
   
 

 
 

 



   
 

 
 

 

มอสโก – เซนตปเตอรสเบิรก 8 วนั 
จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส 

พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน  
 กาล่าดินเนอร์  ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส 

 
 
 

วันแรกของการเดินทาง  สนามบินสวุรรณภูมิ 
23.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การตอ้รับ

พร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่น่ังขึ้นเครื่อง 
วันที่สองของการเดินทาง  สนามบินสวุรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว ์- มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์- ถนนอารบัท 
03.30 น. (เวลาท้องถ่ิน) นําท่านออกเดนิทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  โดยเที่ยวบินที่ EK377/EK133 
 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องท่ีเมอืงดูไบ : 0715-0915 *.*.*. 
13.50 น. (เวลาท้องถ่ิน) เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรงุมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว ... 
ออกเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) ทีส่ร้างขึ้นโดย พระเจ้าซาร์อเลก็
ซานเดอร์ที ่1 ในปี 1839 และก็ดําเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปีสวยงามอลังการตั้งแต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด 

ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าหลังจากท่ีรัสเซีย
รอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสมาได้ อิสระใหท่้านถ่ายภาพด้านนอก  
จากนั้นเดินเลน่ชมถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านน้ี
เราจะได้เห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลอืกซือ้ และของที่ระลึก
หลากหลายแบบก็มีให้เช่นกัน  

 นําท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินแห่งมอสโก (MOSCOW METRO) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานท่ีท่องเที่ยว แต่เมือ่มาก็ตอ้งมา
ชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองน่ังดูซักครั้ง แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่หลบภัยจากกองกําลงัทหารนาซีในช่วง
สงครามครั้งที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใตด้ินท่ัวมอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ 
สถานีคอมโซโมลสกายา (KOMSOMOLSKAYA) ก็โดดเดน่ด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ 
ประดับประดาไว้ทั่วท้ังสถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามท่ีอลังการย่ิงใหญ่ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความ
ยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินออ่น งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก IZMAILOVO GAMMA หรือเทียบเท่า 
 
 



   
 

 
 

 
วันที่สามของการเดินทาง   มอสโคว ์- พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว ์ฮลิล ์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี  - ละครสัตว ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน เข้าชมพระราชวังเครมลิน (KREMLIN PALACE) สถานที่ท่องเที่ยวท่ีได้ชือ่ว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็น
ตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร้างข้ึนในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 3 ยิ่งใหญแ่ละสวยงามอย่างที่สดุ เป็นแหล่ง
สถาปัตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวัง
นอกเหนอืจากจํานวนห้องใชส้อยถึง 700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตร
สําหรับสังเกตการณ์ ภายหลงัปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ทําการของรัฐบาล และส่วนหน่ึงเปิดเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวให้คน
ทั่วไปเข้าชมได ้ที่บริเวณด้านนอกจะม ีปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่ท่ีไดรั้บการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอก
ใหญท่ี่สดุในโลก ซึ่งสร้างข้ึนในปี 1586 เพ่ือข่มขวัญศัตรแูละเพ่ือให้เป็นปืนใหญ่ทีใ่หญท่ี่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมเีส้น
ผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มีนํ้าหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกชื่อว่า 
ระฆังพระเจ้าซาร์ อยู่บนหอคอยพระเจ้าอีวานที่สูง 81 เมตร ระฆังใบน้ีจึงถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก นํ้าหนักรวมมาก
ถึง 200 ตัน แต่ท่ีเห็นมมุหน่ึงมีชิ้นส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มีนํ้าหนักมากถึง 
11.5 ตัน ภายในเราจะได้เหน็ โบสถอ์ัสสมัชัญ (ASSUMPTION CATHEDRAL) โบสถ์
เก่าแก่และศักดิ์สิทธ์ิ ด้วยการเป็นสถานท่ีจดัพิธีราชาภิเษกของกษตัริย์ของรัสเซียทุก
พระองค์ ตัวอาคารโบสถ์ม ี5 ชั้น ตกแต่งสวยงามท้ังด้านนอกและด้านใน ยิ่งด้านในน้ัน
มีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจริงๆ ...ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี ่
หน่ึงในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ท่ีสุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ําค่าตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เคร่ืองประดับ อาวุธ 
และงานศิลปะชั้นนํามากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย นําท่านเดินทางต่อสู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามท่ีสุดในมอสโก สแปรโ์รว์ ฮลิล์ (SPARROW HILLS) หรืออกีชือ่คือ เลนิน

ฮิลส ์เน่ืองจากเป็นทําเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชดัเจนและเป็นมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลอืกจุดน้ีเป็นทีต่ั้ง
ของบ้านพักสว่นตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวข้ึนมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดตีแล้ว ยังเป็นที่นิยมใน
การใช้เป็นมมุถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอกีด้วย 

นําท่านสู่ จัตุรสัแดง (RED SQUARE) จัตุรัสที่สวยงามที่สดุในโลกเพราะสร้างด้วยการนํา
หินแกรนิตและหินออ่นจํานวนนับล้านชิ้นตอกฝังลงบนพ้ืนท่ัวจัตุรัสที่มีความกว้าง 695 เมตรและ
ยาว 130 เมตร ทําให้กลายเป็นจัตุรัสโมเสกที่ย่ิงใหญอ่ลังการมาก เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์
ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแดงจะลอ้มรอบไปด้วยสถานที่สาํคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิกาซาวิเออร ์
(SAVIOR TOWER) ที่ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าข้ึนไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้

ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทับทมินํ้าหนักถึง 20 ตัน ม ีวิหารเซนต์บาซิล (ST. 
BASIL'S CATHEDRAL) ก็ถือว่ายังไปไม่ถึง น่ีคือสิ่งก่อสรา้งที่ได้รับการยอมรับว่าย่ิงใหญ่ที่สดุของรัสเซียในยุคศตวรรษ
ที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างข้ึนอย่างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มโีดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลัน่
กันไป  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 



   
 

 
 

 นําท่าน ชมการแสดง รัสเซียนเซอร์คัส ละครสัตว์ข้ึนชือ่ของรัสเซียท่ีผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตวต์่างๆ 
กายกรรมและมายากล ที่ท้ังสนุกและตื่นตาเป็นโชว์ที่พลาดไม่ได ้

ที่พัก IZMAILOVO GAMMA หรือเทียบเท่า 
วันที่สีข่องการเดินทาง      มอสโคว-์มูร์มันสค์   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
........ น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองมรู์มันสค์  (MURMANSK) โดยสายการบิน................ เที่ยวบินที่ ..........  
........ น. (เวลาท้องถ่ิน) เดินทางถึงท่าอากาศยานมูร์มันสค์   เป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (MURMANSK OBLAST) 

ตั้งอยู่บริเวณอา่วโคลา (KOLA BAY) โดยมแีหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมุทร เป็นเมืองทีอ่ยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และ
นอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติกหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แล้ว.... 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่หมูบ้่านซามิ (SAMI VILLAGE) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิน้ี ท่านจะไดส้ัมผัสถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพ้ืนเมืองซามทิี่ใช้ชวิีตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือ
ของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดมิชมสัตว์เมอืงหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ 
(REINDEER) หมาป่า(FOXES) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเดนิทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ  แบบชาวพื้นเมืองซามิ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ............. หรือเทียบเท่า 
........ น.  นําท่าน ตามลา่หาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาต ิที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซึ่ง แสงออโรร่า (AURORA 
BOREALIS) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ่าคืน  

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไมส่ามารถกําหนดหรอืทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ  

โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม *** 
วันที่ห้าของการเดินทาง      มูร์มันสค์   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านทีต่้องการทํากิจกรรมต่างๆกรุณาติดตอ่หัวหน้าทัวร์อย่างน้อยสองวัน 
*.*.*. รถสโนโมบิล (SNOW MOBILE)  ตะลุยหิมะ ให้ท่านได้สนุกตื่นเตน้กับลานนํ้าแข็งกว้างใหญ่ ซึง่เป็นประสบการณ์สุดสนุกและ 
เร้าใจเป็นอย่างยิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) ราคาประมาณ 5,000.- รูเบิล 
*.*.*. ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี ้ (HUSKY FARM) เปิดบริการ พฤหัสฯ/ศุกร/์อาทติย์) ให้ทา่นได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธ์ุที่ 
ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์น้ีเพ่ือใช้ในการลากเล่ือนบนนํ้าแข็งหรือหิมะ  
ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์น่ังรถเทียมสนัุขฮัสก้ีลากเลือ่น(Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มน้ีจะบรกิารต้อนรับท่านด้วยชารอ้น ขนม 
พ้ืนเมือง กับบรรยากาศตอ้นรับที่แสนจะ ราคาประมาณ 5,000.- รูเบิล 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า *.*.*.  
ที่พัก ............. หรือเทียบเท่า 



   
 

 
 

........ น.  นําท่าน ตามลา่หาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาต ิที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซึ่ง แสงออโรร่า (AURORA 
BOREALIS) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ่าคืน  

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไมส่ามารถกําหนดหรอืทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ  

โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม *** 
วันที่หกของการเดินทาง     มูร์มันสค-์เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
........ น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิร์ก  (SAINT PETERSBURG) โดยสายการบิน................ เที่ยวบินที่ ..........  

จากนั้นนําท่านสู่ ท่าเรือพาณิชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือ
รัสเซียนาวี ไดช้ื่อว่าเป็นเรือรบท่ีเก่าแก่ที่สดุในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนที่รับใชช้าวรัสเซียมายาวนาน ตั้งแต่ครั้ง
สงครามรัสเซียกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึงใชยิ้งปืนเป็น
สัญญาณการเข้ายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในการปฏิวัติสังคมนิยมท่ีนําโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 
และยังเป็นเรือที่โดยสารซารนิ์โคลสัท่ี 2 พร้อมราชนิกุลคนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที ่6 ในปี ค.ศ.1911 
ปัจจุบันเรือออโรร่าได้ปลดประจําการ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยนํ้า 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย นําท่าน ถ่ายรูปกับ  BRONZE HORSEMAN STATUE PETER GREAT เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์

สเบิร์ก ติดกับแม่นํ้าเนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซึง่ก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้เป็น
กษัตริย์พระองค์แรกท่ีได้ ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส Entienne Maurice Falconet 
ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  
นําท่าน ชมภายนอกป้อมปีเตอร์ แอนด ์ปอลด์ (PETER AND PAUL) เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมอืงเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์กสร้างในปี ค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้เป็นป้อมปราการ
ในการป้องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสก้ี (VASILIEVSKY ISLAND) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม 
กําแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด์ ปอลด์ (PETER-AND-PAUL-FORTRESS) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1712 
ด้วยการ ออกแบบของ DOMENNICA TREZZINI สร้างเสร็จในวันที ่29 มิถุนายน ค.ศ. 1733 ตั้งชือ่วิหารแห่งน้ีเพ่ือ
เป็นเกียรติ์แดนั่กบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ใน
อดีตเป็นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงท่ีสดุของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในทําการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึง่
นับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสตอ์อรโ์ทดอกซท์ั่วไปและวิหารแห่งน้ียังเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมต้น
จากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษตัริยอ์งค์สดุท้ายของราชวงศ์ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  *.*.*.  กาล่าดินเนอร์ ภายใน พระวังนิโคลัส *.*.*.   
...... พร้อมชมการแสดงพื้นเมอืงของรัสเซียที่ข้ึนชื่อ ด้วยดนตรีและการร้องเพลงท่ีมีเอกลักษณ์ ลิ้มรสไข่ปลาคาเวียร์และ 

จิบแชมเปญ *.*.*.   
ที่พัก PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทียบเท่า 
 
 



   
 

 
 

 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง              เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดรู้อนปเีตอร์ฮอฟ -พระราชวงัฤดูหนาว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน เข้าชมพระราชวังฤดรู้อนปีเตอร์ฮอฟ (PETERHOF) มีอีกชือ่หน่ึง
เรียกว่า PETRODVORETS หรือเปโตรควาเรสต ์ ตั้งอยู่แทบชานเมอืงของ
ที่น้ี เป็นพระราชวังที่ 
สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปีเตอร์องค์เดมิ ปีเตอร์ฮอฟเป็น
พระราชวังที่ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมัยน้ัน ที่ชือ่ว่าฟรานเชสโก ราส
เทรลลี ่และเลอ บรอง ท้ังสองทําคนละส่วนในพระราชวังน้ีโดยตัวภายในพระราชวังน้ันเป็นหน้าที่หลักของราสเทรลล่ี
ที่ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส์ "บารอค"และคลาสสิกพระเจ้าปีเตอร ์หมายมั่นป้ันมอืกับพระราชวังน้ี
มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่บรรจงสร้างพระราชวังอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใช้
โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีนํ้ามันเป็นหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนนํ้าพุอันตระการตาและ
สวนพฤกษานานาพันธ์ุ อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ชมภายนอกพระราชวังฤดูหนาว (HERMITAGE MUSEUM) ที่มีความสําคัญตอ่ประวัติศาสตร์

ของทั้งประเทศรัสเซียและไทย เน่ืองจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลที ่5 พระองค์ได้เสด็จมาประทับท่ีน่ี
ขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของพระเจ้าซาร์ในคราวเสด็จประพาสยโุรป
ใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์
ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุในโลก มีหอ้งมากถึง 1,050 หอ้ง มากถึง 3 ล้านชิน้ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน   

ข้อห้าม *.*.*. ภายในพระราชวัง ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป ตอ้งฝากไว้ท่ีเจ้าหน้าที่ รวมถึงสัมภาระขนาดใหญด่้วย *.*.*.  
นําท่านชม THE CATHEDRAL OF THE RESURRECTION เรียกเล่นๆว่า โบสถ์หยดเลอืด (SAVIOR ON BLOOD 
CATHEDRAL) ในปี 1881หลงัเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผู้กอ่การร้าย 
บุตรชายในฐานะกษตัริย์พระองค์ตอ่ไปจึงสร้างโบสถ์น้ีขึ้นเป็นอนุสรณ ์เป็นโบสถ์อันงดงามที่อยู่ข้างคลอง Griboyedov 
โดยสร้างข้ึนตามบัญชาของ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาคือ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที ่
2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณที่สร้างโบสถ์น้ีข้ึนยอดของโบสถ์มีความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที่สิ้นพระชนม์ 
ภายในสามารถจุคนได้ถึง 1,600 คน และใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งด้วยงาน “โมเสก”  ท่ีมี
ความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชห้ินออ่นหลากสี ประดับประดาด้านใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษท่ี
17 แบบโบสถ์ทรงหัวหอม   
นําท่าน เข้าชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S 
CATHEDRAL) มหาวิหารโดมท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก สวยงามน่าชมไป
ทั้งหลัง แต่ก่อนเคยเป็นโบสถ์ไม้เก่าหลังเลก็ พอเปลี่ยนเป็นมหาวิหารหลังใหญ่ความ
อลังการก็ปรากฏขึ้นด้วยอาคารหลังใหญท่ี่มเีสาหินแกรนิตชิ้นใหญ่จํานวน 48 ตน้ 



   
 

 
 

แถมแตล่ะต้นหน่ึงก็สูงเกิน 20 เมตร นํ้าหนัก 114 ตัน ส่วนของยอดโดมท่ีเห็นเป็นสีทองน่ันก็ทําด้วยทองคําแผ่นหนัก
ประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามย่ิงใหญ่ที่สดุ 

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE PULKOVO อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของที่เอาท์เลต็ซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์
ดังมากมายกว่า 40 ร้านค้าชัน้นํามากมาย อาทิ เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA 
TOMMY HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ ได้เวลาพอสมควร... เดินทางสู่สนามบิน  เซน็ต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย  โดยสายการบนิเอมิเรตส ์ เทีย่วบินที่ EK176/EK372 
วันที่แปดของการเดินทาง    ดูไบ  - สนามบินสวุรรณภูมิ 
 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องท่ีเมอืงดูไบ 0655-0940 *.*.*.  
19.15 น. (เวลาท้อถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

๑๑๑๑***...***๑๑๑๑ 
 

ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทําการจองไวก้ับทางบริษัทฯ กรุณา
แจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี

 

หมายเหต ุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน 
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ขึ้นราคาของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง ** 
 

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

7-14 ก.พ. / 26 ก.พ.-4 มี.ค. 
3-10 มี.ค. / 17-24 มี.ค. 
25 มี.ค. – 1 เม.ย. 

59,999.- 8,500.- 

 
 

อัตราน้ีรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น(ในกรณมีีความประสงคอยูตอจะตองอยู 

ภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดข้ึนสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจาก 

อยูในภมูิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การ

ประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิม่คาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดมิ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน

ของผูเดินทางเปนสําคญั) 



   
 

 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก  

** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพกั

ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรอื อยูคนละช้ันกนั และบางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 

ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมกีารแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูในแถบท่ีมอีุณหภมูิต่ํา  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูข้ึนมากและหองพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ข้ึนอยู

กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 

7. คาประกันภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงนิทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานัน้) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริม่ตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริม่ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน

บาท]เทานั้น 

8. คามคัคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  

 

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองดืม่ท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรดี, คาธรรมเนียมหนังสือเดนิทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง 

สายการบินกําหนดเกนิกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณเีกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดนิทางหรือของมี

คาท่ีสญูหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดแูลกระเปาและทรัพยสนิดวยตัวทานเอง  

7. SERVICE CHARGE (ทิป)  100.- USD (hotel, localguide, driver, restaurant) 

 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินคามัดจํา ทานละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  



   
 

 
 

ชําระสวนที่เหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 
เง่ือนไขการสาํรองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาหกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000.-บาท  
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบิน  
1.ทางบริษัทไดสํารองท่ีนัง่พรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียก

เก็บคามดัจําต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมคีาใชจายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง   

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท่ีจะนั่งตองมคีณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมี

รางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนกัประมาณ 20 

กิโลกรมั) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีนัง่ Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลา

ท่ีเช็คอินเทานั้น 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดนิทางและมีผลทําใหคณะเดนิทางไมครบตามจํานวนท่ี 

บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดนิทางได ซ่ึงจะตองมใีบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดนิทาง 

ของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังนี้ทานจะตองเสยีคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําตั๋วหรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน(กรณี

ออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 

สงวนสิทธิ์ในการ ไมคนืคาทัวรท้ังหมด  

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีทีไ่มสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน (ผูใหญ ) และ/ 

หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณนีี้ทางบริษัทฯ ยนิดีคนืเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวี

ซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุ 

ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนญุาตใหเดนิทางออกหรือกองตรวจ

คนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดนิทางราชการ (เลมสนี้ําเงิน) เดนิทาง หากทานถกู

ปฏิเสธการเดนิทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณยีกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูในดลุพินิจของสถานฑตู  



   
 

 
 

เร่ืองวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษัิทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวา

จะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ

เอกสารวีซา 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดนิทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถงึแมวาทานจะ 

ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคนืคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสมัภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนดัหมาย และโปรด 

แตงกายสภุาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทาง

บริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณยีกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพนิิจของทาง 
สถานทูตเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯเมือ่ทานได ชําระเงินมดัจําหรือ

ท้ังหมด จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด  

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมติัวีซา จะอยูในดุลพินิจของทาง 
สถานทูตฯเทานัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีนี ้

 เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลกูคา 
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้งมฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ิน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสดุวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณ

ลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปนสําคญั  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมคีวามประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจของคนสวน 

ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอืน่ เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจ

ผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มคีรรภเกนิ4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมีใบรบัรองแพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรณุาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อ 

หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดนิทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรณุาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกนั) 

 ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพือ่ขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยนั 

การเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยนืยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน 12 ชม. เชน เร่ิมงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00  

น. หากมีการเสยีเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมดัจําแลวหมายถึงทานยอมรับใน

ขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจวแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดนิทาง

ทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ

เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เง่ือนไขการจอง 



   
 

 
 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมดัจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จําเปนทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมอืงท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร 

(หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกดิอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชวิีต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย 
เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบรษิัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) / คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัตเิหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการ
บินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบรษัิท
ตางประเทศ) ท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตัว๋เครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีท่ีทานย่ืนวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตสุุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได 
เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขาเมอืงของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง
หากทานถูกปฏเิสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วัน
กอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษทัฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตอง
ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ 
ท้ังส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปน
สําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมี
รางกายแข็งแรง และชวยเหลอืผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเชค็อินสายการบนิ 
ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหัก
คาธรรมเนียมวซีา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดลุพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจํา
หรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏเิสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยืน่คํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุก
ครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรยีกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสภุาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 



   
 

 
 

ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 
 เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆทัง้ส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ 
ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปนสําคญั  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรอืถือวามากลุมใหญ
แลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปล่ียน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลวหมายถึงทาน
ยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรอืไมสะดวกในการเดินทาง
ทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม
, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงาน
ท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิ
พิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทาง
บริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคน
เขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง 
ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัท
ฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมี
เกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 


