
 

 

รหัสทัวร BID1903391 
ทัวรรัสเซยี มหศัจรรย....รัสเซีย WINTER มอสโคว เซนตปเตอรเบิรก 
8 วัน 5 คืน (EK) 
Arabat Street   ยอดเขาสแปรโรวฮิลส   พระราชวังเคลมลิน 
พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร   จัตุรัสแดง   มหาวิหารเซนตบาซิล 
ชอปปم�งหาง GUM   มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร  ชมโชวละครสัตว CIRCUS    
สถานีรถไฟความเรว็สูง Sapsan Fast Train   เมืองเซนตปเตอรสเบิรก 
พระราชวังฤดูหนาว   โบสถหยดเลือด          

 



 

 

 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร T สายการบิน 

Emirates Airways (EK)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
วันที่สอง สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบนิโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว 
 • สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว • Arabat Street • ยอดเขาสแปรโรวฮิลส                    
ไ (-/-/เย็น)                                                                                                                        
03.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบโดยเท่ียวบินที่ EK 377   
  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง** 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส  07.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง*** 

09.15 น. ออกเดินทางสูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโควว โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 
EK 133 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.45 
ช่ัวโมง** 



 

 

13.45 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง 
** พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมือง
หลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที ่ใหญที ่สุดของยุโรป เปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเปนเมืองที่นาเที่ยวมากเมืองหน่ึง 
ประกอบดวยสถาปตยกรรมทั้งเกาและใหมมีโบสถซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่สวยงาม
มากกวา 200 แหง 

เดินทางสู  สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว(Moscow Metro) ตื ่นตากับการผสมผสาน
ระหวางเทคโนโลยีกับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับดวย
กระจกสี เปนตน เดินทางไปยัง ถนนอารบัต(Arbat Street) อยูในใจกลางของ
แหลงประวัติศาสตร และถือวาเปนหนึ่งในยานโบราณที่สุดของมอสโคว ที่เต็มไป
ดวยรานอาหาร รานขายของที่ระลึก รานคาเฟ�  

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า   ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารHARD ROCK CAFEอาหารสไตลยุโรป
แบบฟวช่ัน 
จากน้ัน เดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิลส(Sparrow Hills) จุดชมทัศนียภาพของกรุง

มอสโคว ปจจุบันพื ้นที ่ดังกลาวเปนที ่ตั ้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ ่งเปน
มหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
ที่พัก  Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรอืเทียบเทาระดับ 4 ดาวตาม
มาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
วันที่สาม พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร • จัตุรัสแดง • มหาวิหาร

เซนตบาซิล • ชอปปم�งหาง GUM • มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร• ชมโชวละคร
สัตว CIRCUS          ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทาน  เขาชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุดกําเนิด

ของประวัติศาสตรรัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไมธรรมดา 
ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทั้งยังเปนที่ประทับของพระเจาซารทุก
พระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวัง
เซนตปเตอรสเบิร ก ชาวรัสเซียเชื ่อวาที ่นี ่เปนที ่สถิตของพระเจาปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑท่ีสําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ 



 

 

 
 
นําทาน  ชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอรตั้งอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่งที่ไมควร

พลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โมโน
มาคได พระราชทานมงกุฎนี ้ให กับเจ าชายวลาดิม ีร   โมโนมาค (Vladimir 
Monomakh) เมื่อราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับ
ดวยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีลํ้าคาตางๆมากมาย และไดใชในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกจนถึงป พ.ศ. 2225 ชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ที่
ถือวาสําคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับลงบน
โบสถไมเกาที่มีมากอน แลวใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจา
ซาร เปนตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและ
ความงดงามเปนตัวดึงดูดใหผูคนมาเยี่ยมชม ลองมาดูดวยตาตัวเองแลวคุณจะ
ประทับใจกับขนาดอันมหึมาของท่ีน่ี 



 

 

 
จากน้ัน ช ม  จั ต ุ รั ส แ ด ง (Red 

Square)สถานที่สําคัญใจ
กลางเมืองมอสโคว สราง
ในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 
ที่เปนศูนยรวมเหตุการณ
ส ําคัญต าง ๆ เช น งาน
เทศกาลเฉลิมฉลอง หรือ
การประท วงตั ้ งแต อดีต
จนถึงปจจุบันและยังถือได
วาเปนจัตุรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวย
สถานที่สําคัญของประเทศ อีกหลายแหงที่สามารถ ไดชม อันไดแก มหาวิหาร
เซนต บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานที่ที่ซึ ่งถูกยอมรับวาสวยงาม
ที่สุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถลูกกวาด” สรางขึ้นดวย
ศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอ
สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด เพื่อ
เปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลท่ีเมืองคาซาน และดวยความ
สวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําใหเปนที่พอพระทัยของพระเจาอีวานที่ 
4 เปนอยางมาก จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ดวยการควักลูกตาทั้งสอง
ขางทิ้งเสีย เพื่อไมใหสถาปนิคผูนี้สามารถสรางสิ่งสวยงามกวานี้ไดอีก การกระทํา



 

 

ของพระองคในครั้งนั้น สงผลใหทุกคนขนานนามวา “พระเจาอีวานจอมโหด” 
(Ivan the terrible)  

 
 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาชมและชอปปم�งที่ หางสรรพสินคากุม (GUM Department Store)

สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปน
หางสรรพสินคาชั้นนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้าหอม แบ
รนดดังที่มีชื่อเสียงที่เปนรุนลาสุด 

จากน้ัน ชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St. 
Saviour Cathedral)เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู
ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของพระ
เจาซารอเล็กซานเดอร ที่ 1 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแด
พระเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหา
วิหารเซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอสรางนานถึง 45ปในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให
ทุบทําลายมหาวิหารแหงน้ี จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมี



 

 

การบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดวยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผูคน ดังน้ัน
ที ่นี ่จึงเปนที ่รักและศูนยรวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแหงนี ้จึง
กลายเปนสถานที ่ศักดิ ์สิทธิ ์ในการประกอบพิธ ีกรรมที ่ส ําคัญระดับชาติทาง
คริสตศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถ

เขาชมได โดยทางทัวรจะไมสามารถทราบลวงหนาเนื่องจากเปนการจัดการ
ของทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิ์ในการถายรูปชมบริเวณ
ดานนอก ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว*** 

คํ่า   ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และตื่นตากับการแสดงกายกรรม 

มายากล ของ ละครสัตว Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับ
เหลาสัตวที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพ
กับสัตวแสนรูเพ่ือเปนที่ระลึกไดอีกดวย 



 

 

**ที่นั่งชมเปนบัตรแบบตั๋วกรุ ปจัดตามระบบทัวรลอกที่นั่งไวตามราคาทัวร หากทาน
ตองการที่นั่งวีไอพีหรือที่นั่งดานหนากรุณาสอบถามเจาหนาที่เพื่อซื้อบัตร
อัพเกรดทั้งนี้หากที่น่ังจะอัพไดตอเม่ือมีทีน่ั่งเหลือเทานั้น** 

**กรณีละครสัตวงดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
เปนไปทางระบบการจัดการทางประเทศรัสเซียของคณะละครสัตว  ทั้งนี้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาบริการสวนนี้ให  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่พัก Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน

รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว  
วันที่สี่ พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย • หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino Tower • 

พิพิธภัณฑโคโลเมนสโกว ตลาดอิสไมโลโว     
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน ชม  พิ พิ ธภัณฑ  อ วกาศรั ส เ ซ ี ย  Museum Of 

Cosmonauticsนับวาเป นสถานที ่ท องเที ่ยวที ่มี
ความนาสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึง
ความยิ่งใหญของรัสเซียในชวงป ค.ศ.1960 ที่เปนยุค
ที่มนุษยชาติกําลังสนใจในเรื่องของทองฟ�า เเละเกิด
สงครามเย็นที่ทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขับเคี่ยว
กันอยางหนักเพื่อพิชิตอวกาศใหได เเละรัสเซียกนั็บวา
มีความโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เร่ืองเลยก็วาได 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานสูตึก หอสงสัญญาณ

โ ท ร ทั ศ น  Ostankino 
Tower ให ค ุณได  เห ็นวิ ว
เหนือเมืองหลวงของรัสเซีย
จ า ก ค ว า ม ส ู ง  ใ น
ขณะเด ียวกันก ็ท ําหน าที่
อ อ ก อ า ก า ศ จ า ก
สถานีโทรทัศนจํานวนมากไป
ยั งบ  าน เร ื อนชาวรัส เซี ย
เดินทางไปที่จุดชมวิวของหอสงสัญญาณน้ีเพ่ือรับชมความบันเทิงสดในรูปแบบของ
ทิวทัศนสุดอลังการ หอสงสัญญาณน้ีโดดเดนอยูบนเสนขอบฟ�าของมอสโกมาตั้งแต



 

 

ป 1967 และเปนหนึ ่งในอาคารที่ยืนอยู ดวยตัวเองที ่สูงที่สุดในโลก หอนี้เปน
ผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแตผ ู น ําโซเว ียตNikita 
Khruschevไดทําการปรับเปลี่ยนไปอยางมากในระยะการวางแผน เหตุการณน้ี
ทําใหสถาปนิกผูนี้วางหมวกไวใตหินที่ฐานหอเพื่อเปนสัญลักษณแสดงความเคารพ
ตอผูนํา ยืนที่ฐานเพื่อชื่นชมขนาดอันนาประทับใจของโครงการที่มีตนทุนสูงถึง 65 
ลานดอลลารสหรัฐฯ 

เที่ยง นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANTรับประทานม้ืออาหารสุดหรู
ที่ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโควระดับความสูง 
328 M. ณ Ostankino Tower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ**  เน่ืองจากตึก OSTANKINO TOWER ไมอนญุาตให  เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 

7 ป ขึน้ไปดานบนตึกได 
ดังน้ัน  โปรแกรมนี้จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ ลูกคาที่มีอายุตั้งแต 7 ป ขึน้ไป  /  ในกรณีที่มี

เด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เดินทาง 



 

 

ทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรานอาหารที่มีระดับเทียบเทาใหแทน** 
** หากทางตึกมีการจํากัดจํานวนผูขึ้นชมทางทัวรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปล

รานอาหารโดยจะแจงใหทราบกอนเดินทาง เนื่องจากเปนนโยบายทางตึก ซึ่งทางทัวรไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได** 

จากน้ัน น ํ า ท  า น สู  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ โ ค
โลเมนสโกว ตั้งอยูทางตอนใต
ของกร ุงมอสโคว สามารถ
มองเห็นแมนํ ้า Moskva ได 
อ ด ี ต ส ถ า น ท ี ่ แ ห  ง น้ี  เ ป น
พระราชวังฤดูรอนที่สรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 14  และยั ง เป น
บ  า น พั ก ต า ก อ า ก า ศ ข อ ง
ราชวงศอีกดวย ปจจุบันโคโลเมนสโกวเปนสวนสาธารณะขนาดใหญและพิพิธภัณฑ
ที่รวบรวมสถาปตยกรรมที่สรางจากไมทั่วรัสเซียไวทีนี่ และยังไดรับความนิยมเปน
อยางมาก เนื่องจากเปนสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมของรัสเซีย  จากนั้น นําทาน
เขาสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market)ตลาดสินคาหัตถกรรมและของเกา
อันลือชื่อ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจักรแหงประเทศรัสเซียตลาดนี้เปนศูนยกลาง
ทางการคาของที่ระลึก และของเกา ของสะสมขนาดใหญแหงกรุงมอสโคว ตั้งอยูที่
สถานีรถไฟ Partisanskayaอยูทางตะวันออกของกรุงมอสโคว เรียกไดวา ราคา
ถูกที่สุด และยังมีใหเลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พรอมใหอิสระแกทานได
เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อของที่ระลึก 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คํ่า   ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน

รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว  
 
วันที่หา สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train  •  เมืองเซนตปเตอรสเบิรก • 

พระราชวังฤดหูนาว  •  โบสถหยดเลือด      
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)โดยรถไฟ

ความเร็วสูงSapsan Fast Train(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** 
รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม**  

 
 
 
 
 

 
 
เดินทางถึง เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)เมืองที่ไดรับสมญา
นามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง จึงไดรับ
สมญานามวา “หนาตางแหงยุโรป”  

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 



 

 

จากน้ัน เดินทางส ู   พระราชวั งฤด ูหนาว
(Winter Palace)ที่ประกอบไปดวย
หองตางๆ ถึง 1,050 หอง สถานที่แหง
นี ้เคยใชเปนที ่รับรองการเสด็จเยือน
ประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพ 
ระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 
ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเปน
พระราชวังหลวงของราชวงศโรมานอฟ ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 ตั ้งอยู
ระหวางทาวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว และ ขาว 
ดวยสถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวไดเปดให
ประชาชนเขาชม พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ(The State Hermitage Museum)
ซึ ่งเปนสถานที ่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้ง
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซี่,ปกัสโซ,แรมบ
รันด,แวนโกะ เปนตน จัดเปนพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของโลกแหงหนึ่ง **ในบางชวง
พระราชวังอาจมีการปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังนั้นหากวันที่เดินทางตรง
กับชวงวันปดเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความ
เหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอื่นที่เปดหรือสถานที่อื่นๆในชวงเวลา
ดังกลาว** 

 



 

 

จากน้ัน เดินทางสู โบสถหยดเลือด(Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่ง
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางใหเปนเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 
2 พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวังดตีอประชาชน
ปรากฏวาชาวรัสเซียไมเขาใจเพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมคีวามเปนอยูท่ีจนลง 
เปนผลใหพวกชาวนารวมตัวกันวาแผนปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติด
ระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนที่เกดิเหตุน้ันถูก
สรางโบสถครอบไว กลายเปนโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุกวนัน้ี รูปแบบ
สถาปตยกรรมเปนแบบรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มีรปูรางลกัษณะคลาย
กับวิหารเซนตบาซลิท่ีมอสโคว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนตปเตอ

เบิรค 
 
 
 



 

 

วันที่หก วิหารเซนตไอแซค •  ป�อมปเตอรและปอล  •  พระราชวังฤดูร อนหรือ
พระราชวังปเตอรฮอฟ 

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน เ ดิ น ท า ง ส ู   ป � อ ม ป  เ ต อ ร   แ ล ะ

ป อ ล ด (Peter and Paul 
Fortress)สิ ่งแรกที ่สร างในเม ือง
เซนตปเตอรสเบิรค สรางขึ้นในป ค.ศ.
1703ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช 
เปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง โดย
มีความสูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะ
เปนรูปทรงหกเหลี่ยม เปนศิลปะแบบบารอค ปจจุบันดานในเปนพิพิธภัณฑที่ใช
เปนที่ฝงพระศพของพระเจาปเตอรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศ
โรมานอฟ นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแมมารีศักดิ์สิทธิ์ที่
งดงาม อันเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของคริสตศาสนิกชนของรัสเซียนําทานเดินทางสู 
มหาวิหารไอแซค(Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือวาไดรับการตกแตงอ
ลังกาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัมและภายในใชหินออน 
และหินอื่น ๆ กวา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมที่สถานที่แหงนี้ จึงไดมี
การกอสรางขึ้นใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป ค.ศ. 1818 ออกแบบ
โดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste de Montferrandโดยใชเวลาในการ
กอสรางนานถึง 40 ปมีการออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบเรเนสซองส และบา
โรก ตัววิหารใหญโต สีขาวบริสุทธิ ประดับดวยประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เปน
โบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่ประดับประดาตกแตงดวยกระจกสีอยางวิจิตรบรรจง 
และยังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเมืองที่น่ีใหความนับถือเปนอยางมาก  



 

 

 
 
เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ(Peterhof 

Palace) พระราชวังที่สวยงาม ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปน
พระราชวังที่สรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ช่ือวา ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ 
และ เลอ บรอง ซึ่งทั้งสองคนแบงกันสรางพระราชวังน้ี โดยตัวภายในพระราชวัง
เปนหนาที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส “บา
รอค”และ 
คลาสสิก พระเจาปเตอรหมายมั่นปم�นมือกบัพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงานไป
ยาวถึง 10 ป ราสเทรล 
ลี่บรรจงสรางพระราชวงัอยางประณีตเนนการตกแตงภายในที่เลือกจะใช โคมไฟ
ระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลักดานนอกจะเปนหนาท่ีของ เลอ 
บรอง เขาถูกพระเจาปเตอรเชิญมาสรางลานน้ําพุ โดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถือ
เปนจุดหลักของประสาทแหงน้ีก็วาได  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือน
พฤษภาคม และอาจปดทําการในวันจันทรสิ้นเดือน หรือวนัจันทรกับวันอังคาร (2วัน

ติดตอกัน) ซึ่งเปนธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดู
หนาว ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะปดทําความสะอาดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณี

ที่พระราชวังฤดูรอนปด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความ
เหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอืน่ที่เปดหรือสถานที่อืน่ๆในชวงเวลาดังกลาว** 
เย็น  ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนตปเตอ

เบิรค 
วันที่เจ็ด พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส •  ชอปปم�งเอาทเลต วิลเลจ  

•  สนามบินพัลโคโว •  เซนตปเตอรเบิรก                
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

 

จากน้ัน นําทุกทานเดินทางสู หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชกิ้น สถานที่ประทับและ
พักอาศัยของเจานายชั้นสูงไมวาจะเปนอเล็กซานเดอร ปุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซยี 
นําทานชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงาม 
แหงหน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆ ใหชมนับรอยแตทุกทานตองไมพลาดชมหองอําพัน 
(แอมเบอรรูม) เปนสุดยอดงานศิลป�ยุคศตวรรษที่18 อันประมาณคามิไดที่ชาง
เยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษัตริยฟรีดริชที่1 แหงปรัสเซียประกอบดวยแผน
ไมโอกขนาดใหญหกชิ้นเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดับอําพัน 6 ตน พรอมกระจก
ผนังและโมเสก อัญมณีมีคาจากอิตาลี หองอําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่
ผานมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 142 ลานดอลลาห  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีนได ทางบริษัทฯ ขอนําทานชม 
พระราชวังพาฟลอฟส ตั้งอยูสวนขนาดใหญซึ่งสรางโดยพระราชินีแคทเธอรีนมหา
ราช เพ่ือใหกับพระราชบุตรพอล โดยใชชางที่พระองคทรงโปรดที่สุดคือ Charles 
Cameron เปนคนออกแบบ และควบคุมการกอสราง แตตอมาพระเจาพอล ทรง
ใหBrennaชางอิตาเลียนที่พระองคโปรดปรานเนื่องจากพระองคตองการศิลปะ
แบบฝรั่งเศสมากกวาอิตาลี ทําใหคาเมอรรอนงอนไปพักใหญและกลับมาทํางาน
ตอหลังจากพระเจาอเล็กซานเดอรที่1ขึ้นครองราชยทรงเสด็จมาพํานักที่พระราชวัง
นี้ตัวพระราชวังประดับดวยของเกาดั้งเดิมที่ถูกเก็บใหรอดพนจากกทําลายเมื่อ
คราวสงครามโลก) 

เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 



 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแตง
สไตลยุโรปและเปนแหลง 
ชอปปم�งที่รวมรานคาดังมากมายกวา 40 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปم�ง ท่ี
ครบครันด วยสินค าชั ้นน ําต างๆ มากมาย เช น ADIDAS BOSS FURLA 
GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
จากน้ัน ไดเวลาอันสมควรเดินทางเขาสู สนามบินพัลโคโวเซนตปเตอรเบิรกประเทศ

รัสเซีย 
23.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตดิูไบโดยเท่ียวบินที่ EK 176 
วันที่แปด สนามบินดูไบ  • สนามบินสุวรรณภูมิ   
 
06.35 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง  
09.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372  

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจมิ

รูลืม 
 
 
 
 



 

 

**สําหรับพีเรียดวันที่ 29 ธ.ค.-05 ม.ค.63 ขากลับเที่ยวบินจะเปลี่ยนเวลาบินโดยบินออก
จากทาอากาศยานนานาชาติดูไบเที่ยวบินที ่EK370 เวลา 08.55น. ถึงสนามบินสุวรรณ
ภูมิเวลา 18.05น. โปรแกรมทองเที่ยวจะสลับตามความเหมาะสมของเที่ยวบิน **ทั้งนี้ขอ
ความรวมมือลูกคากรุณาอานรายละเอียดใหถี่ถวนกอนทาการจองโปรแกรมทัวรทุกครั้ง
หรือหากมีการซื้อตั๋วบินภายในกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทาการออกตั๋วทุกครั้ง* 

หมายเหตุ : หากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
โดยเปนการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหนวยงานในประเทศรัสเซีย ทางผูจัดขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนีลู้กคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข

ดังกลาวกอนทําการจองทุกครั้ง 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย....รัสเซีย WINTER มอสโคว เซนตปเตอรเบิรก 
 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

เริ่มเดินทาง  กลับจาก
เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

07 พ.ย.62 14 พ.ย.62 EK377/EK133   
EK176/EK372 49,900 49,900 48,900 5,000 

14 พ.ย.62 21 พ.ย.62 EK377/EK133   
EK176/EK372 49,900 49,900 48,900 5,000 

21 พ.ย.62 28 พ.ย.62 EK377/EK133   
EK176/EK372 49,900 49,900 48,900 5,000 

27 พ.ย.62 04 ธ.ค.62 EK377/EK133   
EK176/EK372 49,900 49,900 48,900 5,000 

05 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 EK377/EK133   
EK176/EK372 51,900 51,900 49,900 5,000 

12 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 EK377/EK133   
EK176/EK372 55,900 55,900 58,900 5,000 

19 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 EK377/EK133   
EK176/EK372 61,900 61,900 60,900 5,000 

29 ธ.ค.62 05 ม.ค.63 EK377/EK133   
EK176/EK37050 61,900 61,900 60,900 5,000 



 

 

** คณะเดินทางจํานวน 25 ทานตอกรุป** 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-โดฮา-
มอสโคว-เซ็นตปเตอรเบิรก-โดฮา-กรุงเทพฯ สายการบิน(EK) 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.

ตอ 1 ใบ 
 คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบ,ุนํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
 เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง

เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุ มครองถึงการสูญเสีย
ทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอ

ทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การ

ประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจาก
เจาหนาที่ตรวจคนเข าเม ืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั ้งท ี่ เม ืองไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 
70 USD/ทาน 

 คาบริการพนักงานยกกระเป�าทุกสถานที่ 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 10 ทานขึน้ไป กรณีไมถึง 10 ทาน ทางบริษัทจะขอ
เลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วนักอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินคามัด
จําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมด
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายในเชน (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋ว
รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่ 
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 



 

 

อาหาร 
 อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวรจะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหาร

สไตลยุโรปแบบฟวช่ัน ซึ่งรสชาติจะเปนไปตามสไตลรัสเซีย อาจจะไมถูกปากคนไทย
ในบางม้ือ  

 
โรงแรมที่พัก 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั ้น กรณี
เดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ                       ขอแนะนําใหทานเปดหองพัก
เปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพ่ิม เน่ืองจากบาง
โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริมซึ่งไมสะดวกสบายในการพัก **กรุณา
อานเงื่อนไขการจองแบบ 3 ทานหากลูกคาพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือวาทานยอมรับ
ในเงื่อนไขของหองพักดังกลาว**  

 โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเปนหองแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในหอง หอง 
Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวนใหญก็จะเปนลักษณะการนําเตียงมา
ชิดกันใหเปน Double หากลูกคารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไมรับรองเรื่อง
หองใหเนื่องจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึ้นอยู
กับการจัดการของทางโรงแรมเปนหลัก ทั้งนี้ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัด
รัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพัก
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อให
เกิดความเหมาะสม 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  



 

 

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆ
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. 
กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการ
เขา-ออกเมืองของทาน ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบ
หากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น  หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปยกนํ้า หาม
สแตมป�ตัวการตูนหรือสแตมป�อยางอื่นที่ไมใชสแตมป�จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ 
เพราะเปนเอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนนั้นพาสปอรตของทานจะไมสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ

บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัท
ฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม
และหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่
กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารดุจากสายการบิน 



 

 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคานํา้มันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ที่ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช,โรงแรม และ
สถานที่ตางๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สําหรับผูสูบบุหรี ่

 หากเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย 
รานคาจะปดเปนสวนใหญ ในกรณีทานตองการจองทัวรในชวงพีเรียดดังกลาว 
กรุณาพิจารณาหรือตัดสินใจกอนทําการจองทัวร 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึง
จะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรต
เลมใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถา
ไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา

อยางถองแท 
แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 

 


