
 

 

 รหัสทัวร ZET1902709 
 ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซากอรส เซนตปเตอรเบิรก [เลสโก มอสเซนตเปลี่ยนสี] 8 วัน 

5 คืน (QR) 
 สวนโคโลเมนสโกเย - สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว  

มหาวิหารเซนตซาเวียร  - ถนนอารบัต - โบสถอัสสัมชัญ  
บอน้ําศักด์ิสิทธิ์ - โบสถทรินิต้ี - พระราชวังเครมลิน   
มหาวหิารอัสสัมชัญ  - มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล   
ระฆังยักษแหงพระเจาซาร  - ปนใหญพระเจาซาร   
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - แชมเบอร  - จัตุรัสแดง  
มหาวิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร   
หางสรรพสินคากุม - อนุสรณสถานเลนิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่นึง่  ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)                   
23.00 น. ขอเชิญทกุทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศ

ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร Q สายการ
บิน Qatar Airways โดยมีเจาหนาทีข่องบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคาํแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง 

 
วันทีส่อง ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเด
โดโว เมืองมอสโคว ประเทศรสัเซีย - เมืองมอสโคว - สวนโคโลเมนสโกเย สถานี
รถไฟใตดินเมืองมอสโคว - มหาวหิารเซนตซาเวียร - ถนนอารบัต (-/-/-)      

02.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดย
สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR837  

** ใชเวลาบนิประมาณ 7 ช่ัวโมง 20 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
05.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพ่ือ

เปลี่ยนเครื่อง ** 
06.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศ

รัสเซีย โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่วบินที ่QR233 
** ใชเวลาบนิประมาณ 4 ช่ัวโมง 50 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 
 
11.55 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรสัเซีย  

นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
ประมาณ 4 ช่ัวโมง ** 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวัตศิาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ 
การเดินทางของประเทศ โดยตัง้อยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมอืงที่มปีระชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป และเมื่อ
สมัยคร้ังที่สหภาพโซเวียตยงัไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเปนเมืองหลวงของสหภาพโซ
เวียตอีกดวย 
นําทานแวะถายรูปดานหนา สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบริเวณน้ี เปนทีต้ั่งของ
พระราชวังไมพระเจาซารไมเคิล โรมานอฟ ซึ่งอดตีไดเคยเปนพระราชวังที่พระเจา
ซารอเล็กเซยแปรพระราชฐานประทับในฤดูรอน อีกทั้งพระเจาปเตอรมหาราชเคย
ประทบัที่น่ีในวัยเด็กและพระนางเอลิซาเบธไดประสติูทีว่ังแหงน้ี บริเวณรอบนอกมพีื่น
ที่กวางขวางและมีสวนตนไมและดอกไมที่รมร่ืน ทานสามารถถายรูปเกบ็ภาพความ
สวยงามโดยรอบบริเวณสวนและดานนอกตัวอาคารไดตามอัธยาศัย 
 

 
 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามี

ความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายใน
สถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจดุเร่ิมตนมาจากชวงแรกสดุที่สตาลิน 
ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปตยกรรมที่ นํามาตกแตงภายในสถานี
น้ันเปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพือ่ระลึกถงึคุณความดีของวีรบุรุษ 



 

 

(Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา 
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสด 

 

 
 

นําทานแวะถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the 
Saviour) หรือที่เรียกกันวา มหาวหิารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) สราง
ขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจา
ซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญของนิกาย
รัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธกีรรมที่สาํคัญระดบัชาติ ** หากมีพิธกีรรมทาง
ศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** 

 นําทานเดินทางสู ถนนอารบตั (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 
ก.ม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมศิีลปน
มาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 



 

 

**อิสระอาหารเย็น เพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว** 
 นําคณะเขาสูที่พัก COSMOS HOTEL / MAXIMA SLAVIA , Moscow 
หรือเทียบเทา 

 

 
 
วันทีส่าม เมืองมอสโคว - เมืองซารกอรส - โบสถอัสสัมชัญ - บอน้ําศักดิ์สทิธิ ์- โบสถทริ

นิตี้ - เมืองมอสโคว - ตลาดอิสไมโลโว - DIY ตุกตาแมลูกดก  (B/L/-)      
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองซากอรส (Zagorsk) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 
นาท)ี เปนเมืองโบราณ เปนทีต้ั่งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สดุ ใน
คริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญที่ศักด์ิสิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอน
ศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวทิยาลัยสงฆ  



 

 

นําทานเดินทางสู โบสถอสัสัมชัญ (Assumption Church) โบสถเกาแกทีม่คีวาม
สวยงามมากของเมือง สรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 สราง
เลียนแบบโบสถอัสสัมชัญภายพระราชวงัเครมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ช้ัน มแีทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนักรองนํา
สวด หอระฆัง ผานชม บอน้ําศักดิ์สทิธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซมึขึ้นมาเอง
ตามธรรมชาติ ** หากมีพิธกีรรมทางศาสนา โบสถอสัสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขา
ชมดานใน ** 
นําทานเดินทางสู โบสถทรินิตี้ (Holy Trinity) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหวั
หอมสทีอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน มีโลงศพสีเงินของ
นักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจกุระดกูของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมา
สักการะดวยการจูบฝาโลงศพ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 
นําทานเดินทางกลับสู เมืองมอสโคว (Moscow)  
นําทานเดินทางสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคาพื้นเมือง 
ซึ่งทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซือ้สินคาตามอัธยาศัย 
อาทิ ตุกตามาทรอชกา (แมลกูดก) ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม พวง
กุญแจ ไมแกะสลัก และสินคาของที่ระลกึอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 

นําทานเดินทางสู รานผลิตตุกตาแมลูกดก (Matryoshka) ทานจะไดทาํ DIY ดวย
ตัวของทานเองในการระบายสีตกแตงตุกตาแมลูกดกทีม่ีช่ือเสียงและถือเปนสัญลักษณ
อีกอยางนึงของรัสเซีย 1 เซต ตอ 1 ทาน และทานสามารถนํากลับไปเปนของทีร่ะลกึ **
อิสระอาหารเย็น เพ่ือสะดวกแกการทองเทีย่ว** 
 นําคณะเขาสูที่พัก COSMOS HOTEL / MAXIMA SLAVIA , Moscow 
หรือเทียบเทา 

 
 
วันทีส่ี ่ เมืองมอสโคว - พระราชวงัเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวหิารอารค

แอนดเกิล มิคาเอล - ระฆังยักษแหงพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - 
พิพิธภณัฑอารเมอรี่ แชมเบอร - จัตรุัสแดง - มหาวหิารเซนต บาซิล - หอ
นาฬิกาซาวิเออร - หางสรรพสินคากุม - อนุสรณสถานเลนิน   (B/L/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของ
พระเจาซารทกุพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับทีเ่มือง
เซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนทีป่ระชุมของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจตุัรัสวิหาร เปนทีต้ั่งของ มหาวหิารอสัสัมชัญ 
(Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปนสถาปตยกรรม



 

 

แบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานที่ ทีพ่ระเจาซารใชทาํพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมี
พิธีกรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** ชม 
มหาวหิารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สรางอุทศิ
ใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มคิาเอล ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอน
ยุคพระเจาปเตอรมหาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of 
Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสรางระฆัง
ใบใหญที่สดุในโลก แตเกิดความผดิพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปจจุบันต้ังอยู
ภายในพระราชวงัเครมลินแหงน้ี ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (Cannons of 
Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปนใหญที่สดุในโลก ที่ยงัไมเคยมกีารใช
ยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และลกูกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   
นําทานเดินทางสู พิพิธภณัฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber 
Museum) เปนพพิธิภัณฑที่เกาแกที่สดุของประเทศรัสเซีย เปนที่เก็บสะสมทรัพย
สมบัติลํ้าคาของเจาชายมัสโควี ่ในชวงคริสตศตวรรษที ่14-15 พิพธิภัณฑอารเมอร่ี 
แชมเบอรเปนหน่ึงในสามพพิิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่
สมบูรณแบบที่สุด ซึง่อีก 2 ทีอ่ยูที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหราน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู จตัุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวติัศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลมิฉลองทางศาสนา
หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ี
ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคญัๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลกึ
สงครามโลกคร้ังที ่2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเปนทีต้ั่งของกลุมสถาปตยกรรมที่
สวยงาม อันไดแก มหาวหิารเซนต บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ
แหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส 
สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวย
รูปทรงทีม่ีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหงานสงางาม ขนาบขางดวย
กําแพงของพระราชวงัเครมลิน ดงึดูดใหคนจํานวนไมนอยที่เดินทางสูจัตุรัสแดงแลว
จะตองถายรูปเปนทีร่ะลกึคูกับมหาวหิารแหงน้ี พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอัน
ยาวนานของสถานที่สําคัญน้ีควบคูกันไป มหาวิหารเซนต บาซิล สรางขึ้นโดยพระเจาอี



 

 

วานที ่4 (Ivan the Terrible) เพื่อเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของ
มองโกลที่เมอืงคาซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถกูปกครองกดขีม่านาน
หลายรอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ
ดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจงึทาํใหมเีร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที ่4 
ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมาก จงึมีคาํสั่งใหปูนบําเหน็จแก
สถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทัง้สอง เพื่อไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสราง
สิ่งที่สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในคร้ังน้ันของพระเจาอีวานที ่4 จงึเปนทีม่าของ
สมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร 
(Saviour Clock Tower) ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมี
ดาวแดง 5 แฉกที่ทาํมาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสตนํามาประดับ
ไวเมื่อป ค.ศ. 1995 ชม หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) 
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปน
หางสรรพสินคาช้ันนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม แบรนด
ดังที่มช่ืีอเสียงที่เปนรุนลาสดุ (New Collection) ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin 
Memorial) สรางเพื่อรําลึกถงึผูนําคอมมวินิสตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่
พักพงิเมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแตยงัคงความยิ่งใหญ เย่ียมชมที่นีด่วย
ความสงบเพือ่ชมรางของบุรุษผูกลาในอดตีซึง่เปดใหประชาชนเขาชมแมทานจะ
เสียชีวิตไปถงึ 90 กวาปแลวก็ตาม ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมศีพเล
นินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก COSMOS HOTEL / MAXIMA SLAVIA , Moscow 
หรือเทียบเทา 



 

 

 
 
วันทีห่า เมืองมอสโคว - สถานีรถไฟความเรว็สงู - เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - เมืองพุช

กิน - พระราชวงัแคทเทอรีน     (B/L/D)      
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเรว็สงู (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเทา 
เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน หรือที่เรียกวา Velaro RUS EVS เปนรถไฟ
ความเร็วสงูของประเทศรัสเซีย การออกแบบเปนสวนหน่ึงของตระกูล Siemens 
Velaro มคีวามเร็วสงูสุด โดยประมาณ 250 ก.ม. ตอ ชม. (155 ไมลตอช่ัวโมง)  

......... น. นําทานเดินทางสู เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) โดยรถไฟ
ความเรว็สงู (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยน
ไดตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ ** 



 

 

 
......... น. เดินทางถึง เมืองเซนต ปเตอรสเบริก (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจน

ไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เซนต ปเตอรสเบิรก สรางโดยพระเจาซาร 
ปเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมอืงเร่ิมสรางดวยการถมทรายและหินเปน
จํานวนมากเพราะวาพื้นที่เดิมของเมอืงน้ันเปนดินเลนของทะเล พระองคทรงเลือกที่จะ
สรางเมืองที่บริเวณน้ีเพราะวาตัวเมอืงมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดตอไป
ทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดงาย เพือ่การปฏรูิปรัสเซียใหทดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ ใน
ยุโรปไดโดยงาย ตอมาเมอืงเซนต ปเตอรเบิรกจึงไดรับสมญานามวาหนาตางแหงยุโรป 
และไดเปนเมืองหลวงของจกัรวรรดิรัสเซียเปนเวลา 206 ป (หลงัจากน้ันไดยายเมอืง
หลวงไปที่เมืองมอสโคว เมื่อ พ.ศ. 2461) ช่ือเดิมของเมอืงเซนต ปเตอรสเบิรก คอื เป
โตรกราด (Petrograd ใชในชวง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด 
(Leningrad ใชในชวง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือที่รูจกักันในช่ือ ซาโก เซโล ซ่ึงเปนทีพ่กั
ในฤดูรอนของราชวงศที่สวยงามและเปนบานที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัว
โรมานอฟทุกพระองค  
นําทานเดินทางสู พระราชวงัแคทเทอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแหง
หน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆใหชมนับรอยหอง แตหองทีทุ่กทานตองไมพลาดชมก็คอื 
หองอําพัน  หรือ หองแอมเบอรรูม (The Amber Room) ที่เปนสดุยอดงานศิลป�ยคุ
ศตวรรษที่ 18 อันประมาณคามิได ที่ชางจากเยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษตัริย
ฟรีดริชที่ 1 แหงรัสเซีย ประกอบดวยไมโอคขนาดใหญหกช้ินเน้ือที่ 100 ตารางเมตร 
ประดับดวยอําพนั 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีลํา้คาจากอิตาลี หอง
อําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่ผานมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 
142 ลานดอลลาหสหรัฐ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูที่พัก LADOGA HOTEL, St. Petersburg หรือเทียบเทา 
 



 

 

 
 
วันทีห่ก เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - พระราชวงัฤดรูอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ - 

พระราชวังฤดหูนาว - พิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ - โบสถหยดเลือด            (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวงัฤดรูอน หรอื พระราชวงัปเตอรฮอฟ (Peterhof 
Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ตัง้อยูริมฝم�งทะเลบอลติค สรางในป ค.ศ. 1705 ใน
สมัยพระเจาปเตอรมหาราชซึ่งพระองคใชเปนที่ประทับพกัผอนสําหรับลาสัตวในชวง
ฤดรูอน โดยมคีวามประสงคจะใหพระราชวงัแหงน้ีมคีวามงดงามยิ่งกวาพระราชวงัแวร
ซายส ประเทศฝร่ังเศส เพือ่แสดงถึงอํานาจ ความเจริญรุงเรืองของประเทศรัสเซีย จงึ
ไดรวบรวมสถาปนิกและชางฝมอืจากทัว่ทกุมมุโลกมากมาย เพื่อเนรมติสิ่งกอสรางและ
สถาปตยกรรมทีต่กแตงดวยสถาปตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ประดาหอง
ตางๆ เชน หองบอลรูม หองทองพระโรง เปนตน สมัผัสความสวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจกบั
ประติมากรรมน้ําพุอันโดดเดนอลังการสทีองเหลืองอราม และ รมร่ืนลงตัวกับอุทยาน



 

 

พฤกษานานาพนัธุดานหนาพระราชวงัริมฝم�งทะเลบอลติค ** น้ําพุในสวนจะไม
สามารถเปดใหชมความสวยงามไดในฤดหูนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถงึ 
เดือนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูรอนฯ อาจปดทาํการทกุวันจันทรสิ้นเดือน 
หรือ วันจันทรและวันองัคารสิน้เดือน (2 วัน ติดตอกัน) โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา ซึง่เปนธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ที่จะเพ่ิมวันหยุด
ในชวงฤดูใบไมรวง และ ฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตลุาคม ถงึ เดือน
พฤษภาคม กรณีทีพ่ระราชวงัฤดูรอนฯ ปดทําการ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนําทานชม
ความสวยงามของ พระราชวังยูสซปูอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส พระราชวัง
ใด พระราชวังหนึง่เปนการทดแทน ทัง้น้ี การปดทําการของแตละพระราชวัง จะ
ไมตรงกันทุกพระราชวัง ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 
 
นําทานเดินทางสู พระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ 
มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซีย
ของพระมหากษตัริยไทย รัชกาลที ่5 ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศรัสเซีย พรอมทัง้ทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกบัพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 
ของประเทศรัสเซียเพือ่เปนที่ระบึกอีกดวย 



 

 

นําทานเดินทางสู พิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ (The State Hermitage Museum) 
บริเวณเดียวกันกับพระราชวงัฤดูหนาว เปนสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํา้คาของ
โลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจติรกรเอกระดบัโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซี่ 
, ปกัสโซ , แรมบรันด , แวนโกะ ฯลฯ จดัเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สดุและยิง่ใหญ
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
นําทานเดินแวะถายรูปดานหนา โบสถหยดเลอืด (Church of the Savior on 
Spilled Blood) ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางขึ้นบนบริเวณทีพ่ระเจาอ
เล็กซานเดอรที่ 2 พระบิดาถกูลอบปลงพระชนม เพือ่เปนอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํา
รูปแบบสถาปตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มาใชในการกอสราง มี
ลักษณะรูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลที่เมืองมอสโคว  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูที่พัก LADOGA HOTEL, St. Petersburg หรือเทียบเทา 
 

 
วันที่เจ็ด เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - ป�อมปเตอร และ ปอล - มหาวิหารเซนต ไอแซค - 

ถนนเนฟกี้ - ทาอากาศยานนานาชาติปนูโกโว เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ประเทศ
รัสเซีย - ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร    (B/-/-)          

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู ป�อมปเตอร และ ปอล (Peter and Paul Fortress) 
สิง่กอสรางอันดับแรกสดุของเมือง เพื่อเปนอนุสรณตอชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน 
เปนศิลปะแบบบารอก ต้ังอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ ดานในเปนที่เกบ็พระศพของ
ราชวงศโรมานอฟ เร่ิมจากพระเจาปเตอรมหาราช จนกระทัง่กษตัริยพระองคสดุทาย
ของราชวงศ พระเจานิโคลัสที่ 2 และ ครอบครัว 
นําทานแวะถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนตไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) 
เปนมหาวหิารซึง่สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1818-1858 รวมแลวใชเวลากอสรางทัง้สิ้น 40 
ป มหาวิหารแหงน้ีสรางขึ้นโดยดําริของพระเจาซาร อเล็กซานเดอรที่ 1 (Tsar 
Alexander I) เพื่อถวายใหกับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซึง่เปนนักบุญอุปถมัภ
ของพระเจาปเตอรมหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแหงน้ีถือวาเปน
มหาวหิารที่ใหญที่สุดในรัสเซีย แตปจจบัุนตําแหนงมหาวหิารที่ใหญที่สุดในรัสเซียตก
เปนของมหาวิหารเซนตซาเวียร (Church of Christ the Savior) ซึ่งสรางเสร็จเมื่อ
ปค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสควิจติรสวยงาม รูปเขียนไอคอนตางๆ 
และหินแกรนิตขนาดใหญพิเศษ มหาวิหารแหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมืองเปนอยาง
มาก เน่ืองจากคร้ังหน่ึงตวัเมืองถกูถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง 
แตมหาวหิารเซ็นตไอแซคแหงน้ี ไดรับความเสยีหายเพียงเลกนอยเทาน้ัน 
นําทานเดินทางสู ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สรางในป ค.ศ. 1710 ในสมัย
พระเจาปเตอรมหาราช โดยมคีวามยาว 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตนที่หนาพระราชวงัฤดู
หนาวและส้ินสุดที่สถานีรถไฟ จดุเดนอยูที่สถาปตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่
เรียงรายอยูสองขางทาง ปจจุบันเปนถนนสายหลักของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ซึง่
เปนทั้งยานการคา ยานที่อยูอาศัย ทีต้ั่งของพระราชวงั โรงละคร โรงแรม และสถานที่
ทองเที่ยวที่สาํคญัอีกมากมาย 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตปินูโกโว เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก 

ประเทศรสัเซีย 
17.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดย

สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR280 



 

 

** ใชเวลาบนิประมาณ 5 ช่ัวโมง 40 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
23.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพ่ือ
เปลี่ยนเครื่อง ** 
 
วันทีแ่ปด ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยาน

นานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย   (-/-/-)      
02.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR836 
** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
13.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทับใจ 
 

 
** กรณุาตรวจสอบเวลาและไฟลทบินของแตละชวง ของแตละพีเรียด อกีครัง้ในตาราง อัตรา
คาบรกิาร ** 
 
 
 



 

 

 
อัตราคาบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผูใหญ 
หองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก
มีเตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 
ตั๋ว 

17 – 24 กันยายน 
2562 

18SEP QR837 BKK-
DOH 02.10-05.30 
 18SEP QR233 DOH-
DME 06.45-11.55 
 23SEP QR280 LED-
DOH 17.25-23.25 
24SEP QR836 DOH-
BKK 02.25-13.30 

45,999 45,999 45,999 7,000 28,999 

27 ก.ย. – 04 ต.ค. 
2562 

28SEP QR837 BKK-
DOH 02.10-05.30 
 28SEP QR233 DOH-
DME 06.45-11.55 
 03OCT QR280 LED-
DOH 17.25-23.25 
04OCT QR836 DOH-
BKK 02.25-13.30 

48,999 48,999 48,999 7,000 31,999 

01 – 08 ตุลาคม 2562 

02OCT QR837 BKK-
DOH 02.10-05.30 
 02OCT QR233 DOH-
DME 06.45-11.55 
 07OCT QR280 LED-
DOH 17.25-23.25 
08OCT QR836 DOH-
BKK 02.25-13.30 

46,999 46,999 46,999 7,000 29,999 



 

 

08 – 15 ตุลาคม 2562 

09OCT QR837 BKK-
DOH 02.10-05.30 
 09OCT QR233 DOH-
DME 06.45-11.55 
 14OCT QR280 LED-
DOH 17.25-23.25 
15OCT QR836 DOH-
BKK 02.25-13.30 

47,999 47,999 47,999 7,000 30,999 

10 – 17 ตุลาคม 2562 

11OCT QR837 BKK-
DOH 02.10-05.30 
 11OCT QR233 DOH-
DME 06.45-11.55 
 16OCT QR282 LED-
DOH 23.00-05.00+1 
17OCT QR832 DOH-
BKK 08.15-19.00 

47,999 47,999 47,999 7,000 30,999 

13 – 20 ตุลาคม 2562 

14OCT QR837 BKK-
DOH 02.10-05.30 
 14OCT QR233 DOH-
DME 06.45-11.55 
 19OCT QR280 LED-
DOH 17.25-23.25 
20OCT QR836 DOH-
BKK 02.25-13.30 

47,999 47,999 47,999 7,000 30,999 

 
** อัตรานี้ ยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท  
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ัง
กอนทาํการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 
** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จาํเปนตองมผีูเดินทางจาํนวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 



 

 

เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผู
เดินทาง) ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยดั (Economy Class) ของสาย
การบิน Qatar Airways ไมสามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดินทาง
กลับ (Change Date) ไมวากรณีใดกต็ามซึ่งที่น่ังถูกระบุใหเปนหมูคณะ 
 คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Qatar Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 
30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พกัหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมหีองพกั 3 ทาน แบบเสริมเตียง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทาํใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่น
โรงแรมที่พกัไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชดัเจน  
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
โดยคํานึงถงึประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพิม่เพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิม่นอกเหนือ



 

 

รายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจาก
หัวหนาทวัรกอนการใชบริการทกุคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร รวมทัง้ 3 ทาน ตลอดการเดินทาง 
ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 
2,000 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เดก็อายุไมถงึ 2 ป ณ วนัเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดนิทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทาน
ทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมดัจํา สวนน้ีภายในวันที ่3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยงัไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทานมคีวาม
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดมิ ทานจาํเปนตองเช็คทีว่างและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีที่
คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไป
ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ํารายการจองเขามาตามลาํดบั เน่ืองจากทกุพีเรียดทางบริษัทมี
ที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากดั 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวนัเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวซีา ทีท่ําใหทางบริษัท
ไมไดรับเงินตามเวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือ
วานักทองเที่ยวสละสิทธกิารเดินทางในทวัรน้ันๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–



 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมรีายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาทีบ่ริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพือ่ลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพื่อ
ลงนามดาํเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผูเดินทาง) พรอมหลกัฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ
ทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวนัหนึง่ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการ
เดินทางไมนอยกวา 45 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณีที่
มีคาใชจายตามจรงิมากกวากําหนด ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม 
ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองจากการจดัเตรียม 
การจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   



 

 

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิ เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มวีี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได ทางบริษทัยินดีที่จะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทตู กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพั่ก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทาํใหหองพกัแบบหองเด่ียว 

(Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน ซึง่ถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กบั 1 
เตียงพับเสริม หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกั เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ 
หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาบริการเพิ่ม
ตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมต่ํิา  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกัใน

เมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มขีนาดกะทัดรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 
 

เงือ่นไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
4. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
5. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมติัของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทวัรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมได
รวมเดินทางหรอืใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวา
บางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

6. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆกต็าม 

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขทีว่ีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษทัพรอมการ
ชําระเงินมัดจาํหรือสวนที่เหลือทัง้หมด 

8. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 



 

 

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

10. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

11. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน 

12. นักทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกบัทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทัจะรับผดิชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยงัไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลกั
ปฏิบัติเทาน้ัน 

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

14. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

15. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณี
ใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 



 

 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม  
 


