
 

 

รหัสทัวร ZET2000707 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซากอรส เซนตปเตอรสเบิรก 8 วัน 5 คืน (QR) 
ส ว น โ ค โ ล เม น  - VDNKH Expo Park - ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ใ ต ดิ น  เมื อ ง ม อ ส โ ค ว  
มหาวิหารเซนตซาเวียร – ถนนอารบัต - โบสถอัสสัมชัญ – บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ - พระราชวังเครมลิน 
มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล – ระฆังยักษแหงพระเจาซาร 
ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต บาซิล 
หอนาฬิกาซาวิเออร - หางสรรพสินคากุม - อนุสรณสถานเลนิน - เซนต ปเตอรสเบิรก  
พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ 
 

 
 
 

 



 

 

วันแรก                 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) - สนามบินฮาหมดั 
เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 
 
13.30 น. /17.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร Q สาย
การบิน Qatar Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวก 

 

 
 
16.45 น. /20.40 น. นําทานเดินทางสู สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 

เที่ยวบินที่ QR833  (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทํา
การจอง) 

** ใชเวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 20 นาที บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บน
เคร่ืองบิน ** 

20.05 น. /23.50 น. เดินทางถึง สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร (เพื่อ
เปลี่ยนเคร่ือง ) 

แรก                 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) 
วนัที่สอง                สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - สนามบินโดโมเดโดโว 
-  เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย – สวนโคโลเมนส  โกเย –  VDNKH Expo Park – 
สถานีรถไฟใตดิน - เมืองมอสโคว – มหาวิหารเซนตซาเวียร -  ถนนอารบัต 
 
02.50 น. นําทานเดินทางสู สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซยี เที่ยวบิน

ที่ QR223 
** ใชเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 



 

 

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย นําทานผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 
ชั่วโมง) 

 
 นําทานเดินทางเขาสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศ

รัสเซีย มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซ่ึงในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมือง
มอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย 

 
           

 
จากนั้นนําทานแวะถายรูปดานหนา สวนโคโลเมนสโกเย (KOLOMENSKOYE 
PARK) ภายในบริเวณนี้ เปนที่ตั้งของพระราชวังไมพระเจาซารไมเคิล โรมานอฟ 
ซึ่งอดีตไดเคยเปนพระราชวังที่พระเจาซารอเล็กเซยแปรพระราชฐานประทับในฤดู
รอน อีกทั้งพระเจาปเตอรมหาราชเคยประทับที่นี่ในวัยเด็กและพระนางเอลิซาเบธ
ไดประสูติที่วังแหงนี้ บริเวณรอบนอกมีพื่นทีก่วางขวางและมีสวนตนไมและดอกไม



 

 

ที่รมรื่น ทานสามารถถายรูปเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบริเวณสวนและดาน
นอกตัวอาคารไดตามอัธยาศัย 
 

 
  
 จ า ก นั้ น นํ า ท า น เดิ น ท า งสู ส ว น  VDNKH Expo Park (Exhibition of 

Achievements of National Economy) เปนสถานที่จัดงานที่ใหญที่สุดใน
รัสเซีย ภายในพื้นที่เกือบ 1,500 ไร ที่นี้มีทั้งพิพิธภัณฑ อาคารจัดงานแสดง 
สวนหยอม สวนสัตวขนาดยอม สวนสาธารณะและพื้นที่พักผอนหยอนใจ ในชวง
ฤดูรอนที่นี่จะเปนพื้นที่สีเขียวที่มีนํ้าพุสวยงาม มีสวน Ostankino ที่รมรื่นเหมาะ
แกการเดินเลน เมื่อเขาถึงฤดูหนาว พื้นที่นํ้าพุและสวนดอกไมจะถูกเปลี่ยนให
กลายเปนลานเสก็ตขนาดใหญที่สุดในยุโรป 

 



 

 

 
  
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) 

ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการ
ตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจาก
ชวงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่ 
นํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณ
ความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูป
หลอ ภาพสลักนนูตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสด 

 



 

 

 
 

จากนั้นนําทานแวะถายรูปดานนอก มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of 
Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตให
ถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป 
ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปน
วิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญ
ระดับชาติ  หมายเหตุ : หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะ
ไมอนุญาตใหเขาชมดานใน 

  
  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาว

ประมาณ 1 ก.ม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก ราน
นั่งเลน และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปด
หมวกอีกดวย 

 



 

 

 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว 
พักที่  MAXIMA SLAVIA / MAXIMA ZARYA, Moscow หรือเทียบเทา 

วนัที่สาม                เมืองมอสโคว - เมืองซารกอรส - โบสถอัสสัมชัญ - บอนํ้าศักดิ์สิทธ์ิ 
- โบสถทรินิตี้ - เมืองมอสโคว – ตลาดอิสไมโลโว - DIY ตุกตาแมลูกดก 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานเดินทางสู เมืองซากอรส (Zagorsk) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
30 นาท)ี เปนเมืองโบราณ เปนที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ใน
คริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอน
ศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ  
 
จากนั้นนําทานเดินทางเขาชม โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ
เกาแกที่มีความสวยงามมากของเมือง สรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 
1559-1585 สรางเลียนแบบโบสถอัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแทนสําหรับประกอบพิธีของ



 

 

พระสังฆราชและที่สําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง ผานชม บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ 
(Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ  
หมายเหตุ : หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขา
ชมดานใน 
 
นําทานเดินทางเขาชม โบสถทรินิตี้ (Holy Trinity) เปนโบสถแรกของเมืองมี
ยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มี
โลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่
ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ 
 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 
 
นําทานเดินทางสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคา
พื้นเมือง ซึ่งทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซื้อสินคา



 

 

ตามอัธยาศัย อาทิ ตุกตามาทรอชกา (แมลูกดก) ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบ
ตางๆ กลองไม พวงกุญแจ ไมแกะสลัก และสินคาของท่ีระลกึอื่นๆ อีกมากมาย 
 

 
 

นําทานเดินทางสู  รานผลิตตุกตาแมลูกดก (Matryoshka) ทานจะไดทํา
กิจกรรม DIY ดวยตัวของทานเองในการระบายสีตกแตงตุกตาแมลูกดกที่มีชื่อเสียง
และถือเปนสัญลักษณอีกอยางนึงของรัสเซีย 1 เซต ตอ 1 ทาน และทานสามารถ
นํากลับไปเปนของที่ระลึกไดอีกดวย  
 



 

 

 
  

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว 
พักที่  MAXIMA SLAVIA / MAXIMA ZARYA, Moscow หรือเทียบเทา 

วนัที่สี ่                   เมืองมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหา
วิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล – ระฆังยักษแหงพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต บาซิล 
หอนาฬิกาซาวิเออร - หางสรรพสินคากุม - อนุสรณสถานเลนิน         

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไป
ประทับที่เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรอง
แขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนที่ตั้งของ 
มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตา
เลียนเปนสถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานที่ ที่พระเจาซารใชทําพิธี
บรมราชาภิเษก หมายเหตุ : หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะ



 

 

ไมอนุญาตใหเขาชมดานใน  ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The 
Archangel Michael) ที่สรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล 
ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช ผานชม 
ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 
สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความ
ผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปจจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครมลินแหง
นี้ ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 
ตองการใหเปนปนใหญที่สุดในโลก ที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซ
นํ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   
 
จากนั้นนําทานเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury 
Chamber Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ีเกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย เปนที่เก็บ
สะสมทรัพยสมบัติลํ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่  14-15 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอรเปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพย
สมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศอังกฤษ 
และ ประเทศอิหราน 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 



 

 

 
 
จากนั้นนําทานเดินทางสูยาน จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมือง
ที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิม
ฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 
ปจจุบันสถานที่แหงนี้ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วัน
แรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง
ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint 
Basil's Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวย
ยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสัน
สดใส ตั้งตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให
คนจํานวนไมนอยที่เดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเปนที่ระลึกคูกับมหา
วิหารแหงนี้ พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอนัยาวนานของสถานที่สําคัญนี้ควบคู
กันไป  มหาวิหารเซนต  บาซิล สรางขึ้น โดยพระเจาอีวานที่  4  (Ivan the 
Terrible) เพื่อเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมือง



 

 

คาซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยป 
ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวย
ความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 
ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงนี้มาก จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแก
สถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใหสถาปนิกผูนั้นสามารถ
สรางสิ่งที่สวยงามกวานี้ไดอีก การกระทําในครั้งนั้นของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปน
ที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นั่นเอง  
นําทานชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ซึ่งตั้งอยูบนป�อมส
ปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ้าหนัก 
20 ตั น  ซึ่ ง พ ร รค ค อ ม มิ ว นิ ส ต นํ าม าป ระดั บ ไว เมื่ อ ป  ค .ศ . 1995 ช ม 
หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของ
เมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาชั้นนํา จําหนาย
สินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้าหอม แบรนดดังที่มีชื่อเสียงที่เปนรุน
ลาสุด (New Collection) ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สราง
เพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อทาน
สิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแตยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมที่นี่ดวยความสงบ
เพ่ือชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซึ่งเปดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 
90 กวาปแลวก็ตาม ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบน
แทนหินมีโลงแกวครอบอยู 
 



 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พักที่  MAXIMA SLAVIA / MAXIMA ZARYA, Moscow หรือเทียบเทา 
 
 
 

วนัที่หา                 เมืองมอสโคว - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก 
- เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน         
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานเดินทางสู  สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือ
เทียบเทา เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน หรือที่เรียกวา Velaro RUS EVS 
เปนรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเปนสวนหนึ่งของตระกูล 
Siemens Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 ก.ม. ตอ ชม. (155 ไมล
ตอชั่วโมง)  



 

 

......... น. นําทานเดินทางสู เมอืงเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) โดยรถไฟ
ความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  
หมายเหตุ : รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 

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

ไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เซนต ปเตอรสเบิรก สรางโดยพระเจา
ซาร ปเตอรมหาราช เม่ือ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสรางดวยการถมทรายและ
หินเปนจํานวนมากเพราะวาพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเปนดินเลนของทะเล พระองค
ทรงเลือกที่จะสรางเมืองที่บริเวณนี้เพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและ
สามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆไดงาย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให
ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปไดโดยงาย ตอมาเมืองเซนต ปเตอรเบิรกจึง
ไดรับสมญานามวาหนาตางแหงยุโรป และไดเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซีย



 

 

เปนเวลา 206 ป (หลังจากนั้นไดยายเมืองหลวงไปที่เมืองมอสโคว เมื่อ พ.ศ. 
2461) ชื่อเดิมของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก คือ เปโตรกราด (Petrograd ใช
ในชวง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใชในชวง พ.ศ. 
2467-2534)  

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 

นําทานเดินทางสู เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือที่รูจักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซ่ึงเปน
ที่พักในฤดูรอนของราชวงศที่สวยงามและเปนบานที่รักและโปรดปรานของสมาชิก
ครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค  
 
นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังแคทเทอรีน  (Catherine Palace) ที่
สวยงามมากแหงหนึ่งในรัสเซีย มีหองตางๆใหชมนับรอยหอง แตหองที่ทุกทาน
ตองไมพลาดชมก็คือ หองอําพัน  หรือ หองแอมเบอรรูม (The Amber Room) 
ที่เปนสุดยอดงานศิลป�ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณคามิได ที่ชางจากเยอรมัน
สรางใหแกปราสาทของกษัตริยฟรีดริชที่ 1 แหงรัสเซีย ประกอบดวยไมโอคขนาด
ใหญหกชิ้นเนื้อที ่100 ตารางเมตร ประดับดวยอําพนั 6 ตน พรอมกระจกผนังและ
โมเสก อัญมณีลํ้าคาจากอิตาลี หองอําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่ผานมา 
ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 142 ลานดอลลาหสหรัฐ 

 



 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
พักที่  LADOGA / OKHTINSKAYA HOTEL, St. Petersburg หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่หก                 เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังป
เตอรฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังป เตอรฮอฟ 
(Peterhof Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ตั้งอยูริมฝم�งทะเลบอลติค สรางในป 
ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราชซึ่งพระองคใชเปนที่ประทับพักผอน
สําหรับลาสัตวในชวงฤดูรอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวังแหงนี้มีความ
งดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซายส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแสดงถึงอํานาจ ความ
เจริญรุงเรืองของประเทศรัสเซีย จึงไดรวบรวมสถาปนิกและชางฝมือจากทั่วทุกมุม
โลกมากมาย เพ่ือเนรมิตสิ่งกอสรางและสถาปตยกรรมที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรม
แบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ประดาหองตางๆ เชน หองบอลรูม หองทองพระโรง 
เปนตน สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมนํ้าพุอันโดดเดนอลังการ
สีทองเหลืองอราม และ รมรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุดานหนา
พระราชวังริมฝم�งทะเลบอลติค  
หมายเหตุ 1 : นํ้าพุดานหนาพระราชวังจะปดในชวงฤดูหนาว ประมาณชวง
เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกป  
หมายเหตุ 2 : พระราชวังฤดูรอนฯ จะปดทําการทุกวันจันทร หรือ วันจันทร
และวันอังคารสิ้นเดือน (2 วัน ติดตอกัน) โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งเปน
ธรรมเนียมวันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ที่จะเพิ่มวันหยุดในชวงฤดูใบไม
รวง และ ฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่
พระราชวังฤดูรอนฯ ปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ไดตามความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนําทานชมความสวยงามของ 
พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส พระราชวังใด พระราชวัง
หนึ่งเปนการทดแทน ทั้งนี้ การปดทําการของแตละพระราชวัง จะไมตรงกัน
ทุกพระราชวัง ** 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 

 
 

นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวย
หองตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือน
ประเทศรัสเซียของพระมหากษัตริยไทย รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี
ระหวางประเทศไทยกับประเทศรัสเซีย พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณ
รวมกับพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ของประเทศรัสเซียเพื่อเปนที่ระลึกอีกดวยภายใน
พระราชวังยังมี พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (The State Hermitage Museum) 
ซึ่งอยูบริเวณเดียวกันกับพระราชวังฤดูหนาว เปนสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้า
คาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนา
โด ดาวินซี ่,ปกัสโซ , แรมบรันด , แวนโกะ ฯลฯ จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะทีส่วยที่สุด
และยิ่งใหญทีส่ดุแหงหนึ่งของโลก 
 



 

 

 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
พักที่  LADOGA / OKHTINSKAYA HOTEL, St. Petersburg หรือเทียบเทา 

 

วนัที่เจ็ด                เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - มหาวิหารเซนต ไอแซค - โบสถหยด
เลือด - ป�อมปเตอร และ ปอล - ถนนเนฟกี ้- หางแกลอเรีย - สนามบิน  ปูนโกโว เมือง
เซนต ปเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นํ าท านแวะถ ายรูปด านหน า มหาวิห ารเซนต ไอแซค (Saint Isaac’s 
Cathedral) เปนมหาวิหารซึ่งสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1818-1858 รวมแลวใชเวลา
กอสรางทั้งสิ้น 40 ป มหาวิหารแหงนี้สรางขึ้นโดยดําริของพระเจาซาร อเล็กซาน
เดอรที่ 1 (Tsar Alexander I) เพื่อถวายใหกับ Saint Isaac of Dalmatia ผู
ซึ่งเปนนักบุญอุปถัมภของพระเจาปเตอรมหาราช (Peter the Great) ในอดีต



 

 

มหารวิหารแหงนี้ถือวาเปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซีย แตปจจุบันตําแหนงมหา
วิหารที่ ใหญที่สุดในรัสเซียตกเปนของมหาวิหารเซนตซาเวียร (Church of 
Christ the Savior) ซึ่งสรางเสร็จเมื่อปค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที่สรางดวย
โมเสควิจิตรสวยงาม รูปเขียนไอคอนตางๆ และหินแกรนิตขนาดใหญพิเศษ มหา
วิหารแหงนี้เปนที่นับถือของชาวเมืองเปนอยางมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูก
ถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซ
คแหงนี้ ไดรับความเสียหายเพียงเลกนอยเทานั้น 
 
จากนั้นนําทานแวะชมถายรูปดานหนา โบสถหยดเลือด (Church of the 
Savior on Spilled Blood) ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางขึ้นบน
บริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม เพื่อเปน
อนุสรณแดพระบิดา ทรงนํารูปแบบสถาปตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 
16-17 มาใชในการกอสราง มีลักษณะรูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลที่เมืองมอส
โคว  
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางเขาชม ป�อมปเตอร และ ปอล (Peter and Paul Fortress) 
สิ่งกอสรางอันดับแรกสุดของเมือง เพ่ือเปนอนุสรณตอชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน 
เปนศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ ดานในเปนที่เก็บพระศพของ
ราชวงศโรมานอฟ เริ่มจากพระเจาปเตอรมหาราช จนกระทั่งกษัตริยพระองค
สุดทายของราชวงศ พระเจานิโคลัสที่ 2 และ ครอบครัวของแทบทกุพระองค 
 
นําทานเดินทางสู ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สรางในป ค.ศ. 1710 ใน
สมัยพระเจาป เตอรมหาราช โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร เริ่มตนที่หนา
พระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานีรถไฟ จุดเดนอยูที่สถาปตยกรรมสมัย
ศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยูสองขางทาง ปจจุบันเปนถนนสายหลักของเมือง
เซนต ปเตอรสเบิรก ซ่ึงเปนทั้งยานการคา ยานที่อยูอาศัย ที่ตั้งของพระราชวัง โรง
ละคร โรงแรม และสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญอีกมากมาย 
 



 

 

 
 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
 

นําทานเดินทางสู หางแกลลอเรยี (Galleria Department Store) เปนหางที่
ตั้งอยูใจกลางเมืองเซนตปเตอรสเบิรก ภายในมรีานอาหาร ชอรปแบรนดดังตางๆ 
ทั้งเส้ือผา กระเป�า รองเทา และอื่นๆ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�งกอน
เดินทางกลับอีกดวย 

 
นําทานเดินทางสู สนามบินปูนโกโว เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ประเทศรสัเซีย 

23.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร  เที่ยวบินที่ 
QR282 

** ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
 
 
 



 

 

วนัที่แปด              สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร  
- สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 
05.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร (เพื่อเปลี่ยนเครื่อง) 
08.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบินที่  

QR832 
** ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ 

 
**รายการทัวรอาจมีการปรบัเปลี่ยน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง 
ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลกั** 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบรกิาร ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ราคาทัวรตอทาน 
หองละ 2-3 ทาน 

ราคาเด็กไมมีเตียง 
พักกับผูใหญ 2 

ทาน 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

04 – 11 เมษายน 
2563 

04APR QR833 BKK-
DOH 20.40-23.50 

05APR QR223 DOH-
DME 02.50-08.00 

10APR QR282 LED-
DOH 23.00-05.00+1 
11APR QR832 DOH-

BKK 08.30-19.00 

49,999 49,999 8,000 32,999 

09 – 16 เมษายน 
2563 

09APR QR839 BKK-
DOH 16.45-20.05 

10APR QR223 DOH-
DME 02.55-08.05 

15APR QR282 LED-
DOH 23.00-04.55+1 
16APR QR832 DOH-

BKK 08.15-19.00 

55,999 54,999 8,000 38,999 

11 – 18 เมษายน 2563 

11APR QR839 BKK-
DOH 16.45-20.05 

12APR QR223 DOH-
DME 02.55-08.05 

17APR QR282 LED-
DOH 23.00-04.55+1 
18APR QR832 DOH-

BKK 08.15-19.00 

55,999 54,999 8,000 38,999 

12 – 19 เมษายน 
2563 

12APR QR839 BKK-
DOH 16.45-20.05 

13APR QR223 DOH-
DME 02.55-08.05 

18APR QR280 LED-
DOH 17.25-23.20 

19APR QR980 DOH-
BKK 02.10-12.55 

55,999 54,999 8,000 38,999 

 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทานละ 

10,000 บาท ** 



 

 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 65 USD 

** 
 

** สําหรบัอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดนิทาง หรอื เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ  
(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทางตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ของ
สายการบิน Qatar Airways ไมสามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วัน
เดินทางกลับ (Change Date) ไมวากรณีใดก็ตามซึ่งทีน่ั่งถูกระบุใหเปนหมูคณะ 
 คาภาษีนํ้ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar 
Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีนํ้าหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น 
รวม 30 ก.ก.) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน แบบเสริมเตียง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมท่ีพักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

 คาประกันอุบัติ เหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง 
ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 2,000 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป 
ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที ่1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วนั กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงนิไมครบ



 

 

ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่
ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทาง
อยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณี ที่ นักทองเที่ ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหนึ่ง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบรกิารดังนี้ 

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 



 

 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการ
จัดเตรียม การจดัการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน 
(Triple Room) แบบเสริมเตียง หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตอง
เปน 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรอื อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 
หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง

เดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
4. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทานั้น 
5. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 



 

 

6. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

10. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น 

11. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมเีอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

12. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏบิัติเทานั้น 

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส



 

 

ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภณัฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

14. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

15. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม  
 


