
 

 

รหัสทัวร BID1900947 
ทัวรรัสเซีย มหัศจรรย St.Peterburg WHITH NIGHT  
6 วัน 4 คืน (EK) 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ   โบสถหยดเลอืด   มหาวิหารคาซาน 
พระราชวังปเตอรฮอฟ   พระราชวังแคทเธอรีน   ป�อมปเตอร และปอลด 
มหาวิหารเซนตไอแซค   ลองเรือแมน้ําเนวา   มหาวิหารเซนตโซเฟย 

 

 



 

 

 



 

 

 
  
 
 
 
 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาตดิูไบ    
 ไ (-/-/-)  
07.00 น. พรอมกันที่  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร T สายการบิน 

Emirates Airways (EK)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
09.55 น. ออกเดินทางสูประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนครดูไบ โดยเท่ียวบิน EK375 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 10 
นาท+ี** 

13.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดไูบ ***เพื่อเปลี่ยนเครื่อง*** 
15.45 น. ออกเดินทางสูประเทศรัสเซีย เมืองเซนตปเตอรเบิรก โดยสายการบินเอมิเรตส 

เท่ียวบินที่ EK175 
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.45 ชั่วโมง** 

20.50 น.  เดินทางถึง สนามบินพัลโคโวเซนตปเตอรเบิรกประเทศรัสเซีย ผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบ
การตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่นําทาน 
เดินทางเขาสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg) เมืองที่ไดรับสมญา
นามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง เมืองน้ีสราง
โดยพระเจาซารปเตอรมหาราช เม่ือ พ.ศ.2246 โดยตัวเมืองเริ่มสรางดวยการถม
ทราย และหินเปนจํานวนมาก เพราะวาพื้นท่ีเดิมน้ันเปนดินเลนทะเล เหตุผลในการ
ทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ที่สามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆได 
เพื่อการพัฒนาและปรับเปลี่ยน ประเทศรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆได 
ตอมา จึงไดรับสมญานามวา “หนาตางแหงยุโรป” เมือง เซนตปเตอรสเบิรค เดิมมี
ชื่อวา เปโตรกราด Petrograd และ เลนินกราด Leningrad 

ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ท่ีเมืองเซนตปเตอเบิรค 



 

 

วันที่สอง พระราชวังฤดูหนาว Winter Palace-พิพิ ธภัณ ฑ เฮอรมิ เทจ(The State 
Hermitage Museum) 

 โบสถหยดเลือด-มหาวิหารคาซาน     
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
จากน้ัน เดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว(Winter Palace)ที่ประกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 

1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี 
อดีตเคยเปนพระราชวังหลวงขแงราชวงศโรมานอฟ ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 
ตั้งอยูระหวางทาวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว 
และ ขาว ดวยสถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวได
เปดใหประชาชนเขาชมใน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ(The State Hermitage Museum)ซึ่งเปนสถานที่เก็บ
รวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมท้ังภาพเขียนของจิตรกรเอก
ระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซี,่ปกัสโซ,แรมบรันด,แวนโกะ เปนตน จัดเปน



 

 

พิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง **ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปดโดย
มิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังน้ันหากวันที่เดินทางตรงกับชวงวันปดเขาชม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไป
เขาพระราชวังอ่ืนที่เปดหรือสถานที่อ่ืนๆในชวงเวลาดังกลาว**  

เท่ียง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู โบสถหยดเลือด(Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่ง
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางใหเปนเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 
2 พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวังดีตอประชาชน 
ปรากฏวาชาวรัสเซียไมเขาใจเพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเปนอยูที่จนลง 
เปนผลใหพวกชาวนารวมตัวกันวาแผนปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติด
ระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถูก
สรางโบสถครอบไว กลายเปนโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุกวันน้ี รูปแบบ
สถาปตยกรรมเปนแบบรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มีรูปรางลกัษณะคลาย
กับวิหารเซนตบาซลิท่ีมอสโคว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสู มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ถูกสรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหา
ราช ปค.ศ. 1708 ต้ังอยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ในสมัยกอนเปนโบสถเล็กๆ 



 

 

ตอมาในสมัยของพระเจาปอลดที่ 1 ในปค.ศ. 1800 ไดทําการสรางวิหารใหม ให
ยิ่งใหญและสวยงามมากขึ้นกวาเดิมมหาวิหารแหงน้ีมีลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มี
เสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบประกอบไปดวยเสาโรมัน 96 ตน และ
โดมขนาดใหญซึ่งมียอดสูงถึง 90 เมตร ดานนอกของวิหารมีสวนสาธารณะที่ชาว
รัสเซียจะมาพักผอนหยอนใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ท่ีเมืองเซนตปเตอเบิรค 
วันทีส่าม พระราชวังฤดูรอนหรือพระราชวังปเตอรฮอฟ - พระราชวังแคทเธอรีน หรือ 

พระราชวังพาฟลอฟส - ป�อมปเตอรและปอล – การแสดงแสงเสียงพื้นบานรัสเซีย 
Folk Show 

     ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ(Peterhof 

Palace)พระราชวังที่สวยงาม ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปน
พระราชวังที่สรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ชื่อวา ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ 
และ เลอ บรอง ซึ่งทั้งสองคนแบงกันสรางพระราชวังน้ี โดยตัวภายในพระราชวัง
เปนหนาที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส “บา
รอค”และคลาสสิก พระเจาปเตอรหมายมั่นปم�นมือกับพระราชวังนี้มาก วาง
โครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลลี่บรรจงสรางพระราชวังอยางประณีตเนน
การตกแตงภายในที่เลือกจะใช โคมไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามัน
เปนหลักดานนอกจะเปนหนาที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจาปเตอรเชิญมาสราง



 

 

ลานน้ําพุ โดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถือเปนจุดหลักของประสาทแหงน้ีก็วาได ดวย
ความยิ่งใหญตระการตาและแสงของพระอาทิตยกระทบผิวน้ํา และขอบอางสีทอง
มัน รวมถึงบรรยากาศรมร่ืนของตนไมนานาพันธุจึงทําใหเกิดภาพท่ีสวยงามราวกับ
ดินแดนในเทพนิยาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทุกทานเดินทางสูหมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชกิ้น สถานที่ประทับและพัก

อาศัยของเจานายชั้นสูงไมวาจะเปนอเล็กซานเดอร ปุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซีย นํา
ทานชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงาม 
แหงหน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆ ใหชมนับรอยแตทุกทานตองไมพลาดชมหองอําพัน 
(แอมเบอรรูม) เปนสุดยอดงานศิลป�ยุคศตวรรษที่18 อันประมาณคามิไดที่ชาง
เยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษัตริยฟรีดรชิที่1 แหงปรัสเซียประกอบดวยแผน
ไมโอกขนาดใหญหกชิน้เน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดับอําพัน 6 ตน พรอมกระจก
ผนังและโมเสก อัญมณีมีคาจากอิตาลี หองอําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่
ผานมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 142 ลานดอลลาห 
(ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีนได ทางบริษัทฯ ขอนําทานชม 
พระราชวังพาฟลอฟส ตั้งอยูสวนขนาดใหญซึง่สรางโดพระราชินีแคทเธอรีนมหา
ราช เพื่อใหกับพระราชบุตรพอล โดยใชชางที่พระองคทรงโปรดที่สุดคือ Charles 
Cameron เปนคนออกแบบ และควบคุมการกอสราง แตตอมาพระเจาพอล ทรง



 

 

ใหBrennaชางอิตาเลียนที่พระองคโปรดปรานเน่ืองจากพระองคตองการศิลปะ
แบบฝร่ังเศสมากกวาอิตาลี ทําใหคาเมอรรอนงอนไปพักใหญและกลับมาทํางาน
ตอหลังจากพระเจาอเล็กซานเดอรที่1ขึ้นครองราชยทรงเสด็จมาพํานักที่พระราชวัง
น้ีตัวพระราชวังประดับดวยของเกาด้ังเดิมท่ีถกูเก็บใหรอดพนจากกทําลายเม่ือ
คราวสงครามโลก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองในพระราชวังอเล็กซานเดอร  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด(Peter and Paul Fortress)สิ่งแรกที่

สรางในเมืองเซนตปเตอรสเบิรค สรางขึ้นในป ค.ศ.1703ในสมัยพระเจาปเตอรม
หาราช เปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะ
เปนรูปทรงหกเหลี่ยม เปนศิลปะแบบบารอค ปจจุบันดานในเปนพิพิธภัณฑที่ใช
เปนที่ฝงพระศพของพระเจาปเตอรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศแหงราช 
วงศโรมานอฟ นอกจากน้ียังมีภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแมมารีศักดิ์สิทธิ์ท่ี
งดงาม อันเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของคริสตศาสนิกชนของรัสเซีย  

เย็น  ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากน้ัน นําทานชมโชว Folk Show การแสดงแสงเสียงพื้นบานรัสเซีย ที่มีเอกลักษณโดด
เดนเพลิดเพลินกับนักเตนรํามืออาชีพในเครื่องแตงกายแบบด้ังเดิม ซึ่งเปนมนต
เสนหของรัสเซียที่คุณจะตองประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ท่ีเมืองเซนตปเตอเบิรค 
วันที่ส่ี มหาวิหารเซนตไอแซค Saint Isaac’s Cathedral - มหาวิหารการเดินเรือแหง

นักบุญนิโคลัส Kronstadt Naval Cathedral - ลองเรือแม น้ําเนวา NEVA 
RIVER CRIUSE  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
จากน้ัน    เดินทางสู มหาวิหารเซนตไอแซค(Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือวาไดรับ

การตกแตงอลังกาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และ
ภายในใชหินออน และหินอ่ืน ๆ กวา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมที่
สถานที่แหงน้ี จึงไดมีการกอสรางขึ้นใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป 
ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste de Montferrand
โดยใชเวลาในการกอสรางนานถึง 40 ปมีการออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบ
เรเนสซองส และบาโรก ตัววิหารใหญโต สีขาวบริสุทธิ ประดับดวยประติมากรรม



 

 

เหล็กอันงดงาม เปนโบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่ประดบัประดาตกแตงดวย
กระจกสีอยางวิจิตรบรรจง และยังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเมืองที่น่ีใหความนับ
ถือเปนอยางมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู มหาวิหารการเดินเรือแหงนักบุญนโิคลัส Kronstadt  

Naval Cathedral ตั้งอยู
ในเกาะเล็กๆของเมือง 
Kronstadt  สรางขึ้นเม่ือป 
1913 เปนโบสถใหญของ
กองทัพเรือรัสเซีย ไดรับการ
ออกแบบโดยสถาปนิกผูมีชื่อ 
เสียงของสถาปตยกรรม  มี
ความงดงามและเปนที่รัก
ใครทั้งในหมูทหาร



 

 

กองทัพเรือของรัสเซียและนักทองเที่ยวที่ไดเขาเยี่ยมชม สวยสดงดงามดวยผนังสี
ขาวตัดกระจกสีน้ําเงิน หากไดมาเที่ยวจะสังเกตุเห็นหอหลังคาโดมและหลังคาโดม
สีทองอันโดดเดน ท่ีประดับอยูบนยอดของมหาวิหาร ซ่ึงมหาวิหารที่มีรูปราง
กางเขนสไตลกรีก โดยมีการใชเสาแบบคอรินเทียน ที่ปรับดบัไปดวยระเบียงที่มีราว
อันประณีต 
นําทาน ลองเรือแมน้ําเนวา NEVA RIVER CRIUSE พิเศษ!!จิบไวนฉลองฤดูกาล 
White Night ดินแดนแหงพระอาทิตยเที่ยงคืน พรอมดื่มดํ่ากับบรรยากาศของ
สองฟากฝم�งเปนแมน้ําในประเทศรัสเซียสวนยุโรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกา
และไหลเขาสูอาวฟนแลนดในทะเลบอลติก มีความยาวคอนขางสั้น คือ 74 
กิโลเมตร แตเปนแมน้ําที่มีการไหลเปนอันดับสามในยุโรป ผานเขตการปกครอง
ของรัสเซีย 2 แหง คือ เลนินกราดโอบลาสตและเซนตปเตอรสเบิรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ท่ีเมืองเซนตปเตอรเบิรก 
 
 



 

 

วันทีห่า มหาวิหารเซนตโซเฟย St.Sophia Cathedra – Outlet Pulkovo Village-
สนามบินพัลโคโวเซนต 

                          ปเตอรเบิรกประเทศรัสเซีย       
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตโซเฟย St.Sophia Cathedra เปนหน่ึงใน

อาคารที่กอสรางดวยหินที่เกาแกที่สุดในรัสเซีย ตัวโบสถมีความสูง 125 ฟุต 
สวยงามดวยยอดโดมท้ัง 5 ยอด ภายนอกรอบๆของบริเวณมหาวิหารแหงน้ีมี
ลักษณะเหมือนสวนหยอมที่เราสามารถเดินเลนไดแทบทุกบริเวณ ภายในมหา
วิหารอลังการตามแบบฉบับศิลปะรัสเซีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูOutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแตง

สไตลยุโรปและเปนแหลง 



 

 

ชอปปم�งที่รวมรานคาดังมากมายกวา 40 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปم�ง ที่
ครบครันดวยสินคาช้ันนําตางๆ มากมาย  

จากน้ัน ไดเวลาอันสมควรเดินทางเขาสู สนามบินพัลโคโวเซนตปเตอรเบิรกประเทศรัสเซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตดิูไบ โดยเท่ียวบินที่ EK 176 
วันทีห่ก สนามบินนานาชาติดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ   
06.55 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาตดิูไบ เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที ่ EK 372 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิ

รูลืม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 
วันเดินทางราคา มหัศจรรย รัสเซีย เซนตปเตอรเบิรก 6 วัน 4 คืน  

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
เร่ิมเดินทาง  กลับจาก

เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

07 มิ.ย.62 12 มิ.ย.62 

EK375/EK1
75   

EK176/EK3
72 

52,900 52,900 51,900 6,000 

21 มิ.ย.62 26 มิ.ย.62 

EK375/EK1
75   

EK176/EK3
72 

49,900 49,900 48,900 6,000 

05 ก.ค.62 10 ก.ค.62 

EK375/EK1
75   

EK176/EK3
72 

51,900 51,900 50,900 6,000 

19 ก.ค.62 24 ก.ค.62 

EK375/EK1
75   

EK176/EK3
72 

51,900 51,900 50,900 6,000 

26 ก.ค.62 31 ก.ค.62 

EK375/EK1
75   

EK176/EK3
72 

52,900 52,900 51,900 6,000 

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-ดูไบ-เซ็นต

ปเตอรเบิรก-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน(EK) 
 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบ 
 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุน้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ  อาหารและเครื่องดื่มที่สั่ งเพิ่มพิ เศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 
USD /ทาน 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจาํให
ทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน
มัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายในเชน (ต๋ัวเครื่องบนิ,ตั๋ว
รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที ่
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยน
ไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมท่ีพัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว
Singleหองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 



 

 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสอืเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยดุงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋ดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช,โรงแรม และสถานที่
ตางๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี 

 หากเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย รานคาจะ
ปดเปนสวนใหญ ในกรณีทานตองการจองทัวรในชวงพีเรียดดงักลาว กรุณาพิจารณาหรือ
ตัดสินใจกอนทําการจองทัวร 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง
ถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 


