
 

 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 13482 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ           

23.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินQutar Airways (QR)โดยมี
เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วันที่สอง สนามบนิสุวรรณภูมิ • สนามบนินานาชาติโดฮา• สนามบนิโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศ         

                             รัสเซีย •  สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคว • Arabat Street•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ 

                                                                                                                                                     (-/กลางวัน/เยน็) 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศกาตาร์ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮาโดยเท่ียวบินท่ีQR 837 
  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง** 
 

ส  

05.30 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮา***เพ่ือเปลีย่นเคร่ือง*** 

06.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโควว ์โดยสายการบินการ์ตา้ร์แอรเวย ์เท่ียวบินท่ี QR 233 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.45 ช่ัวโมง** 

11.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก
เจา้หนา้ท่ีน าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป 
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากเมืองหน่ึง 
ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่มีโบสถซ่ึ์งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากกว่า 200 แห่ง 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro) ต่ืนตากบัการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับ

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี เป็นต้น เดินทางไปยงั ถนนอารบัต
(Arbat Street) อยูใ่นใจกลางของแหล่งประวติัศาสตร์ และถือว่าเป็นหน่ึงในย่านโบราณท่ีสุดของมอส
โคว ์ท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคาเฟ่  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
จากนั้น เดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์(Sparrow Hills) จุดชมทศันียภาพของกรุงมอสโคว ์ปัจจุบนัพ้ืนท่ี

ดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารHARD ROCK CAFEอาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวช่ัน 

ที่พกั  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 

วันที่สาม พระราชวังเคลมลนิ •  พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์• จัตุรัสแดง• มหาวิหารเซนต์บาซิล• ช้อปป้ิง

ห้าง GUM• มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์• ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS (-/กลางวัน/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดก าเนิดของ
ประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหวัใจของ
กรุงมอสโคว ์อีกทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์จนกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราช
ทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวงัเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือว่าท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตของพระเจ้า
ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ส าหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ตั้งอยู่อยู่ในเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดชม 
ไดแ้ก่ มงกุฎทองค าของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎน้ี
ใหก้บัเจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท าจาก
ทองค าประดบัดว้ยขนเสือเซเบิล (Sable) และอญัมณีล ้าค่าต่างๆมากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึง
สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อน แลว้ใชเ้พื่อในการประกอบ
พิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่
พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอย่างผลงานศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนัใหญ่โตและความงดงาม
เป็นตวัดึงดูดใหผู้ค้นมาเยีย่มชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทับใจกบัขนาดอนัมหึมาของท่ีน่ี 

   



 

จากนั้น ชม จั ตุ รัสแดง (Red Square)

สถานท่ีส าคญัใจกลางเมืองมอสโคว ์
สร้างในสมยัคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ี
เป็นศูนยร์วมเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ 
เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือ
ก า รประท้ว งตั้ ง แ ต่ อ ดี ต จน ถึ ง
ปัจจุบนัและยงัถือไดว้่าเป็นจตุัรัสท่ีมี

ความสวยงามมาก ท่ี สุดในโลก 
บริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ย

สถานท่ีส าคัญของประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถ ได้ชม อนัได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint 

Basil’s Catherdral)สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับว่าสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว ์จนไดรั้บการขนานนามว่า 
“โบสถลู์กกวาด” สร้างข้ึนดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ  

 



 

ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ใน
สมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัมองโกลท่ีเมืองคา
ซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงท าใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้อีวานท่ี 4 
เป็นอยา่งมาก จึงมีค  าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาทั้งสองขา้งท้ิงเสีย เพ่ือไม่ให้สถาป

นิคผูน้ี้สามารถสร้างส่ิงสวยงามกว่าน้ีไดอี้ก การกระท าของพระองค์ในคร้ังนั้น ส่งผลให้ทุกคนขนาน
นามว่า “พระเจา้อีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนัแบบ International Buffet 

 น าท่านเขา้ชมและชอปปิงท่ี ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่

ของเมืองมอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นห้างสรรพสินคา้ชั้นน าจ  าหน่ายสินคา้แบรนด์เนม 
เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด 

จากนั้น ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)เป็น

วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า Moskva เมืองมอสโก ประเทศ
รัสเซีย สร้างข้ึนในสมยัของพระเจา้ซาร์อเลก็ซานเดอร์ ท่ี 1เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ 

 
และแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหา
วิหารเซนตเ์ดอะซาเวียร์ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45ปีในสมยัของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบท าลายมหาวิหาร



 

แห่งน้ี จนกระทัง่ในสมยัประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมี้การบูรณะข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเงินบริจาค
และพลงัความศรัทธาของผูค้น ดงันั้นท่ีน่ีจึงเป็นท่ีรักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดม
ทองแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในการประกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนา
ของประเทศรัสเซีย 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจนี 

จากนั้น น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสตัวแ์สนรู้ และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว ์

Circus Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสตัวท่ี์ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดี หลงัจากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสตัวแ์สนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย **กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซ่ึง

บางกรณงีดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่วนนีใ้ห้ 

  
ที่พกั  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 

 

วันที่ส่ี พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • พิพิธภัณฑ์โคโลเมนส

โกว • ตลาดอสิไมโลโว่     (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonauticsนั้นนับว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ
น่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดงใหคุ้ณเห็นถึงความยิง่ใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1960 ท่ีเป็นยคุท่ี 



 

 
มนุษยชาติก  าลงัสนใจในเร่ืองของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเยน็ท่ีท าใหพ้วกเขาเเละอเมริกนัตอ้งขบัเค่ียว
กนัอยา่งหนกัเพื่อพิชิตอวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซียก็นบัว่ามีความโดดเด่นเเละส าเร็จในหลายๆ เร่ืองเลยก็ว่า 

จากนั้น น าท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Towerให้คุณไดเ้ห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซีย

จากความสูง ในขณะเดียวกนัก็ท าหนา้ท่ีออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จ  านวนมากไปยงับา้นเรือนชาว
รัสเซีย 

 



 

เดินทางไปท่ีจุดชมวิวของหอส่งสญัญาณน้ีเพ่ือรับชมความบนัเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ 
หอส่งสญัญาณน้ีโดดเด่นอยูบ่นเสน้ขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารท่ียืนอยู่
ดว้ยตวัเองท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอน้ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้  าโซเวียต
Nikita Khruschevไดท้ าการปรับเปล่ียนไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ีท าให้สถาปนิกผูน้ี้

วางหมวกไวใ้ตหิ้นท่ีฐานหอเพื่อเป็นสญัลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้  า ยนืท่ีฐานเพ่ือช่ืนชมขนาดอนัน่า
ประทบัใจของโครงการท่ีมีตน้ทุนสูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

เที่ยง น าท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANTรับประทานม้ืออาหารสุดหรูที่ท่านจะได้สัมผัสกับ

บรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ**  เน่ืองจากตกึ OSTANKINO TOWER ไม่อนุญาตให้  เดก็ที่มอีายุต า่กว่า 7 ปี ขึน้ไปด้านบนตกึได้ 

ดังนั้น  โปรแกรมนีจ้งึขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ ลูกค้าที่มอีายุตั้งแต่ 7 ปี ขึน้ไป  /  ในกรณทีี่มเีดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เดินทาง 

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงร้านอาหารทีม่รีะดับเทียบเท่าให้แทน** 
 



 

จากนั้น น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์โคโลเมนส
โกว ตั้งอยูท่างตอนใตข้องกรุงมอส
โคว  ส ามา รถมอง เ ห็นแ ม่น ้ า 
Moskva ได้ อดีตสถานท่ีแห่งน้ี 
เป็นพระราชวงัฤดูร้อนท่ีสร้างข้ึน
ในศตว รรษ ท่ี 1 4  และย ัง เ ป็น
บา้นพกัตากอากาศของราชวงศ์อีก
ดว้ย ปัจจุบันโคโลเมนสโกวเป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่และ
พิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมสถาปัตยกรรมท่ีสร้างจากไมท้ัว่รัสเซียไวที้น่ี และยงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นสถานท่ีส าคัญทางวัฒนธรรมของรัสเซีย   จากนั้ น น าท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ 
(Izmailovo Market)ตลาดสินคา้หตัถกรรมและของเก่าอนัลือช่ือ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจกัรแห่ง
ประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของท่ีระลึก และของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่แห่ง
กรุงมอสโคว ตั้งอยูท่ี่สถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทางตะวนัออกของกรุงมอสโคว ์เรียกไดว้่า ราคาถูก
ท่ีสุด และยงัมีใหเ้ลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้อิสระแก่ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือ
ของท่ีระลึก 

  
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจนี 

ที่พกั  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 

 

 

 

 



 

วันที่ห้า สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก-พระราชวังฤดูหนาว 

 โบสถ์หยดเลือด        (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูงSapsan Fast 

Train(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม**  

 

เดินทางถึง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)เมืองท่ีไดรั้บสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรป

เหนือ” เพราะทศันียภาพท่ีสวยงามของเมือง เมืองน้ีสร้างโดยพระเจา้ซาร์ปิเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ.2246 
โดยตวัเมืองเร่ิมสร้างดว้ยการถมทราย และหินเป็นจ านวนมาก เพราะว่าพ้ืนท่ีเดิมนั้นเป็นดินเลนทะเล 
เหตุผลในการทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ท่ีสามารถติดต่อไปทางยโุรปและประเทศอ่ืนๆได ้เพื่อการ
พฒันาและปรับเปล่ียน ประเทศรัสเซียให้ทดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆได ้ต่อมา จึงได้รับสมญานามว่า 
“หน้าต่างแห่งยุโรป” เมือง เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค เดิมมีช่ือว่า เปโตรกราด Petrograd และ เลนินกราด 
Leningrad 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว(Winter Palace)ท่ีประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 1,050 ห้อง 

สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ในการเจริญสัมพนัธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงขแงราชวงศโ์รมานอฟ 
ระหว่างปี ค.ศ.1732 -1917 ตั้งอยูร่ะหว่างท่าวงั กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสี
เขียว และ ขาว ดว้ยสถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดให้ประชาชน

เขา้ชมในฐานะ  



 

 
พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ(The State Hermitage Museum)ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่า

ของโลกกว่า 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก อยา่งเช่น ลิโอนาโด ดาวินซ่ี,ปิกสัโซ่,
แรมบรันด,์แวนโกะ๊ เป็นตน้ จดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง **ในบางช่วงพระราชวงั
อาจมีการปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ดงันั้นหากวนัท่ีเดินทางตรงกบัช่วงวนัปิดเขา้ชม ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขา้พระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือ
สถานท่ีอ่ืนๆในช่วงเวลาดงักล่าว**  

จากนั้น เดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด(Church of the Savior on Spilled Blood)ซ่ึงพระเจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 
ทรงสร้างใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซาร์อเลก็ซานเดอร์ท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลิกทาส 
ดว้ยความหวงัดีต่อประชาชน ปรากฏว่าชาวรัสเซียไม่เขา้ใจเพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมีความเป็นอยู่
ท่ีจนลง เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตวักนัว่าแผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญิงชาวนาผูห้น่ึงติดระเบิดพลีชีพ
วิ่งเขา้มาขณะพระองคเ์สดจ็ผา่น ต่อมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถ์
หยดเลือดมาจนถึงทุกวนัน้ี รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 มีรูปร่าง
ลกัษณะคลา้ยกบัวิหารเซนตบ์าซิลท่ีมอสโคว 



 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที่พกั HAMPTON BY HILTON หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ปิเตอเบิร์ค 

วันที่หก วิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 

          (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์(Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกท่ีสร้างในเมืองเซนต์ปิ

เตอร์สเบิร์ค สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1703ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดของเมือง 
โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร 
ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม 
เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบัน
ดา้นในเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใชเ้ป็นท่ี
ฝังพระศพของพระเจ้าปีเตอร์ม
หาราช และพระบรมวงศานุวงศ์
แ ห่ ง ร า ช ว ง ศ์ โ ร ม า น อ ฟ 
นอกจากน้ีย ังมีภาพเขียนของ



 

นกับุญ รวมรูปพระแม่มารีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีงดงาม อนัเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชนของรัสเซีย 
ต่อจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค(Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือว่าได้รับการ
ตกแต่งอลงักาลมากท่ีสุด ยอดโดมฉาบดว้ยทองค าแท ้100 กิโลกรัมและภายในใชหิ้นอ่อน และหินอ่ืน ๆ 
กว่า 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมท่ี้สถานท่ีแห่งน้ี จึงไดมี้การก่อสร้างข้ึนใหม่ ในสมยัพระเจา้อ
เลก็ซานเดอร์ท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใช้
เวลาในการก่อสร้างนานถึง 40 ปีมีการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตัว
วิหารใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ ประดบัดว้ยประติมากรรมเหลก็อนังดงาม เป็นโบสถอ์อร์โทดอกซแ์ห่งเดียว
ท่ีประดบัประดาตกแต่งดว้ยกระจกสีอย่างวิจิตรบรรจง และยงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวเมืองท่ีน่ีให้
ความนบัถือเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากในอดีตตวัเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แต่มหา
วิหารไอแซคแห่งน้ีกลบัไดรั้บความเสียหายเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูร้อน หรือ พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace) พระราชวงัท่ี

สวยงาม ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวงัท่ีสรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมยันั้น ท่ี
ช่ือว่า ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ บรอง ซ่ึงทั้งสองคนแบ่งกนัสร้างพระราชวงัน้ี โดยตวัภายใน
พระราชวงัเป็นหนา้ท่ีหลกั ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส์ “บารอค”และ
คลาสสิก พระเจา้ปีเตอร์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรล
ล่ีบรรจงสร้างพระราชวงัอยา่งประณีตเนน้การตกแต่งภายในท่ีเลือกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกั
และภาพวาดสีน ้ ามนัเป็นหลกัดา้นนอกจะเป็นหนา้ท่ีของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างลานน ้ าพุ โดยเฉพาะ ลานน ้ าพุแห่งน้ีถือเป็นจุดหลกัของประสาทแห่งน้ีก็ว่าได ้ดว้ยความยิง่ใหญ่
ตระการตาและแสงของพระอาทิตยก์ระทบผวิน ้ า และขอบอ่างสีทองมนั รวมถึงบรรยากาศร่มร่ืนของ
ตน้ไมน้านาพนัธุจึ์งท าใหเ้กิดภาพท่ีสวยงามราวกบัดินแดนในเทพนิยาย ** ในส่วนของน ้ าพุทาง
พระราชวงัจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และอาจปิดท าการในวนั
จนัทร์ส้ินเดือน หรือวนัจนัทร์กบัวนัองัคาร (2วนัติดต่อกนั) โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ซ่ึงเป็นธรรม
เนียมวนัหยดุของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในช่วงฤดูใบไมร่้วง และฤดูหนาว ในการเพ่ิมวนัหยดุ กรณีท่ี
พระราชวงัฤดูร้อนปิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะ
เปล่ียนไปเขา้พระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในช่วงเวลาดงักล่าว**    

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั HAMPTON BY HILTON หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ปิเตอเบิร์ค 

วันที่เจ็ด พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – ช้อปป้ิงเอาท์เลต วิลเลจ – สนามบนิพลัโคโว 

                            เซนต์ปีเตอร์เบร์ิก               (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์หรือหมู่บ้านปุชกิน้ สถานท่ีประทบัและพกัอาศยัของเจา้นาย

ชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นอเลก็ซานเดอร์ ปุชก้ิน ยอดกวีเอกรัสเซีย น าท่านชมพระราชวงัแคทเธอรีน ท่ีสวยงาม 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

แห่งหน่ึงในรัสเซีย มีหอ้งต่างๆ ใหช้มนบัร้อยแต่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมห้องอ  าพนั (แอมเบอร์รูม) เป็น
สุดยอดงานศิลป์ยคุศตวรรษท่ี18 อนัประมาณค่ามิไดท่ี้ช่างเยอรมนัสร้างให้แก่ปราสาทของกษตัริยฟ์รีด
ริชท่ี1 แห่งปรัสเซียประกอบดว้ยแผ่นไมโ้อ๊กขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดบัอ  าพนั 6 
ตน้ พร้อมกระจกผนงัและโมเสก อญัมณีมีค่าจากอิตาลี หอ้งอ  าพนัถูกสร้างข้ึนใหม่ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา 
ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ลา้นดอลล่าห์ (ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอ
รีนได ้ทางบริษทัฯ ขอน าท่านชม พระราชวงัพาฟลอฟส์ ตั้งอยูส่วนขนาดใหญ่ซ่ึงสร้างโดพระราชินีแคท
เธอรีนมหาราช เพื่อใหก้บัพระราชบุตรพอล โดยใชช่้างท่ีพระองค์ทรงโปรดท่ีสุดคือ Charles Cameron 
เป็นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจา้พอล ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนท่ีพระองค์
โปรดปรานเน่ืองจากพระองค์ตอ้งการศิลปะแบบฝร่ังเศสมากกว่าอิตาลี ท าให้คาเมอร์รอนงอนไปพกั
ใหญ่และกลับมาท างานต่อหลงัจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี1ข้ึนครองราชย์ทรงเสด็จมาพ านักท่ี
พระราชวังน้ีตัวพระราชวังประดับด้วยของเก่าดั้ งเดิมท่ีถูกเก็บให้รอดพ้นจากกท าลายเม่ือคราว
สงครามโลก) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตลย์โุรปและเป็นแหล่ง 

ชอ้ปป้ิงท่ีรวมร้านคา้ดงัมากมายกว่า 40 ร้าน สมัผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชั้นน า
ต่างๆ มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER 
VASSA&CO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางเขา้สู่ สนามบินพลัโคโวเซนต์ปิเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซีย 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศกาตาร์ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮาโดยเท่ียวบินท่ี QR 282 

 

วันที่แปด สนามบนิโดฮา-สนามบนิสุวรรณภูมิ   
 

05.00+1 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮาประเทศการ์ตา้ร์เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
08.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่QR 832  

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์(QR) 

เร่ิมเดนิทาง  กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบนิ ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

20 มิ.ย. 62 27 มิ.ย. 62 
QR837/QR233 

QR282/QR832 53,900 53,900 52,900 5,000 

23 ก.ย. 62 30 ก.ย. 62 
QR837/QR233 

QR282/QR832 52,900 52,900 51,900 5,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Classไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-โดฮา-มอสโคว-เซ็นต์ปีเตอร์เบร์ิก-โด

ฮา-กรุงเทพฯ สายการบิน(QR) 

 ภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 30 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70USD/ท่าน 

 ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกสถานที่ 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดนิทางหรือยกเลกิการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการ
เดินทาง 



 

2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า30 วนัมฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง35วนั) 
3. กรณยีกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยดุนกัขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจบ็ป่วย 
4.1 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 
5.กรณทีี่ท่านมเีดินทางบนิภายในประเทศและต้องออกตัว๋ภายในเช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทัวร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ 
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบนิโดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุกกรณ ี
 

โรงแรมที่พกั 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ

ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับ
เตยีงพบัเสริม  

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ Twin/Double

อาจจะไม่ตดิกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
 โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 กรณมีกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fairเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 



 

 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,
การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติ
ทางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่นช่ือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนัหรือค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบริษัท 
สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัว๋ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโค้ช,โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมข้ีอก าหนดที่
ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมสีถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหร่ี 

 หากเป็นช่วงอสีเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป/รัสเซีย ร้านค้าจะปิดเป็นส่วนใหญ่ ใน
กรณท่ีานต้องการจองทัวร์ในช่วงพเีรียดดังกล่าว กรุณาพจิารณาหรือตดัสินใจก่อนท าการจองทัวร์ 



 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท า
ให้ท่านโดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่าน
ต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึ
รายละเอยีดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้ว

จงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


