
 

 



 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอรส์าย

การบนิกาตารแ์อรเ์วย ์(QR) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงมอสโก-พระราชวังเครมลินแหง่มอสโก-พพิธิภณัฑค์ลังอาวุธเครมลิน-โบสถอั์สสัมชัญ 

จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนตเ์บซลิ-หอคอยนาฬิกาซาวิเออร-์หา้งกุมจุดชมวิวสแปรโ์รวฮ์ลิล ์

20.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโก โดยสายการบิน กาตารแ์อรเ์วย ์(QR) เท่ียวบินท่ี QR833 (20.30-23.20) / 

QR337 (02.40-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 50 นาที (รวมเวลาแวะเปลีย่น

เครือ่งทีส่นามบนิโดฮา) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

20.30 น.  เดินทางถึง กรุงมอสโก (MOSCO) ประเทศรัสเซีย (RUSSIA) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 



 

นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้นาํท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงมอสโก (MOSCOW) 

มอสโกเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศรสัเซีย มอสโกก็ยงัคงเป็นศนูยก์ลางทางการเมือง

และเศรษฐกิจ วฒันธรรม และวิทยาศาสตร ์ของอาณาจกัรมาโดยตลอด ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั ดว้ยความ

เป็นจดุศนูยก์ลางของเศรษฐกิจนัน้ จึงทาํใหอ้าณาจกัรนีมี้ค่าครองชีพสงูสดุในโลกเช่นกนั นาํท่านเดินทางเขา้

ชม  พระราชวั ง เครมลินแห่ งมอสโก  (GRAND 

KREMLIN PALACE)  “เครมลิน”  ในภาษารัสเซียนั้น มี

ความหมายแปลว่าป้อมปราการ พระราชวงัเครมลินยงัตัง้

บนริมฝ่ังแม่นํา้มอสโคว ในอดีตท่ีน่ีเคยเป็นท่ีประทับของ

กษัตริย์ของรัสเซีย แต่หลังจากมีการเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง พระราชวงัแห่งนีก็้ไดเ้ปล่ียนเป็นรฐัสภาของเครม

ลิน และปรบัปรุงใหม่ใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัแห่ง

หนึ่งของรสัเซีย รวมถึงกลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในโลกอีกด้วย จากนั้น นําท่านพิพิธภัณฑ์คลัง

อาวุธเครมลิน (THE ARMORY CHAMBER) หรอืท่ีเรยีก

กนัว่า “อารเ์มอรร่ี์ แชมเบอร”์  ซึ่งเป็นอนสุรณส์ถานทาง

ประวติัศาสตร ์วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมมากมายท่ีเป็น

มรดกโลก ท่ีแห่งนีย้งัมีสมบติัลํา้ค่ามากกว่า 4,000 ชิน้ เรียกง่ายๆว่าเป็นคลงัแสงสมบติัเลยก็ว่าได ้ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของพระราชวังเครมลิน ภายดา้นในเป็นท่ีเก็บรกัษาเครื่องราชกกุธภัณฑอ์ันเก่าแก่, คอลเล็กชั่น

ทองคาํและเงินในแต่ละยคุของรสัเซีย มีทัง้เสือ้ผา้ ชดุในพิธีต่าง รวมไปถึงเครื่องประดบัของพระเจา้ซารแ์ละ

ซารนี่าท่ีหาชมไดย้าก และประเมินคา่ไม่ไดอี้กมากมาย ทัง้

มีรถทรงมา้ ท่ีน่ียงัมีเก็บไวท้กุคนัทกุรุน่ ทกุสมยั ซึ่งท่านจะ

ไดพ้บเห็นความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งของรฐัรสัเซียท่ีมี

มาตัง้แต่ในสมยัอดีตจนถึงปัจจบุนัท่านถ่ายภาพคู่กบั ปืน

ใหญ่ซาร ์(THE TSAR CANNON) เป็นปืนใหญ่ยคุแรกท่ี

มีการจัดแสดงในพืน้ท่ีของมอสโกเครมลิน เป็นอนุสาวรีย์

ศิลปะการหล่อปืนใหญ่ของรสัเซียหล่อดว้ยทองสมัฤทธ์ิใน

ปี 2129และแวะชม อีวานหอระฆัง  (IVAN THE BELL 

TOWER)  เป็นหอระฆงัแห่งแรกของมอสโกท่ีถูกสรา้งขึน้

ดว้ยหิน และเป็นหอคอยท่ีมีโครงสรา้งของเครมลินท่ีสูง

ท่ี สุ ด  ก า ร อ อ ก แ บ บ มี ค ว า ม ส ว ย ส ะ ดุด ต า  แ ล ะ มี

ความสาํคญัทางประวติัศาสตรม์ากมาย สว่นดา้นลา่งของ



 

ระฆงันัน้เป็นโบสถ ์Church of Ioann Lestvichnik ท่ีอยู่ใตร้ะฆงั ในอดีตกลุ่มนโปเลียนพยายามท่ีจะระเบิด

หอระฆงันีแ้ต่ไม่เป็นผลสาํเรจ็ จากนัน้นาํท่านเย่ียมชมสถานท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิ อาสนวิหารอัสสัมชัญ หรือ โบสถ์

อัสสัมชัญ (DORMITION ASSUMPTION CATHEDRAL) ท่ีแห่งนีมี้อายุมากกว่า 600 ปี และเป็นวิหารท่ี

เก่าแก่ท่ีสดุในพระราชวงัเครมลิน การสรา้งโบสถนี์ไ้ดส้รา้งทบัโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาแต่เดิม ในปัจจุบนัใชเ้ป็น

สถานท่ีสาํคญัในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงศ ์ดว้ยความสวยงามทางสถาปัตยกรรม การ

ตกแต่ง และคุณค่าทางประวติัศาสตร ์จึงทาํใหว้ิหารอสัสมัชญัแห่งนี ้ไดร้บัการบนัทึกใหเ้ป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นาํท่านเย่ียมชม จัตุรัสแดง (RED SQUARE)  จตัรุสัแดง

มาจากภาษารสัเซียท่ีแปลว่าสวยงาม การสรา้งจตัรุสัแดง

นี ้ มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ป รับ ป รุ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภัย ข อ ง

พระราชวังเครมลิน โดยการสร้างพื ้นท่ีนอกกําแพงวัง

สาํหรบัใชย้ิงเพราะตาํแหน่งท่ีจตัรุสัแดงตัง้อยู่นัน้ขาดแนว

ป้องกันทางธรรมชาติ โดยพืน้ท่ีของจัตุรสัแดงในสมยันัน้

ถือเป็นศนูยก์ลางของการคา้ขาย นาํทางถ่ายภาพกบั มหา

วิหารเซนต์เบซิล (ST.BASIL’S CATHEDRAL) เป็น

สัญลักษณท่ี์สาํคัญของกรุงมอสโกถูกสรา้งขึน้เพ่ือฉลอง

ชยัชนะเหนือพวกมองโกลผลจากชยัชนะครัง้นีท้าํใหร้สัเซีย

สามารถรวมชาติไดเ้ป็นปึกแผ่น เดิมทีมหาวิหารเซนตบ์า

ซิล เป็นเพียงโบสถข์นาดเล็กท่ีบรรจศุพของนกับญุเท่านัน้ 

มหาวิหารเซนตบ์าซิลนีมี้รูปทรงท่ีไม่เหมือนโบสถอ่ื์น คือมี

โดม 8 โดม ลอ้มรอบโดมท่ี 9 ท่ีอยู่ตรงกลาง ทาํใหอ้าคารมี

รูปทรงแปดเหล่ียมเป็นโดมทรงคลา้ยหวัหอม และคลา้ยรูป

แท่งเทียนกาํลงัลกุไหมบ้นปลายลาํเทียน ทาํใหป้ระชาชน

นบัถือและเช่ือว่าเป็นเครื่องบชูาเทพเจา้บนสวรรค ์บริเวณ

ใกล้เคียงท่านจะได้พบกับ หอคอยนาฬิกาซาวิเออร์ 

(SAVIOUR CLOCK TOWER) เป็นศิลปะโกธิก บนยอด

มีดาวแดง 5 แฉกท่ีทาํมาจากทบัทิม สรา้งขึน้เพ่ือตัง้เป็น

แนวการปอ้งกนัทาํหนา้ท่ีปอ้งกนัประตทูางเดิน และเป็นอีก

หนึ่งในสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นท่ีสุดของอาํนาจเก่าแก่

หลายศตวรรษและชัยชนะของรฐัรสัเซียคือหอคอยแห่งนี ้



 

นั่นเอง แวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึเรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านช็อปป้ิง

ต่อท่ี ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงมอสโควและนับเป็นสถานท่ี หนึ่งท่ีมี

ความเก่าแก่ทางสถาปัตยกรรมของรัสเซีย ตัวอาคารมี

ทัง้หมด 3 ชัน้ ประกอบไปดว้ยรา้นคา้กว่า 200 รา้น ตัง้อยู่

บริ เวณจัตุรัสแดง ใจกลางกรุงมอสโคว ท่ี น่ี มี สินค้า

หลากหลาย ไม่วา่จะเป็น กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ นํา้หอมกวา่ 1,000 ชนิด ยงัมีทัง้รา้นอาหารชัน้เลิศหลาย

รา้น ตัง้แต่รา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ด ไปจนถึงรา้นอาหารระดับ 5 ดาวใหท้่านไดเ้ลือกชิม เลือกช็อปไดอ้ย่าง

สบายใจ จนถึงเวลาอนัสมควร 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

พักที ่HOTEL NOVOTEL MOSCOW KIEVSKAYA หรือระดับเทยีบเทา่ 

 

วันที ่3 เมืองซากอรส์-มหาวิหารแหง่เซนตเ์ซอรจ์อุิส-หอคอยโทรทศันแ์ละวิทยุแหง่กรุงมอสโก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซากอรส์ (ZAGORSK) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ห่างจากเมืองมอสโคว ์ไปทางทิศตะวนัตก

เฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆท่ีเงียบสงบชานกรุงมอสโคว ์เดินทางถึง เซอรก์ิเยฟ พา

สาด (SERGIYEV POSAD) หรือ ซากอรส์ (ZAGORSK) เป็นเมืองท่ีก่อตัง้ขึน้จากการเป็นโบสถแ์ละสาํนกั

สงฆโ์บราณอาย ุ700 ปีและไดร้บัความนบัถือต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั แมจ้ะทรุดโทรมลงในยคุโซเวียต และ

ยังเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีใหญ่โตและเก่าแก่ท่ีสุดของ

รสัเซีย เมืองนีเ้ป็นท่ีแสวงบญุของนกับญุทั่วประเทศ และยงัมี

ช่ือเ สียงในเรื่ องของอารามออร์โธดอกซ์ ซึ่ ง เ ป็นกลุ่ม

สถาปัตยกรรมของทริ นิตี เซอรกิ์อุส ลาวรา ท่ีไดร้บัการยก

ย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย นาํทา่นเขา้

ชม มหาวิหารแหง่เซนตเ์ซอรจ์อุิส (THE HOLY TRINITY 

RUSSIA-ST. SERGIUS LAVRA) เป็นอาสนวิหารระดบัสงู

ของคริสตศาสนานิกายออรโ์ธดอกซ ์ตัง้ตามช่ือของนักบุญ 

St. Sergius ท่ีชาวบา้นเช่ือกันว่าเป็นผูว้ิเศษ สามารถรกัษา

โรครา้ยใหห้ายเป็นปกติไดจ้นเป็นท่ีเล่ืองลือไปทั่ว แมก้ระทั่ง

พระมหากษัตริยแ์ละพระราชินียังเสด็จมาประกอบพิธีทาง

ศาสนาท่ีเมืองนีเ้ป็นประจาํ นอกจากท่ีน่ีมีความสาํคัญทาง

ศาสนายังมีความสาํคัญทางประวัติศาสตรอี์กดว้ย เพราะ



 

เคยใชเ้ป็นปอ้มปราการท่ีพกัสาํหรบัเหลา่ทหารในช่วงปี ค.ศ.1608-1610 ท่ีใชป้อ้งกนัการรุกรานจากทหารฝ่ัง 

และเคยเป็นสถานท่ีหลบภยัอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน  นาํท่านเขา้เย่ียมชม หอคอยโทรทัศนแ์ละวิทยุแห่งกรุงมอสโก 

(OSTANKINO TELEVISION TOWER)  เ ป็น ห อส่ ง สัญญา ณ

โทรทศัน ์Ostankino เป็นหอคอยท่ีสงูเป็นอนัดบั 4 ของโลกและใน

ทวีปยุโรป นอกจากนีย้ังมีโครงสรา้งยืนอิสระท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีก

ดว้ย  อาคารถูกสรา้งขึน้ในสหภาพโซเวียตเพ่ือเป็นเกียรติแก่วัน

ครบรอบ 50 ปี การปฏิวติัเดือนตลุาคมปี 2460 หอคอยนีใ้ชส้าํหรบั

การออกอากาศทางวิทยแุละโทรทศัน ์ความงดงามของหอคอยเป็น

สัญลักษณ์ของการพัฒนาสถาปัตยกรรมสหภาพโซเวียต เป็น

อาคารท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งในยโุรปจนถึงปัจจบุนั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

คํ่า สุดพเิศษ!! ชมโชวท์ีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ CIRCUS SHOW โชวล์ะครสัตว ์ทีม่ีชื่อเสียงทีสุ่ดในโลก 

พักที ่HOTEL NOVOTEL MOSCOW KIEVSKAYA หรือระดับเทยีบเทา่ 
 

วันที ่4 กรุงมอสโก-พระราชวังซาริซน่ิา-ตลาดอิสไมโลว่า-สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโก 

 มหาวิหารเซนตซ์าเวียร-์ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิล-์ถนนอาราบัท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังซาริซิน่า (TSARITSYNO 

PALACE) เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของพระนางแคทเธอรีน 

และเป็นพระราชวังในกรุงมอสโก ท่ีมีสถาปัตยกรรม

ภายนอก ท่ีสวยงามและใหญ่โต มีสวนสาธารณะด้าน

หนา้ท่ีกวา้งขวางและร่มรื่น ส่วนภายในโดยเฉพาะในส่วน

ของ Grand Palace มีการตกแต่งอย่างหรูหรา ดว้ยสีทอง

และสีขาว พระราชวงัแห่งนีมี้ฉายาว่าเป็นพระราชวงัท่ีถูก

ลืม เพราะไดก้่อสรา้งขึน้มาเม่ือปี 1775 แต่ก็ยงัก่อสรา้งไม่

เสร็จสมบูรณ์ อันเน่ืองมาจากงบประมาณไม่พอต่อการ

ก่อสรา้งนัน้เอง หลายปีตอ่มา รฐับาลไดด้าํเนินการสรา้งต่อ

จนเสรจ็สมบรูณใ์นปี 2007 อีกที นาํท่านช็อปป้ิง ตลาดอิส

ไมโลว่า (IZMAILOVO MARKET) เป็นตลาดขายของท่ี

ระลึกท่ีถูกท่ีสุดในประเทศรสัเซีย ตลาดท่ีมีเอกลกัษณ ์ไม่



 

เหมือนใคร มีทัง้ตุ๊กตาขนดก ตุ๊กตามาทรอสกา เสือ้ผา้พืน้เมือง รองเทา้ หมวก ขนสนุัขจิง้จอก ผา้พนัคอ 

ปลอกหมอน นาฬิกา ภายในแบ่งออกเป็นสองโซนหลกั คือ โซนขายของฝากท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเลือกซือ้

ของทีระลึก อีกโซนเป็นพืน้ท่ีขายของเก่าหรือของมือสอง เช่นอปุกรณต์กแต่งบา้น เครื่องมือเครื่องใช ้วตัถุ

โบราณ ของใชใ้นบา้นตา่งๆ นาํท่านเดินทางตอ่ไปยงั สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโค (MOSCOW METRO 

STATIONS) สถานีรถไฟใต้ดินท่ีน่ี นอกจากเป็นการ

ขนส่งเพ่ือความสะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสารแลว้นั้น ยังมี

ความเป็นมาท่ีน่าสนใจมากๆ เช่นกัน ซึ่งเป็นสถานนี

รถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีมีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก รวมไป

ถึงสถาปัตยกรรมท่ีมีการตกแตง่ของภายในใหมี้ความโดด

เด่น แต่ละสถานีมีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป จึงเป็น

ท่ีน่าสนใจของนกัท่องเท่ียวและพากนัเดินทางมาเพ่ือชม

ความงามของสถานีรถไฟแห่งนี ้จากนั้น นาํท่านเขา้ชม 

มหาวิหารเซนตซ์าเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง 

( CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) 

ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํา้มอสควา กลางกรุงมอสโคว สรา้งขึน้

เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชยัชนะในสงครามน

โปเ ลียน  ในสมัยของพระเจ้าซาร์ท่ี  1 ซึ่ งวิหารนี ้มี

ความสาํคัญอย่างมากเน่ืองจากเป็นสถานท่ีประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาท่ีสาํคญัของประเทศรสัเซีย ตัง้แต่ในสมยัอดีตจนถึงปัจจบุนั ** หากมีพธีิกรรมทางศาสนา 

จะไม่อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ภายในมีภาพโมเสก มีภาพวาดฝาหนงัวิจิตรงดงาม และมีชัน้ใตดิ้นใหท้่านได้

เขา้ชม ** ภายในหา้มถ่ายภาพ ** ดา้นนอกมีสะพานขนาดยาวท่ีเช่ือมอีกฝ่ังหนึ่งของแม่นํา้มอสโคว สามารถ

ชมบรรยากาศไดโ้ดยรอบ จากนัน้นาํท่านขึน้สูจ่ดุชมววิ ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิล ์(SPARROW HILLS) หรอื

เนินเขานกกระจอก ใหท้่านชมความสวยงาม ซึ่งจดเป็น

บริเวณท่ีมองเห็นทศันียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยู่เบือ้ง

ล่างได้โดยทั้งหมด ปัจจุบันพืน้ท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้งของ

มหาวิทยาลยัมอสโคว ในสแปรโ์รวฮ์ิลสมี์มหาวิทยาลยัท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย และท่ีน่ีคู่รกันิยมมา 

ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วาม

สนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของกรุงมอสโคว 

จากนัน้นาํท่านอิสระช็อปป้ิงย่าน ถนนอาราบัท (ARBAT STREET) เป็นถนนเสน้เก่าแก่นบัวา่เป็นสถานท่ี

สาํหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองประวติัศาสตรข์องกรุงมอสโกนบัว่าเป็นถนนการคา้ท่ีสาํคญั มี

ความยาวประมาณเกือบ 2 กิโล มีวิวทัศนียภาพท่ีสวยงาม มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรป และเป็นแหล่ง



 

รวบรวมงานศิลปะ ภาพวาด จากศิลปินและช่างฝีมือท่ีมี

ความสามารถอย่างหลากหลาย มีรา้นนั่งชิวสดุชิค มีคาเฟ่ 

รา้นกาแฟ รา้นขนม รวมไปถึงมีของท่ีระลึก เช่น ตุ๊กตา

พื้นเมือง รูปล้อเ ลียน หมวก กระเป๋า และสินค้าอีก

หลากหลาย ถึงเวลาอนัพอสมควร 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

พั ก ที่  HOTEL NOVOTEL MOSCOW KIEVSKAYA 

หรือระดับเทยีบเทา่ 

วันที ่5 กรุงมอสโก-เซนตปี์เตอรส์เบริก์-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอรฮ์อฟ-ช้อปป้ิง OUTLET 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

07.00 น. นาํท่านเดินทางจาก กรุงมอสโก (MOSCOW) ไปยงั นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (ST.PETERSBURG)  

โดยรถไฟดว่น HIGH SPEED TRAINS: SAPSAN  (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม. 40 นาท ีถงึ 4 ชม.) 

(ตารางเวลาการเดนิรถไฟอาจมกีารเปลีย่นแปลง สามารถสอบถามกบัหวัหนา้ทวัร์อกีครัง้) 

ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดพ้บกบัวิวท่ีสวยงามตลอดสองขา้งทาง (ระยะทางประมาณ 650 กม.)  

จาก MOSCOW LENINGRADSKY STATION ไปยงั ST. PRTERSBERG MOSKOVSKY STATION  

11.00 น. นาํท่านเดินทางถึง นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (ST.PETERSBURG) เมืองนีมี้ช่ือเดิมถึงสองช่ือคือ เปโตรก

ราด และ เลนินกราด เป็นนครท่ีมีประชากรมากเป็นอันดับท่ีสองของประเทศรสัเซียรองจากมอสโก มี

ประวติัศาสตรท่ี์รุ่งเรืองและงดงาม อีกทัง้เป็นท่ีจดังานต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก เป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวา มีความ

หลากหลายทางดา้นวฒันธรรม และเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป โดยไดร้บั

การเสนอใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกทางดา้นสถาปัตยกรรมขององคก์าร UNESCO อีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 นําท่ านเข้าชม พระราชวั งฤ ดู ร้อน ปี เตอร์ฮอฟ 

(PETERHOF PALACE) เป็นพระราชวังท่ีเอาไวพ้ักผ่อน

และล่าสตัวใ์นฤดูรอ้นของกษัตริยร์สัเซีย ถูกสรา้งขึน้ตาม

บญัชาของ ซารปี์เตอรม์หาราช  โดยตกแต่งดว้ยศิลปะ

แบบผสมผสานทั้งเรอเนอซองส์ คลาสิค และบาโรก 

ดา้นหนา้ของพระราชวงัมีสวนและนํา้พขุนาดใหญ่ท่ีจะเปิด

นํา้พใุนช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ บรเิวณกลางนํา้พมีุประติมากรรมสีทอง ภายในพระราชวงั มีหอ้งรบัรองท่ีตกแต่งไว้

อย่างดี ตกแต่งดว้ยสีขาวสลบัทองอร่ามตา ประกอบดว้ยพระท่ีนั่งหลายองคแ์ละอทุยานหลายแห่ง ตกแต่ง

สถาปัตยกรรมบาโรก ดว้ยความงดงามของมนัทาํใหมี้สมญาวา่เป็น "วังแวรซ์ายแหง่รัสเซีย" พระราชวงัแหง่

นีแ้ละบริเวณใจกลางเมืองได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมในเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  



 

จากนัน้นาํท่าน ช้อปป้ิง OUTLET ใหท้่านไดเ้ลือกช็อป เลือกซือ้ มีทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา และ

เครื่องประดบัและสินคา้อ่ืนๆ ใหท้่านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบรนดต์า่งๆ มากมาย จนถึงเวลาอนัพอสมควร 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

พักที ่HOTEL PARK INN BY RADISSON PULKOVSKAYA หรือระดับเทยีบเทา่ 

 

วันที ่6 เซนตปี์เตอรส์เบริก์-จัตุรัสพระราชวัง-โบสถแ์หง่หยดเลือด-มหาวิหารคาซาน 

 พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ิทาจ-ป้อมปราการปีเตอรแ์อนดพ์อล-เรือลาดตระเวนรัสเซยีอะวโรระ 

 ช้อปป้ิงถนนเนฟสกี ้
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 นาํท่านถ่ายภาพพรอ้มความสวยงาม จัตุรัสพระราชวัง (PALACE SQUARE) เป็นสถาปัตยกรรมท่ีตระการ

ตามีความสวยงามและสมบูรณแ์บบท่ีสดุ จัตุรสัแห่งนีเ้ป็นจุดศูนยก์ลางหรือเรียกว่าเป็น หวัใจของเซนต์ปี

เ ต อ ร ์ส เ บิร ์ก  เลยก็ว่าได้ ทางสถาปัตยกรรมของเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ท่ีน่ีมีความสาํคัญทางศิลปะและ

ประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง มีเหตุการณ์ส ําคัญหลายอย่าง

เกิดขึน้ท่ีน่ี นั่นรวมถึงการสงัหารหมู่วนัอาทิตยน์องเลือดและ

บางส่วนของการปฏิวัติเดือนตุลาคมของปี 1917 อีกด ้วย 

และในทุกๆ เทศกาลจะมีการ เฉลิมฉลองเพื่อสร ้าง

ความสนุกสนานอยู่ตลอดเวลา นาํท่านถ่ายภาพ โบสถ์

แ ห่ ง ห ย ด เ ลื อ ด  (CHURCH OF THE SAVIOR ON 

SPILLED BLOOD) หรืออีกเรียกช่ือว่า โบสถแ์ห่งการคืน

ชีพ ตัง้อยู่รมิคลอง Griboedov เริ่มตน้ก่อสรา้งเม่ือศตวรรษ

ท่ี 17 ใชเ้วลาก่อนสรา้งยาวนานว่า 20 ปี สรา้งขึน้เพ่ือเป็น

อนุสรณท่ี์พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3 สรา้งขึน้เพ่ือราํลึกถึง

พระบิดา หรอืพระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 2 ซึง่ถกูลอบปลงพระ

ชนมบ์ริเวณนี ้ในปี ค.ศ. 1881 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตร

บรรจงดว้ยฝีมือจิตรกรกว่า 30 คน ตวัโบสถเ์ป็นงานศิลปะ

แบบรัสเซียดั้งเดิม ประดับประดาด้วยโมเสจพร้อมกับ

รูปภาพโมเสจขนาดใหญ่ยักษ์ จากนั้นนําท่านชม มหา

วิหารคาซาน (KAZAN CATHEDRAL) สรา้งขึน้ในสมัย

พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ในปีค.ศ. 1708 แต่เดิมนัน้ ท่ีน่ีเป็น

เพียงโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยการปกครองของพระเจ้า

ปอลดท่ี์ 1 ในปีค.ศ. 1800 ไดท้าํการสรา้งวิหารใหม่ ใหเ้ป็นวิหารท่ีใหญ่และสวยงามมากขึน้กว่าเดิม เป็น



 

สถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ต่อมาไดเ้กิดสงคราม

ระหว่างรสัเซียกบัฝรั่งเศสขึน้ จึงไดน้าํรูปป้ันของผูบ้ญัชาการสงูสดุแห่งกองทพัเรือ มาจดัแสดงเป็นอนสุรณไ์ว้

ดา้นหนา้ สว่นดา้นใน ยงัมีผูค้นมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสกัการะขอพรอยู่เสมอ ปัจจบุนัไดจ้ดัเป็น

อีกมหาวิหารแห่งหนึ่งในเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ ท่ีมีความสวยงาม และเต็มไปดว้ยประวติัศาสตรท่ี์สาํคญั จากนัน้

นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑเ์ฮอรมิ์ทาจ หรือ พระราชวัง

ฤ ดู ห น า ว   ( HERMITAGE STATE MUSEUM & 

WINTER PALACE) ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียว

ขาวด้วยสถาปัตยกรรมบาโรก ตัวอาคารมีลักษณะเป็น

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 3 ชัน้ เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลกแห่ง

หนึ่งท่ีมีงานศิลปะในความครอบครองเป็นจาํนวนราวสาม

ลา้นชิน้ และพิพิธภัณฑศิ์ลปะท่ีเก่าท่ีสุดในโลก งานศิลปะจาํนวนมหาศาลตั้งแสดงอยู่ในอาคารหกหลัง 

อาคารเอกคือพระราชวงัฤดหูนาวท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร ์พิพิธภณัฑแ์อรม์ิทาชไดร้บัการบนัทกึใน

หนงัสือบนัทกึสถิติโลกกินเนสสว์า่เป็นหอศิลป์ท่ีมีงานสะสมมากชิน้ท่ีสดุในโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ นาํท่านเดินทางเขา้ชม ป้อมปราการปีเตอรแ์อนด์

พอล หรือ วิหารปีเตอร์แอนดพ์อล (PETER & PAUL 

FORTRESS)  สร้าง โดยพระเจ้า ปี เตอร์มหาราชเ ป็น

สถาปัตยกรรมแบบบาโรก ในบริเวณป้อมมีหอระฆงัซึ่งเป็น

ส่ิงปลูกสรา้งท่ีสูงท่ีสุดของเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ และมีวิหาร

ศกัดิสิ์ทธ์ิและมหาวิหารปีเตอรแ์ละพอลท่ีใชเ้วลาสรา้ง 21 ปี 

ภายในมีพระศพของกษัติรยแ์ห่งรสัเซียพระองคแ์รกท่ีฝังอยู่

ท่ีน่ีคือพระเจา้ปีเตอรม์หาราชรวมทัง้มีหลุมฝังพระศพของ

ราชวงศโ์รมานอฟหลายพระองค ์โดยเฉพาะกษัตริยโ์รมา

นอฟยุคสุดท้ายคือพระเจ้าซารนิ์โคลัสท่ี2 ท่ีถูกสังหารทั้ง

ครอบครัว  ก็ยังมีพระศพอยู่ ท่ีแห่งนี ้ นําท่านชมความ

อลังการ เรือลาดตระเวนรัสเซียอะวโรระ (AURORA 

CRUISE SHIP) เป็นเรอืลาดตระเวนคุม้กนัชัน้พลัลาดาของกองทพัเรอืจกัรวรรดิรสัเซียในช่วงสงครามรสัเซีย-

ญ่ีปุ่ น เคยเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือบอลติกและเข้าร่วมยุทธนาวีช่องแคบสึชิมะ และในการปฏิวัติเดือน

ตลุาคมเรอืลาํนีย้งัยิงปืนใหญ่เพ่ือบอกสญัญาณใหพ้วกบอลเชวิคยดึสถานท่ีสาํคญัในเปโตรกราด ปัจจบุนัเรือ

รบลาํนีเ้ป็นพิพิธภณัฑล์อยนํา้ในเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  



 

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ถนนเนฟสกี้ (NEVSKY 

STREET) เป็นถนนประวัติศาสตรศ์ูนย์กลางแห่งเมือง

เ ซ น ต์ปี เ ต อ ร์ส เ บิ ร ์ก  มี ค ว า ม ย า ว  4.5 กิ โ ล เ ม ต ร  มี

สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ท่ีเมีรา้นคา้รียงรายอยู่ริมสองขา้ง

ทาง เป็นจุดศูนยร์วมทั้งย่านการคา้ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีตั้งของ

พระราชวงั โรงละคร โรงแรม รา้นคา้ และสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีสาํคญัอ่ืนๆ อีกมากมาย จนถึงเวลาอนัสมควร 

 เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

พักที ่HOTEL PARK INN BY RADISSON PULKOVSKAYA หรือระดับเทยีบเทา่ 

 

วันที ่7 นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์-มหาวิหารนักบุญไอแซต-อนุสาวรียพ์ระเจ้าปีเตอรม์หาราช

จัตุรัสเธียเตอร-์สะพานม้าอะนีชคอฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นํา ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ม ห า วิ ห า ร นั ก บุ ญ ไ อ แ ซ ต 

(ST.ISAAC'S CATHEDRAL)  เ ป็นมหาวิหารในนิกาย

รสัเซียนออรโ์ธดอกซท่ี์มีขนาดใหญ่เป็นท่ี 4 ของโลก สรา้ง

ในสมัยพระเจ้าซาร  ์อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ภายในประดับ

ประดาดว้ยปฏิมากรรมบอรน์และภาพวาดกว่า 400 ชิน้ 

เป็นหนึ่งในมหาวิหารท่ีสวยท่ีสุดของรสัเซีย ดา้นนอกหุม้

ดว้ยแผ่นทองคาํแท ้มีลกัษณะเป็นโดมทองอนัสง่างาม ฐาน

โดยรอบมีรูปป้ันนางฟ้า 12 องคอ์ยู่รอบฐานมหาวิหาร นาํ

ท่านเดินทางถ่ายภาพ อนุสาวรียพ์ระเจ้าปีเตอรม์หาราช 

(THE BRONZE HORSEMAN)  เป็นอนุสาวรีย์ชิ ้นแรก

ของรสัเซีย ถูกสรา้งโดย พระนางแคทเธอรีน 2  เป็นงาน

ออกเเบบท่ีมีการคาํนวนทางวิศวกรรมมาเป็นอย่างดี โดย

กาํหนดใหน้ํา้หนกัของรูปป้ันลงท่ีขาหลงัของมา้ 2 ขา้งเพียง

อย่างเดียว สรา้งขึน้เพ่ือเป็นเกียรติประวัติแก่พระเจา้ปีเต

อรม์หาราชผูส้รา้งนครเซ็นตปี์เตอรเ์บิรก์ จากนัน้นาํท่านชม 

จัตุรัสเธียเตอร ์(THEATER SQUARE) เป็นศิลปะบาโรก 

ชมนิทรรศการศิลปะ และชมการแสดงท่ีน่าต่ืนเตน้ในโรง

ละครโอเปรา่ท่ีงดงามท่ีสดุ บนจตัรุสัของเมืองเก่าแห่งนี ้ 



 

นาํท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึกบั สะพานม้าอะนีชคอฟ (ANICHKOV BRIDGE) เป็นสะพานท่ีเก่าแก่และมี

ช่ือเสียงท่ีสดุเซนตปี์เตอรส์เบิรก์เป็นจดุท่ีเช่ือมเกาะต่างๆ ของเซนตปี์เตอรส์เบิรก์เขา้ไวด้ว้ยกนั ตรงนีอ้าจเป็น

หวัใจแห่งความเป็นดินแดนสนัดอนรมิแม่นํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. ถึงเวลาอนัพอสมควร นาํท่านเดินทางสู ่สนามบนิปูลโกโว ใน นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

17.00 น. ออกเดินทางจาก นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบิน กาตารแ์อรเ์วย ์(QR)  

พบเท่ียวบินท่ี  QR280 (17.00-23.00) / QR836 (02.20-13.10+1)  

ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16ชั่วโมง 10นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วันที ่8 สนามบนิกรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: บรกิารไม่รวมคา่ใชจ้่ายมาตราโควิดในรายการทวัร ์!!! 

1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้่าย สว่นนีไ้ม่รวมอยูใ่นคา่ทวัรมี์ (อตัรา

คา่บริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 

 

2.กลบัถงึไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้่ายไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 

ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรอื https://www.thailandsha.com 

 

 

 

 

 
 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง  
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

จนัทร-์จนัทร ์
(วนัหยุดจกัร)ี 04-11 เม.ย. 65 79,999.- 79,999.- 9,500.- 

จนัทร-์จนัทร ์
 (วนัหยุดสงกรานต)์ 11-18 เม.ย. 65 84,999.- 84,999.- 9,500.- 

จนัทร-์จนัทร ์ 18-25 เม.ย. 65 79,999.- 79,999.- 9,500.- 

จนัทร-์จนัทร ์ 02-09 พ.ค. 65 79,999.- 79,999.- 9,500.- 

จนัทร-์จนัทร ์
(วนัหยุดวสิาขบชูา) 16-23 พ.ค. 65 79,999.- 79,999.- 9,500.- 

จนัทร-์จนัทร ์ 06-13 ม.ิย. 65 79,999.- 79,999.- 9,500.- 

จนัทร-์จนัทร ์ 20-27 ม.ิย. 65 79,999.- 79,999.- 9,500.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน้ําหนักกระเป๋า (นํา้หนกั 25 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละ
สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกนัโควดิรักษาระหวา่งตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
10. กระเป๋าเดนิทาง 20 นิว้ 
11. ซมิเน็ตตา่งประเทศ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็น
ตน้  
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการ
ขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 65 เหรยีญดอลลา่ร ์
สหรฐัอเมรกิา (USD) หรอื เป็นเงนิไทยประมาณ 2,000 บาท (THB) 

 
 
 



 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิ

ยืน่วซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการ
จองทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ

เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการ
จองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่าน
และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะ

ดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากต๋ัวเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ม ี
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่
สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณี
ทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ ี
ปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวร์ชําระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถ

ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนที ่บรษัิทฯกําหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อ
ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิ
จากการยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิท
ฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่
สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีก
เก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระคา่ทัวร์
หรอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วี
ซา่ / คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่
กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน คา่มัดจําโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่
ทัวรทั์ง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่
วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
 
 



 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 
เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง
อาจมลัีกษณะแตกตา่งกนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    บริษัท เน็กซ ์ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


