ์เมื่อ พ.ศ. 2461) ชื่อเดิมของเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก คือ เป

โตรกราด (Petrograd ใช้ในช่วง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใช้ในช่วง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื นเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเป็นที่พักในฤดูร้อนของ

ราชวงศ์ที่สวยงามและเป็นบ้านที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์  

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้อง

ต่างๆให้ชมนับร้อยห้อง แต่ห้องที่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมก็คือ ห้องอ าพัน  หรือ ห้องแอมเบอร์รูม (The Amber 

Room) ที่เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ ที่ช่างจากเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของ

กษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยไม้โอ๊คขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับด้วยอ าพัน 

6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล้ าค้าจากอิตาลี ห้องอ าพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 

ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื นเมอืง) 

 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Park Inn Pribaltikaya Hotel, St. Petersburg หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หก เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - 

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลอืด                                   (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) หรือ เปโตรควา

เรสต์ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติค สร้างในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่ประทับ

พักผ่อนส าหรับล่าสัตว์ในช่วงฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังแห่งนี้มีความงดงามยิ่งกว่า

พระราชวังแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือแสดงถึงอ านาจ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศรัสเซีย จึงได้รวบรวม

สถาปนิกและช่างฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพ่ือเนรมิตส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วย

สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ประดาห้องต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง เป็นต้น สัมผัส

ความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ าพุอันโดดเด่นอลังการสีทองเหลืองอร่าม และ ร่มรื่นลงตัวกับ

อุทยานพฤกษานานาพันธุ์ด้านหน้าพระราชวังริมฝั่งทะเลบอลติค ** น้ าพุในสวนจะไม่สามารถเปิดให้ชมความ

สวยงามได้ในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และ พระราชวังฤดูร้อน อาจปิดท าการ

ทุกวันจันทร์ส้ินเดือน หรือ วันจันทร์และวันอังคารส้ินเดือน (2 วัน ติดต่อกัน) โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่ง

เป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซียที่จะเพ่ิมวันหยุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ประมาณช่วง

เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่พระราชวังฤดูร้อนปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยน

โปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ โดยน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ 

พระราชวังพาฟลอฟส์ พระราชวังใด พระราชวังหนึ่งเป็นการทดแทน ทั้งนี้ การปิดท าการของแต่ละพระราชวัง 

จะไม่ตรงกันทุกพระราชวัง ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง 

สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รบัรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซยีของพระมหากษัตรยิ์ไทย รัชกาลที่ 5 ในการเจริญ

สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิ

โคลัสที่ 2 ของประเทศรัสเซียเพ่ือเป็นที่ระบึกอีกด้วย 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum) บริเวณเดียวกันกับ

พระราชวังฤดูหนาว เป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกร

เอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ ปีกัสโซ แรมบรันด์ แวนโก๊ะ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและ

ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

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

เดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่

พระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลักษณะ

รูปร่างคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่เมืองมอสโคว์  

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื นเมือง) 

 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Park Inn Pribaltikaya Hotel, St. Petersburg หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที่เจ็ด เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี  - ท่าอากาศ

ยานนานาชาติปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด 

เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์    (B/-/-)           

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และ ปอล (Peter and Paul Fortress) ส่ิงก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง 

เพ่ือเป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสก้ี ด้านในเป็นที่

เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ 

พระเจ้านิโคลัสที่ 2 และ ครอบครัว 

น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวิหารซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 

ค.ศ. 1818-1858 รวมแล้วใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ิน 40 ปี มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นโดยด าริของพระเจ้าซาร์ อเล็ก

ซานเดอร์ที่ 1 (Tsar Alexander I) เพ่ือถวายให้กับ Saint Isaac of Dalmatia ผู้ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของพระ

เจ้าปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแห่งนี้ถือว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย แต่

ปัจจุบันต าแหน่งมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียตกเป็นของมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Church of Christ the 

Savior) ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสควิจิตรสวยงาม รูปเขียนไอคอนต่างๆ 

และหินแกรนิตขนาดใหญ่พิเศษ มหาวิหารแห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองเป็นอย่างมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัว



 

 

เมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้ ได้รับความ

เสียหายเพียงเล้กน้อยเท่านั้น 

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

โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาวและส้ินสุดที่สถานีรถไฟ จุดเด่นอยู่ที่

สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยู่สองข้างทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมอืงเซนต์ ปีเตอร์

สเบิร์ก ซึ่งเป็นทั้งย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย ที่ตั้งของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่

ส าคัญอีกมากมาย 

** อสิระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

น าทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิูนโกโว เมอืงเซนต์ ปีเตอรส์เบิร์ก ประเทศรสัเซยี 

17.25 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar 

Airways เที่ยวบินที่ QR280 

** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 40 นาที บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

23.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร ์** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย                    (-/-/-)      

01.40 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar 

Airways เที่ยวบินที่ QR834 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

12.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 
 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

08 - 15 สิงหาคม 2561 55,888 55,888 54,888 10,000 29,888 

22 - 29 สงิหาคม 2561 56,888 56,888 55,888 10,000 29,888 

 

** อตัรานี  ยังไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร์ และมัคคุเทศกท์้องถิน่ ** 
 

** อตัราค่าบริการ ส่าหรบัเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 
 



 

 

** หากทา่นตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กครั งกอ่นทา่การออกตัว๋

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จ้งให้ทราบลว่งหนา้ ** 
 

** ส่าหรับอตัราคา่บรกิารนี  จ่าเป็นตอ้งมีผู้เดนิทางจา่นวน 20 ท่าน ขึ นไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถงึตาม

จ่านวนที่กา่หนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพ่ิมขึ น 

เพ่ือให้คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการของผู้เดินทาง) ** 
 

อัตราค่าบริการนี รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

 ค่าภาษีน้ ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละน้ าหนักไม่เกิน 30 กก.  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก  3 ท่าน 

Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพ่ิมเพ่ือ

คุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า

ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

(กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 24 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 18 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD.)/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน  

ค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 42 เหรียญดอล

ล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค่านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,450 บาท รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็ก

อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ

ของท่าน 

เง่ือนไขการจอง และ การช่าระค่าบริการ 

1. กรุณาท่าการจองลว่งหน้าอยา่งนอ้ย 45 วัน ก่อนการเดนิทาง  พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน 

หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดย

ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพี

เรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คทีว่่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพี

เรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีที่ท่านไม่ช าระเงิน หรือ ช าระ

เงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 

รวมทั งกรณีที่อยูใ่นช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่

ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ ทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ 

เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ขอให้ท่านผู้ที่มีชื่อในเอกสารการจองแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  

บริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

2. กรณีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ขอให้ท่านผู้ที่มีชื่อในเอกสารการจองแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการ

ขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน 

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่าก่าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิม ที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ  

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไปในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้

ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศ

ที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วซีา่ไม่ผา่นการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ 

เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

ข้อมูลส่าคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักคู่แบบ 

2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ 

อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ 

กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง 

(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาด

กะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะ

ทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช้

หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก 

และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ 

และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้รว่มเดินทางหรือใช้บรกิารตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 



 

 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้รว่มเดินทางหรือใช้บริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่า

มาให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์

ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า

ภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ที่ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เก่ียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่

คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 


