
 

 
 
 

 

 
 

วันแรก                 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ 
 

13.30 น. /17.30 น. / พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 
18.00 น.   ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
   คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 



 

16.45 น. /20.40 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ เที่ยวบินที่ QR833  (กรุณาเช็ค
เที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนท าการจอง) ** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่ วโมง 20 นาที 
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

20.05 น. /23.50 น. เดินทางถึง สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง ) 
 

วันท่ีสอง                สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - สนามบินโดโมเดโดโว -  เมืองมอสโคว์ 
ประเทศรัสเซีย – สวนโคโลเมนส  โกเย –  VDNKH Expo Park – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอส
โคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวยีร์ -  ถนนอารบัต 

 

02.50 น.  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เที่ยวบินท่ี QR223       
 ** ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
 เมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่ วโมง) น าท่านเดินทางเข้าสู่ 
เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวตัิศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็น
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศกึษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกล้แม่น า้มสักวา 
ซึง่ในตวัเมืองมีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุ
ในยุโรป และเมื่อสมยัครัง้ที่สหภาพโซเวียตยงัไม่ลม่สลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพ
โซเวียตอีกด้วย 

 
            

 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า สวนโคโลเมนสโกเย (KOLOMENSKOYE PARK) ภายใน
บริเวณนี ้เป็นที่ตัง้ของพระราชวงัไม้พระเจ้าซาร์ไมเคิล โรมานอฟ ซึ่งอดีตได้เคยเป็นพระราชวงัที่พระ
เจ้าซาร์อเล็กเซย์แปรพระราชฐานประทบัในฤดรู้อน อีกทัง้พระเจ้าปีเตอร์มหาราชเคยประทบัที่นี่ในวยั
เด็กและพระนางเอลิซาเบธได้ประสตูิที่วงัแห่งนี ้บริเวณรอบนอกมีพื่นที่กว้างขวางและมีสวนต้นไม้และ
ดอกไม้ที่ร่มร่ืน ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบริเวณสวนและด้านนอกตวัอาคาร
ได้ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางสูส่วน VDNKH Expo Park (Exhibition of Achievements of 

National Economy) เป็นสถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ภายในพืน้ที่เกือบ 1,500 ไร่ ที่นีม้ีทัง้
พิพิธภณัฑ์ อาคารจดังานแสดง สวนหย่อม สวนสตัว์ขนาดย่อม สวนสาธารณะและพืน้ที่พกัผ่อนหย่อน
ใจ ในช่วงฤดรู้อนที่นี่จะเป็นพืน้ที่สีเขียวที่มีน า้พุสวยงาม มีสวน Ostankino ที่ร่มร่ืนเหมาะแก่การเดิน
เลน่ เม่ือเข้าถึงฤดหูนาว พืน้ที่น า้พแุละสวนดอกไม้จะถกูเปลี่ยนให้กลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ที่สดุ
ในยโุรป 



 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความ
สวยงามมากที่สดุในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงาม
ของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึน้มาเป็นผู้ น าสหภาพโซเวียต 
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่ น ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของงานศิลปะที่สร้างขึน้เพื่อ
ระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหล่อ ภาพ
สลกันนูต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสดจากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารเซนต์
ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้

ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระ
เจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่ส าคญัของนิกายรัสเซียนออธอด
อกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่ส าคญัระดบัชาติ  หมายเหตุ : หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหาร
เซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat 

Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่านการค้า แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก 
ร้านนัง่เลน่ และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 

ค ่า   อิสระอาหารค ่า เพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
พักท่ี   MAXIMA SLAVIA / MAXIMA ZARYA, Moscow หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม               เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน า้ศักด์ิสิทธ์ิ - โบสถ์ทรินิตี ้ -                 

เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก 
 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นเมือง

โบราณ เป็นที่ตัง้ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สดุและเก่าแก่ที่สดุ ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบญุ
ที่ศักด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพ
ไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ์ จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) 
โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง สร้างในสมยัพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้าง
เลียนแบบโบสถ์อสัสมัชญัภายพระราชวงัเครมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสงัฆราชและที่ส าหรับนกัร้องน าสวด หอระฆงั ผ่านชม บ่อน า้
ศักด์ิสิทธ์ิ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึน้มาเองตามธรรมชาติ หมายเหตุ : หากมีพิธีกรรมทาง
ศาสนา โบสถ์อัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน  น าท่านเดินทางเข้าชม โบสถ์ทรินิตี ้
(Holy Trinity) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่
ศรัทธาจะเดินทางมาสกัการะด้วยการจบูฝาโลงศพ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค้าพืน้เมือง ซึ่งท่านจะได้พบ

กับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือ้สินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลกู
ดก) ผ้าพนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลกั และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ 
อีกมากมาย น าท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตตุ๊กตาแม่ลูกดก (Matryoshka) ท่านจะได้ท ากิจกรรม DIY 
ด้วยตัวของท่านเองในการระบายสีตกแต่งตุ๊ กตาแม่ลูกดกที่มีชื่อเสียงและถือเป็นสัญลักษณ์อีก
อย่างนึงของรัสเซีย 1 เซต ต่อ 1 ท่าน และท่านสามารถน ากลบัไปเป็นของที่ระลกึได้อีกด้วย  



 
ค ่า   อิสระอาหารค ่า เพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
พักท่ี   MAXIMA SLAVIA / MAXIMA ZARYA, Moscow หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่                     เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล            

มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชม
เบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - 
อนุสรณ์สถานเลนิน         

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุก

พระองค์ จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทบัที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจบุนั
เป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัส
วิหาร เป็นที่ตัง้ของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตา
เลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจ้าซาร์ใช้ท าพิธีบรมราชาภิเษก 
หมายเหตุ : หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน  
ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญ
อาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช 
ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนาง
แอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าให้
ระฆงัแตก ปัจจบุนัตัง้อยู่ภายในพระราชวงัเครมลินแห่งนี ้ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons 

of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สดุในโลก ที่ยงัไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วย
บรอนซ์น า้หนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน  จากนัน้น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์                  

อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของ
ประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบตัิล า้ค่าของเจ้าชายมสัโคว่ี ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้า
แผ่นดินที่สมบรูณ์แบบที่สดุ ซึง่อีก 2 ที่อยู่ที่ ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ย่าน จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของ
เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วง
ทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนีใ้ช้จัดงานในช่วงเทศกาล
ส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัที่ระลึกสงครามโลกครัง้ที่  2 บริเวณโดยรอบของ
จัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint 

Basil's Cathedral) สญัลกัษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มี
สีสนัสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ด้วย
รูปทรงที่มีลกัษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสนัสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยก าแพงของ
พระราชวงัเครมลิน ดึงดดูให้คนจ านวนไม่น้อยที่เดินทางสู่จตัรัุสแดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลกึคู่
กับมหาวิหารแห่งนี ้พร้อมกับการเรียนรู้ความเป็นมาอันยาวนานของสถานที่ส าคัญนีค้วบคู่กันไป  
มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร้างขึน้โดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานใน
การรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครอง
กดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วย



 

ความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าให้มีเร่ืองเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทยัใน
ความงดงามของมหาวิหารแห่งนีม้าก จึงมีค าสัง่ให้ปนูบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบด้วยการควกั
ดวงตาทัง้สอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นัน้สามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านีไ้ด้อีก การกระท าในครัง้นัน้
ของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นัน่เอง  
น าท่านชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ซึง่ตัง้อยู่บนปอ้มสปาสสกายา เป็นศิลปะ
โกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจากทบัทิม น า้หนกั 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดบั
ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995 ชม ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่
ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจบุนัเป็นห้างสรรพสินค้าชัน้น า จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม 
เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง น า้หอม แบรนด์ดงัที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสดุ ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin 

Memorial) สร้างเพื่อร าลึกถึงผู้น าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พกัพิงเมื่อท่าน
สิน้ใจในจตัรัุสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมที่นี่ด้วยความสงบเพื่อชมร่างของบรุุษ
ผู้กล้าในอดีตซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแล้วก็ตาม ที่เก็บศพสร้าง
ด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ 

ค ่า    บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พักท่ี    MAXIMA SLAVIA / MAXIMA ZARYA, Moscow หรือเทียบเท่า 
วันท่ีห้า                   เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวัง

แคทเทอรีน         
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่

ล่าสุดจากเยอรมัน หรือที่เรียกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การ
ออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 ก.ม. ต่อ 
ชม. (155 ไมล์ต่อชัว่โมง)  

......... น. น าท่านเดินทางสู ่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  หมายเหตุ : รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

......... น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจนได้รับสมญานามว่า 
“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดยพระเจ้าซาร์ ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 
โดยตวัเมืองเร่ิมสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจ านวนมากเพราะว่าพืน้ที่เดิมของเมืองนัน้เป็นดิน
เลนของทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณนีเ้พราะว่าตวัเมืองมีทางออกทะเลบอลติ ก
และสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให้ทดัเทียมกับประเทศ
อื่นๆ ในยุโรปได้โดยง่าย ต่อมาเมืองเซนต์ ปีเตอร์เบิร์กจึงได้รับสมญานามว่าหน้าต่างแห่งยุโรป และ
ได้เป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิรัสเซียเป็นเวลา 206 ปี (หลงัจากนัน้ได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองมอส
โคว์ เมื่อ พ.ศ. 2461) ชื่อเดิมของเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก คือ เปโตรกราด (Petrograd ใช้ในช่วง 
พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใช้ในช่วง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือที่รู้จกักันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเป็นที่พกัในฤดรู้อนของ

ราชวงศ์ที่สวยงามและเป็นบ้านที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์  น า
ท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย มี



 

ห้องต่างๆให้ชมนบัร้อยห้อง แต่ห้องที่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมก็คือ ห้องอ าพนั  หรือ ห้องแอมเบอร์รูม 
(The Amber Room) ที่เป็นสดุยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อนัประมาณค่ามิได้ ที่ช่างจากเยอรมัน
สร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยไม้โอ๊คขนาดใหญ่หกชิน้เนือ้ที่ 100 
ตารางเมตร ประดบัด้วยอ าพนั 6 ต้น พร้อมกระจกผนงัและโมเสก อญัมณีล า้ค้าจากอิตาลี ห้องอ าพนั
ถกูสร้างขึน้ใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจบุนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลลา่ห์สหรัฐ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
พักท่ี   LADOGA / OKHTINSKAYA HOTEL, St. Petersburg หรือเทียบเท่า 
วันที่หก                 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดู

หนาว –    พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) หรือ 

เปโตรควาเรสต์ ตัง้อยู่ริมฝ่ังทะเลบอลติค สร้างในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชซึ่ง
พระองค์ใช้เป็นที่ประทบัพกัผ่อนส าหรับลา่สตัว์ในช่วงฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวงัแห่ง
นีม้ีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวงัแวร์ซายส์ ประเทศฝร่ังเศส เพื่อแสดงถึงอ านาจ ความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศรัสเซีย จึงได้รวบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพื่อเนรมิต
สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ประดาห้อง
ต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง เป็นต้น สมัผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรม
น า้พุอันโดดเด่นอลงัการสีทองเหลืองอร่าม และ ร่มร่ืนลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์ด้านหน้า
พระราชวังริมฝ่ังทะเลบอลติค  หมายเหตุ 1 : น า้พุด้านหน้าพระราชวังจะปิดในช่วงฤดูหนาว 
ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกปี  หมายเหตุ 2 : พระราชวังฤดูร้อนฯ 
จะปิดท าการทุกวันจันทร์ หรือ วันจันทร์และวันอังคารสิน้เดือน (2 วัน ติดต่อกัน) โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพืน้เมืองรัสเซีย ที่จะเพิ่มวันหยุดในช่วง
ฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่พระราชวัง
ฤดูร้อนฯ ปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 
และ สถานการณ์ โดยน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพา
ฟลอฟส์ พระราชวังใด พระราชวังหน่ึงเป็นการทดแทน ทัง้นี ้การปิดท าการของแต่ละ
พระราชวัง จะไม่ตรงกันทุกพระราชวัง ** 

 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 น าท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 

1,050 ห้อง สถานที่แห่งนีเ้คยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของพระมหากษัตริย์ไทย 
รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสมัพนัธไมตรีระหว่างประเทศไทยกบัประเทศรัสเซีย พร้อมทัง้ทรงร่วมฉายพระ
ฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของประเทศรัสเซียเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วยภายใน
พระราชวงัยงัมี พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum) ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับ
พระราชวงัฤดหูนาว เป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล า้ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิน้ รวมทัง้ภาพเขียน
ของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ ,ปีกสัโซ , แรมบรันด์ , แวนโก๊ะ ฯลฯ จดัเป็นพิพิธภณัฑ์
ศิลปะที่สวยที่สดุและยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
พักท่ี  LADOGA / OKHTINSKAYA HOTEL, St. Petersburg หรือเทียบเท่า 

 



 
วันที่เจ็ด                 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ และ 

ปอล - ถนนเนฟกี ้- ห้างแกลอเรีย - สนามบิน  ปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศ
รัสเซีย - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวิหารซึ่ง

สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1818-1858 รวมแล้วใช้เวลาก่อสร้างทัง้สิน้ 40 ปี มหาวิหารแห่งนีส้ร้างขึน้โดยด าริ
ของพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 (Tsar Alexander I) เพื่อถวายให้กับ Saint Isaac of Dalmatia ผู้
ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแห่งนีถื้อว่า
เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สดุในรัสเซีย แต่ปัจจบุนัต าแหน่งมหาวิหารที่ใหญ่ที่สดุในรัสเซียตกเป็นของมหา
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Church of Christ the Savior) ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที่
สร้างด้วยโมเสควิจิตรสวยงาม รูปเขียนไอคอนต่างๆ และหินแกรนิตขนาดใหญ่พิเศษ มหาวิหารแห่งนี ้
เป็นที่นบัถือของชาวเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถกูถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจน
ราบคาบไปทัง้เมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี ้ได้รับความเสียหายเพียงเล้กน้อยเท่านัน้  จากนัน้
น าท่านแวะชมถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึง่พระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึน้บนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระ
ชนม์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16 -17 
มาใช้ในการก่อสร้าง มีลกัษณะรูปร่างคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่เมืองมอสโคว์  น าท่านเดินทางเข้าชม 
ป้อมปีเตอร์ และ ปอล (Peter and Paul Fortress) สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็น
อนสุรณ์ต่อชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตัง้อยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี ้ด้านในเป็น
ที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จนกระทัง่กษัตริย์พระองค์สดุท้าย
ของราชวงศ์ พระเจ้านิโคลสัที่ 2 และ ครอบครัวของแทบทุกพระองค์ น าท่านเดินทางสู่ ถนนเนฟสกี ้
(Nevsky Prospekt) สร้างในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช โดยมีความยาว 4.5 
กิโลเมตร เร่ิมต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาวและสิน้สุดที่สถานีรถไฟ จุดเด่นอยู่ที่สถาปัตยกรรมสมัย
ศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยู่สองข้างทาง ปัจจบุนัเป็นถนนสายหลกัของเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ซึง่
เป็นทัง้ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศยั ที่ตัง้ของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั
อีกมากมาย 

เที่ยง   อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 
 น าท่านเดินทางสู ่ห้างแกลลอเรีย (Galleria Department Store) เป็นห้างที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเซนต์
 ปีเตอร์สเบิร์ก ภายในมีร้านอาหาร ชอร์ปแบรนด์ดงัต่างๆ ทัง้เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า และอื่นๆ ให้ท่าน
 ได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ก่อนเดินทางกลบัอีกด้วย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินปูนโกโว เมือง
 เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย 

23.00 น.  น าท่านเดินทางสู ่สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์  เที่ยวบินท่ี QR282 
 ** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 

วันท่ีแปด              สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง) 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เท่ียวบินท่ี QR832 
 ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
19.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 



 
** หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ณ วันเดินทาง 

ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก** 
 

** หากท่านท่ีต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ราคาทัวร์ต่อท่าน 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเด็กไม่มีเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวม 
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 
23.00-05.00+1 

16APR QR832 DOH-BKK 
08.30-19.00 

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

11 – 18 เมษายน 
2563 

11APR QR833 BKK-DOH 
21.10-00.30+1 

12APR QR223 DOH-DME 
02.55-08.05 

17APR QR282 LED-DOH 
23.00-05.00+1 

18APR QR832 DOH-BKK 
08.30-19.00 

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

12 – 19 เมษายน 
2563 

12APR QR835 BKK-DOH 
20.25-23.45 

13APR QR223 DOH-DME 
02.55-08.05 

18APR QR280 LED-DOH 
17.25-23.25 

19APR QR980 DOH-BKK 
02.05-12.55 

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



 

13 – 20 เมษายน 
2563 

13APR QR835 BKK-DOH 
20.25-23.45 

14APR QR223 DOH-DME 
02.55-08.05 

19APR QR282 LED-DOH 
23.00-04.55+1 

20APR QR832 DOH-BKK 
08.15-19.00 

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

 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 65 USD ** 
 

** ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ  

(ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทางตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Qatar Airways ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามซึ่งที่นัง่ถูกระบุให้เป็น
หมู่คณะ 
 ค่าภาษีน า้มนั และ ภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละ 2 ชิน้ โดยมีน า้หนกัรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 
1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบ ุ(ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก  3 ท่าน 
แบบเสริมเตียง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกัไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไว้ในโปรแกรมชดัเจน  
 ค่าอาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ลกูค้าเป็นส าคญั 
 ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  กรณีต้องการซือ้ประกนัเพิ่มเพื่อ
คุ้มครองสขุภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
(กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 



 
 ค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 65 เหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี 
ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของท่าน 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที่ยว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง  
2. พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัที่ 1 กรุณาระเงินมดั

จ า สว่นนีภ้ายในวนัที่ 2 ก่อนเวลา 13.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลา
ที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณี
ที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลกูค้ารายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา 
ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดบั เนื่องจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

3. นกัท่องเที่ยว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณีนกัท่องเที่ยวหรือ
เอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ท าให้ทางบริษัทไม่ได้
รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทวัร์นัน้ๆทนัที 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง 
ศกุร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสาร
แจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษรเท่านัน้  ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ
อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ
ทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้
น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่า
ก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
 ** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวให้แก่

นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นต้น ** 
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   



 

4. ส าหรับอตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเที่ยว
หรือเอเย่นต์ทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลกูค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ที่ลกูค้าช าระมาแล้วไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว  (Single) , ห้องพกัคู่แบบ 2 

ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) แบบเสริมเตียง ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่
คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 
เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึน้จากนกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต 
และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
5. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 
6. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางที่ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหม)ู เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือหนงัสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมี
วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนญุาตการใช้หนงัสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนมุตัิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขา
เข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวร์นีเ้ป็นทวัร์
แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่านไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม 

7. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั ง้หมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด
ให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 



 

8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ 
หน้าวีซ่ามาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นที่เหลือทัง้หมด 

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของ
ลกูค้าเป็นส าคญั 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวตัิ อุบตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหาย
ของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

11. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีน า้มนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทนุสงูขึน้ 

12. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้ 

13. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง  อันไม่ใช่เหตทุี่
เก่ียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภยัที่ไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะสว่นที่บริษัทยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่
ค้าตามหลกัปฏิบตัิเท่านัน้ 

14. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนั
ทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด
จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ 

15. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ 

16. คณะทัวร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่ท่านไม่
ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้
ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมดกบัผู้ เดินทาง กรณีที่เกิดเหตกุารณ์
นีข้ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 
 


