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วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ-สนามบนินานาชาติดูไบ      (-/-/-)  

07.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airways (EK)โดยมี
เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

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

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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09.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นครดูไบ โดยเท่ียวบิน EK375 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 10 นาที+** 

13.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตดูิไบ ***เพ่ือเปลีย่นเคร่ือง*** 

15.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศรัสเซีย เมืองเซนตปี์เตอร์เบิร์ก โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK175 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.45 ช่ัวโมง** 

20.50 น.  เดินทางถึง สนามบินพลัโคโวเซนต์ปิเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร** 
เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ีน าท่าน 
เดินทางเขา้สู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg) เมืองท่ีไดรั้บสมญานามว่า “ราชินีแห่งยโุรป
เหนือ” เพราะทศันียภาพท่ีสวยงามของเมือง เมืองน้ีสร้างโดยพระเจา้ซาร์ปิเตอร์มหาราช เม่ือ พ.ศ.2246 
โดยตวัเมืองเร่ิมสร้างดว้ยการถมทราย และหินเป็นจ านวนมาก เพราะว่าพ้ืนท่ีเดิมนั้นเป็นดินเลนทะเล 
เหตุผลในการทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ท่ีสามารถติดต่อไปทางยโุรปและประเทศอ่ืนๆได ้เพื่อการ
พฒันาและปรับเปล่ียน ประเทศรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆได้ ต่อมา จึงได้รับสมญานามว่า 
“หน้าต่างแห่งยุโรป” เมือง เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค เดิมมีช่ือว่า เปโตรกราด Petrograd และ เลนินกราด 
Leningrad 

ที่พกั Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ปิเตอเบิร์ค 

 

 

วันที่สอง พระราชวังฤดูหนาว Winter Palace-พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ(The State Hermitage Museum) 

 โบสถ์หยดเลือด-มหาวิหารคาซาน     (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว(Winter Palace)ท่ีประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 1,050 ห้อง สถานท่ี

แห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
รัชกาลท่ี 5 ในการเจริญสัมพนัธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงขแงราชวงศโ์รมานอฟ ระหว่างปี 
ค.ศ.1732 -1917 ตั้งอยู่ระหว่างท่าวงั กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียว และ 
ขาว ดว้ยสถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมใน  
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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**  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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 
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เดินทางสู่ มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ถูกสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ปีค.ศ. 1708 ตั้งอยู่

ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสก้ี ในสมยัก่อนเป็นโบสถเ์ล็กๆ ต่อมาในสมยัของพระเจา้ปอลดท่ี์ 1 ในปีค.ศ. 
1800 ไดท้ าการสร้างวิหารใหม่ ใหย้ิง่ใหญ่และสวยงามมากข้ึนกว่าเดิมมหาวิหารแห่งน้ีมีลกัษณะรูปทรง

คร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบประกอบไปดว้ยเสาโรมนั 96 ตน้ และโดมขนาด
ใหญ่ซ่ึงมียอดสูงถึง 90 เมตร ดา้นนอกของวิหารมีสวนสาธารณะท่ีชาวรัสเซียจะมาพกัผอ่นหยอ่นใจ  
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที่พกั Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ปิเตอเบิร์ค 

วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพา

ฟลอฟส์ - ป้อมปีเตอร์และปอล – การแสดงแสงเสียงพ้ืนบ้านรัสเซีย Folk Show 

      (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(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
ล่ีบรรจงสร้างพระราชวงัอยา่งประณีตเน้นการตกแต่งภายในท่ีเลือกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกั

และภาพวาดสีน ้ ามนัเป็นหลกัดา้นนอกจะเป็นหน้าท่ีของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมาสร้าง
ลานน ้ าพุ โดยเฉพาะ ลานน ้ าพุแห่งน้ีถือเป็นจุดหลกัของประสาทแห่งน้ีก็ว่าได ้ดว้ยความยิง่ใหญ่ตระการ
ตาและแสงของพระอาทิตยก์ระทบผวิน ้ า และขอบอ่างสีทองมนั รวมถึงบรรยากาศร่มร่ืนของตน้ไมน้านา
พนัธุจึ์งท าใหเ้กิดภาพท่ีสวยงามราวกบัดินแดนในเทพนิยาย  
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จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์หรือหมู่บ้านปุชกิน้ สถานท่ีประทบัและพกัอาศยัของเจา้นาย

ชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นอเลก็ซานเดอร์ ปุชก้ิน ยอดกวีเอกรัสเซีย น าท่านชมพระราชวงัแคทเธอรีน ท่ีสวยงาม 
แห่งหน่ึงในรัสเซีย มีหอ้งต่างๆ ใหช้มนบัร้อยแต่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมหอ้งอ าพนั (แอมเบอร์รูม) เป็น
สุดยอดงานศิลป์ยคุศตวรรษท่ี18 อนัประมาณค่ามิไดท่ี้ช่างเยอรมนัสร้างใหแ้ก่ปราสาทของกษตัริยฟ์รีด
ริชท่ี1 แห่งปรัสเซียประกอบดว้ยแผน่ไมโ้อก๊ขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดบัอ  าพนั 6 
ตน้ พร้อมกระจกผนงัและโมเสก อญัมณีมีค่าจากอิตาลี หอ้งอ  าพนัถูกสร้างข้ึนใหม่ในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา 
ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ลา้นดอลล่าห์ 
(ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีนได ้ทางบริษทัฯ ขอน าท่านชม พระราชวงัพาฟลอฟส์ 
ตั้งอยูส่วนขนาดใหญ่ซ่ึงสร้างโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพ่ือใหก้บัพระราชบุตรพอล โดยใชช่้างท่ี
พระองคท์รงโปรดท่ีสุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระ
เจา้พอล ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนท่ีพระองคโ์ปรดปรานเน่ืองจากพระองคต์อ้งการศิลปะแบบฝร่ังเศส
มากกว่าอิตาลี ท าใหค้าเมอร์รอนงอนไปพกัใหญ่และกลบัมาท างานต่อหลงัจากพระเจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ี1
ข้ึนครองราชยท์รงเสด็จมาพ านกัท่ีพระราชวงัน้ีตวัพระราชวงัประดบัดว้ยของเก่าดั้งเดิมท่ีถูกเก็บใหร้อด
พน้จากกท าลายเมื่อคราวสงครามโลก) 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนัแบบพ้ืนเมืองในพระราชวงัอเลก็ซานเดอร์  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์(Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกท่ีสร้างในเมืองเซนตปิ์

เตอร์สเบิร์ค สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1703ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดของเมือง 
โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบนัดา้นในเป็น
พิพิธภณัฑท่ี์ใชเ้ป็นท่ีฝังพระศพของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งราช 
วงศโ์รมานอฟ นอกจากน้ียงัมีภาพเขียนของนกับุญ รวมรูปพระแม่มารีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีงดงาม อนัเป็นท่ี

เล่ือมใสศรัทธาของคริสตศ์าสนิกชนของรัสเซีย  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านชมโชว์ Folk Show การแสดงแสงเสียงพ้ืนบ้านรัสเซีย ที่มเีอกลกัษณ์โดดเด่นเพลดิเพลนิกบันัก

เต้นร ามืออาชีพในเคร่ืองแต่งกายแบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นมนต์เสน่ห์ของรัสเซียที่คุณจะต้องประทับใจ 
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ที่พกั Park Inn Pribaltijskaya หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ทีเ่มืองเซนต์ปิเตอเบิร์ค 

วันที่ส่ี มหาวิหารเซนต์ไอแซค Saint Isaac’s Cathedral - มหาวิหารการเดินเ รือแห่งนักบุญนิโคลัส 

Kronstadt Naval Cathedral - ล่องเรือแม่น า้เนวา NEVA RIVER CRIUSE   (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น    เดินทางสู่ มหาวหิารเซนต์ไอแซค(Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือว่าไดรั้บการตกแต่งอลงักาล

มากท่ีสุด ยอดโดมฉาบดว้ยทองค าแท ้100 กิโลกรัม และภายในใชหิ้นอ่อน และหินอ่ืน ๆ กว่า 43 ชนิด 
ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมท่ี้สถานท่ีแห่งน้ี จึงไดมี้การก่อสร้างข้ึนใหม่ ในสมยัพระเจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ี 
1 ในปี ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใชเ้วลาในการ

ก่อสร้างนานถึง 40 ปีมีการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตวัวิหารใหญ่โต สี
ขาวบริสุทธิ ประดบัดว้ยประติมากรรมเหลก็อนังดงาม เป็นโบสถอ์อร์โทดอกซแ์ห่งเดียวท่ีประดบั
ประดาตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่งวิจิตรบรรจง และยงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวเมืองท่ีน่ีใหค้วามนบัถือ
เป็นอยา่งมาก  
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น เดินทางสู่ มหาวหิารการเดินเรือ

แห่งนกับุญนโิคลสั Kronstadt  

Naval Cathedral ตั้งอยูใ่นเกาะ

เลก็ๆของเมือง Kronstadt  สร้าง
ข้ึนเม่ือปี 1913 เป็นโบสถใ์หญ่
ของกองทพัเรือรัสเซีย ไดรั้บการ

ออกแบบโดยสถาปนิกผูม้ีช่ือ 
เสียงของสถาปัตยกรรม  มีความ
งดงามและเป็นท่ีรักใคร่ทั้งในหมู่
ทหารกองทพัเรือของรัสเซียและ
นกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ขา้เยีย่มชม สวยสดงดงามดว้ยผนงัสีขาวตดักระจกสีน ้ าเงิน หากไดม้าเท่ียวจะสงัเกตุ
เห็นหอหลงัคาโดมและหลงัคาโดมสีทองอนัโดดเด่น ท่ีประดบัอยูบ่นยอดของมหาวิหาร ซ่ึงมหาวิหารท่ี

มีรูปร่างกางเขนสไตลก์รีก โดยมกีารใชเ้สาแบบคอรินเทียน ท่ีปรับดบัไปดว้ยระเบียงท่ีมีราวอนัประณีต 

น าท่าน ล่องเรือแม่น า้เนวา NEVA RIVER CRIUSE พเิศษ!!จบิไวน์ฉลองฤดูกาล White Night ดินแดน

แห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน พร้อมด่ืมด ่ากบับรรยากาศของสองฟากฝ่ังเป็นแม่น ้ าในประเทศรัสเซียส่วน

ยโุรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเขา้สู่อ่าวฟินแลนดใ์นทะเลบอลติก มีความยาวค่อนขา้ง
สั้น คือ 74 กิโลเมตร แต่เป็นแม่น ้ าท่ีมีการไหลเป็นอนัดบัสามในยโุรป ผา่นเขตการปกครองของรัสเซีย 2 

แห่ง คือ เลนินกราดโอบลาสตแ์ละเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั Park Inn Pribaltijskaya หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ทีเ่มืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 

วันที่ห้า มหาวิหารเซนต์โซเฟีย St.Sophia Cathedra – Outlet Pulkovo Village-สนามบินพลัโคโวเซนต์ 

                          ปีเตอร์เบร์ิกประเทศรัสเซีย       (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ มหาวหิารเซนต์โซเฟีย St.Sophia Cathedra เป็นหน่ึงในอาคารท่ีก่อสร้างดว้ยหินท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซีย ตวัโบสถมี์ความสูง 125 ฟุต สวยงามดว้ยยอดโดมทั้ง 5 ยอด ภายนอกรอบๆของ
บริเวณมหาวิหารแห่งน้ีมีลกัษณะเหมือนสวนหยอ่มท่ีเราสามารถเดินเล่นไดแ้ทบทุกบริเวณ ภายในมหา
วิหารอลงัการตามแบบฉบบัศิลปะรัสเซีย  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตลย์โุรปและเป็นแหล่ง 

ชอ้ปป้ิงท่ีรวมร้านคา้ดงัมากมายกว่า 40 ร้าน สมัผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชั้นน า
ต่างๆ มากมาย  

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางเขา้สู่ สนามบินพลัโคโวเซนต์ปิเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดูิไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 176 

วันที่หก สนามบนินานาชาติดูไบ-สนามบนิสุวรรณภูมิ   

06.55 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาตดูิไบ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที ่ EK 372 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์ รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วนั 4 คืน  
โดยสายการบินเอมเิรตส์ (EK) 

เร่ิมเดนิทาง  กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบนิ ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

07 มิ.ย.62 12 มิ.ย.62 
EK375/EK175   

EK176/EK372 52,900 52,900 51,900 6,000 

21 มิ.ย.62 26 มิ.ย.62 
EK375/EK175   

EK176/EK372 49,900 49,900 48,900 6,000 

05 ก.ค.62 10 ก.ค.62 
EK375/EK175   

EK176/EK372 51,900 51,900 50,900 6,000 

19 ก.ค.62 24 ก.ค.62 
EK375/EK175   

EK176/EK372 51,900 51,900 50,900 6,000 

26 ก.ค.62 31 ก.ค.62 
EK375/EK175   

EK176/EK372 52,900 52,900 51,900 6,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดูไบ-เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก-ดูไบ-

กรุงเทพฯ สายการบิน(EK) 

 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 
 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
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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,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD /ท่าน 
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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
กว่า 30 วนัมฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 35วนั) 
3. กรณยีกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยดุนกัขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจบ็ป่วย 



BT-LED01_EK_JUN-JUL19 

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 าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีง
พบัเสริม  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ Twin/Double

อาจจะไม่ตดิกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มอ่ีางอาบน ้า ซ่ึง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 กรณมีีการจัดงานประชุมนานาชาต ิTrade Fairเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ 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
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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 

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

 หากเป็นช่วงอสีเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป/รัสเซีย ร้านค้าจะปิดเป็นส่วนใหญ่ ใน
กรณท่ีานต้องการจองทัวร์ในช่วงพเีรียดดังกล่าว กรุณาพจิารณาหรือตดัสินใจก่อนท าการจองทัวร์ 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 


