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Very Good Russia Moscow St. Petersburg 
6 วนั 4 คนื 

 ชม วหิารเซนตบ์าซลิ อกีหน่ึงสญัลกัษณท์ีส่ ำคญัของรสัเซยี 
 ชม พระราชวงัเครมลนิ สมัผสัควำมยิง่ใหญ่และควำมสวยงำม 
 ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม ย่ำนกำรคำ้สนิคำ้ทีม่ชี ือ่เสยีง  
 ชมควำมงำมของ พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวงัฤดูหนาว 
 ชม สถานีรถไฟใตด้นิ ทีต่กแต่งอย่ำงสวยงำม 

 ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ส ำคญัของนิกำยรสัเซยีนออโทดอกซ ์
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัแรก  สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - โดฮา - มอสโคว ์
 
06:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 ประตูทำงเขำ้ 7 เคำนเ์ตอร ์P 

สำยกำรบนิ Qatar Airways โดยมีเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั 
 
09:05 น. ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR831 
 
12:05 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
16:15 น. ออกเดนิทำงต่อสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสำยกำรบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR229 
 
21:15 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำน โดโมเดโดโว หลงัผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจหนังสือเดินทำง และตรวจรบัสมัภำระ

เรยีบรอ้ย น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั 
 
ทีพ่กั  Izmailovo Gamma Hotel Or SML หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง สถานีรถไฟใตด้นิ - พระราชวงัเครมลนิ - โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ - จตุรสัแดง - วหิารเซนต ์

บาซลิ - หา้งสรรพสนิคา้กุม   
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชม สถานีรถไฟใตด้นิ Metro กำรตกแต่งภำยในของแต่ละสถำนีลว้นวิจิตรตระกำรตำไม่ว่ำจะเป็นงำน
ปฏิมำกรรม งำนจิตรกรรม งำนสเตนกลำส กระจกส ีอกีทัง้โคมไฟ และงำนประดบัประดำต่ำงๆ ลว้นปรำณีต
วจิติรบรรจง  
 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนชม พระราชวงัเครมลนิ Grand Kremlin Palace สถำนที่ท่องเที่ยวที่ขึน้ชือ่ของรสัเซยี สรำ้ง
ขึน้มำพรอ้มกบักรุงมอสโคว ์จึงเป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมต่ำงๆ ของรสัเซยี จำกน้ันชม โบสถอ์สัสมัชญั 
Assumption Cathedral สรำ้งโดยสถำปนิกชำวอิตำเลียน เป็นสถำปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สี
ทองอรำ่มสวยงำม ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ โบสถท์ี่สรำ้งอุทิศใหก้บันักบุญอำรค์แอนเจล ไมเคิล 
เป็นที่เก็บพระศพของพระเจำ้ซำรก์่อนยุคพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรำ้งในปี ค.ศ.
1733-1735 สมยัพระนำงแอนนำทีท่รงประสงคจ์ะสรำ้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เกดิควำมผิดพลำดระหว่ำง
หล่อท ำใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัวำงโชวไ์วภ้ำยในพระรำชวงัเครมลนิ ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์Tsar Cannon 
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สรำ้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งกำรใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ท ำดว้ยบรอนซ ์น ้ำหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนัก
ลูกละ 1 ตนั  
 

 
น ำท่ำนชอ้ปป้ิงที่ หา้งสรรพสินคา้กุม Gum หำ้งสรรพสินคำ้ที่เก่ำแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชือ่เสียงใน
เร ือ่งของสินคำ้อนัมีใหเ้ลือกซือ้กัน อย่ำงหลำกหลำยชนิดหำ้งสรรพสินคำ้กุม หรอือีกสถนที่หน่ึงที่มี
สถำปัตยกรรมที่เก่ำแก่ของเมืองนี้ หำ้งสรรพสนิคำ้กุม ก่อสรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1895 มีควำมสวยงำม และโดด
เด่นมำกลกัษณะชองตวัอำคำรเป็นอำคำรสูง 3 ช ัน้ มีรำ้นคำ้เปิดให ้บรกิำรมำกมำยส ำหรบัใหผู้ท้ีเ่ดนิทำงหรอื
ผูท้ีช่อบกำรชอ้ปป้ิงถงึ 200 รำ้นคำ้ดว้ยกนั แต่สนิคำ้ทีน่ี่อำจจะมีทัง้รูปลกัษณภ์ำยใน และภำยนอกทีดู่หรูหรำ
โอ่อ่ำทีส่ ำคญัตัง้อยู่บรเิวณลำนกวำ้งในย่ำนจตุรสัแดงหำ้งสรรพสนิคำ้กูมมีกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ประเภทอุปโภค
และบรโิภคเช่น เสือ้ผำ้ ของใชใ้นครวัเรอืน สินคำ้ที่มีชือ่มียี่หอ้ เครือ่งส ำอำงค ์น ้ำหอม และสินคำ้ที่เป็น
ประเภทของที่ระลึก ซึง่มีใหเ้ลือกกนัอย่ำงหลำกหลำยทีเดียว น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่กรุง มอสโคว ์เมืองหลวง
ของรสัเซยี และยงัครองอนัดบัเมืองที่ใหญ่ทีสุดของยโุรป มีประวตัิศำสตรย์ำวนำนถึง 850 ปี จำกน้ันน ำชม 
จตัุรสัแดง Red Square เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของรสัเซยี สรำ้งขึน้ในสมัยพระเจำ้อีวำนที่ 3 เพื่อเป็น
สถำนที่จ ัดงำนแสดงใหญ่ๆ และกำรชุมนุมต่ำงๆ ท่ำนจะไดม้ีเวลำอิสระถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกกบั อนุสรณ์
สถานเลนิน Lenin Mausoleum และ วิหารเซนตบ์าซิล Saint Basil's Cathedral ตัวโบสถม์ี
หลงัคำสูงยอดแหลม มีโดมหวัหอม 9 โดม มีสสีนัสดใสสวยงำมขนำดเล็กใหญ่ลดหลั่นกนัไปไม่มีทีใ่ดเหมือนมี
ทีเ่ดยีวในหลำกหลำยทเีดยีว 
 
พิเศษถา้มเีวลา น ำท่ำน ล่องเรอื River Cruise ชมควำมสวยงำมสองฝ่ังแม่น ้ำ Moskva ซึง่เป็นแม่น ้ำ
สำยหลกัของกรุงมอสโคว ์**เป็นโปรแกรมเสรมิมคี่าใชจ้า่ยสอบถามมคัคุเทศก ์การล่องเรอืขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ** 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Izmailovo Gamma Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบตั - รถไฟซปัซาน - เซน็ปีเตอรส์เบริก์ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จำกน้ันน ำท่ำนชม วิหารเซนตซ์าเวยีร ์St. Saviour Cathedral เป็นวิหำรที่ส ำคญัของนิกำยรสัเซยี
นออโทดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมที่ส ำคัญระดบัชำติ สรำ้งเป็นที่ระลึกถึงพระเจำ้อเล็กซำนเดอรท์ี่ 1 ที่
สำมำรถขบัไล่กองทพันโปเลยีนไปได ้จำกน้ันน ำท่ำนสู่ ถนนอารบตั ย่ำนกำรคำ้ มีของซือ้ของขำยมำกมำย
เป็นถนนทีข่ึน้ชือ่ของ กรุงมอสโคว ์

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนขึน้ รถไฟซปัซาน Sapsan Fast Train เพื่อออกเดินทำงสู่ เมืองเซนต ์ปี
เตอรส์ เบริก์ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  
ทีพ่กั   Park Inn Pulkovo Airport หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัทีส่ี ่ พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว Hermitage 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอื เปโตรควาเรสต ์PETERHOF รมิฝ่ังทะเล

บอลตคิสรำ้งในปี ค.ศ.1705 ในสมยัพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช ซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีพ่กัผ่อนส ำหรบัล่ำสตัวใ์นฤดู
รอ้น โดยมีควำมประสงคจ์ะใหพ้ระรำชวงันีม้ีควำมงดงำมยิง่กว่ำพระรำชวงัแวรซ์ำยสใ์นฝร ัง่เศสเพื่อแสดงออก
ถึงควำมเจรญิรุง่เรอืงของรสัเซยี และเน่ืองจำกไดร้วบรวมสถำปนิกและชำ่งฝีมือจำกประเทศต่ำงๆมำกมำย
สิง่ก่อสรำ้งและสถำปัตยกรรมทีต่กแต่งดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค และนีโอคลำสคิ ทีใ่ชป้ระดบัประดำหอ้ง
หบัต่ำงๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง ท่ำนจะตืน่ตำตืน่ใจกบัประตมิำกรรมน ้ำพุอนัโดดเด่นอลงักำรดว้ย
ทองเหลอืงอรำ่ม และรม่ร ืน่ลงตวักบัอุทยำนพฤกษำนำนำพนัธุ ์**พระราชวงัฤดูรอ้น Peterhof Palace 
จะปิดน ้าพุในสวนชว่งเดอืน ตุลาคม ถงึ พฤษภาคม พระราชวงัฤดูรอ้น Peterhof Palace จะปิด
ทุกวนัจนัทร ์สิน้เดือน หรอื วนัจนัทรแ์ละวนัองัคาร (2 วนั) สิน้เดือน โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหน้า** ซึง่เป็นธรรมเนียมประเพณีของชำวพืน้เมืองรสัเซยีที่จะเพิ่มวนัหยุดในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง และ ฤดู
หนำว ในชว่งเดือนตุลำคม ถึง พฤษภำคม กรณีที่พระรำชวงัฤดูรอ้น Peterhof Palace ปิด ทำงบรษิทัขอ
น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ พระรำชวงัยูสซปูอฟ หรอื พระรำชวงัพำฟลอฟส ์วงัใดวงัหน่ึง เป็นกำรทดแทน 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่  พระราชวงัฤดูหนาว Hermitage Museum ชมภำยในพระรำชวัง ที่
ประกอบดว้ยหอ้งต่ำงๆ มำกกว่ำ 1,050 หอ้ง ณ สถำนทีแ่ห่งนี้เคยใชเ้ป็นที่รบัรองกำรเสด็จเยอืนรสัเซยีของ
รชักำลที ่5 ของไทยในกำรเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย/รสัเซยี พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉำยพระฉำยำลกัษณร์ว่มกบัพระ
เจำ้ซำรนิ์โคลสัที ่2 ของรสัเซยีอกีดว้ย  
 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Park Inn Pulkovo Airport  หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่า้  วหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์- มหาวหิารเซนตไ์อแซค - โบสถแ์หง่หยดเลอืด - โดฮา 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จำกน้ันน ำท่ำนผ่ำนชม วิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์Peter and Paul Fortress เร ิม่สรำ้งขึน้เมื่อปี 
ค.ศ.1712 และสรำ้งเสร็จในวนัที่ 29 มิถุนำยน ค.ศ.1733 ตัง้ชือ่วิหำรแห่งนีเ้พื่อเป็นเกยีรติแ์ด่ นักบุญปีเตอร ์
และนักบุญปอลดเ์พื่อเป็นกำรเผยแพรศ่ำสนำ ซึง่วหิำรแห่งนี้เป็นทีเ่ก็บพระศพของรำชวงศโ์รมำนอฟ เร ิม่ตน้
จำกพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำชเป็นองคแ์รก จนกระทั่งถึงกษตัรยิอ์งคส์ุดทำ้ยของรำชวงศท์ี่เพิ่งน ำมำในปี ค.ศ 
1998 โดยกำรตรวจ DNA ทรำบว่ำคอื พระเจำ้นิโคลสั ที ่2 และครอบครวัซึง่ประกอบดว้ย พระเจำ้นิโคลสัที ่
2 พระมเหสีอเล็กซำนดรำ และพระธดิำ 3 พระองคค์ือโอลกำ้ Olga ทำเทียนำ Tatiana และอนำสตำเซยี 
Anastasia ส่วนที่ไม่พบคือ มำเรยี Maria และรชัทำยำทอเล็กเซย ์Alekxy บรเิวณโดยรอบมีโรงงำนผลิต
เหรยีญ และทีข่งัคุกนักโทษทำงกำรเมือง จำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่ วหิารเซนตไ์อแซค SAINT ISAAC’S 
CATHEDRAL สรำ้งในปีค.ศ.1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดตีวหิำรเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถ ์
ไมธ้รรมดำ ซึง่ต่อมำไดร้บักำรปรบัปรุงเป็นโบสถห์ิน และถูกสรำ้งใหม่อย่ำงงดงำมในสมยัพระเจำ้อเล็กซำน
เดอรท์ี่ 1 ที่ปรำรถนำจะใหว้ิหำรแห่งนี้เป็นวิหำรที่มีควำมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองคจ์ึงทุ่มเททัง้ก ำลงัคน 
และก ำลงัทรพัยอ์ย่ำงมหำศำล เฉพำะยอดโดมใชท้องค ำแผ่นปิดหนักรวม 100 กโิลกรมั ภำยในวหิำรประดบั
ประดำดว้ยหินอ่อน และมำลำไคทห์ลำกสี ซึง่ใชเ้วลำก่อสรำ้งยำวนำนถึง 40 ปี ปัจจุบนัวิหำรเซนตไ์อแซ
คไดร้บักำรยกย่องว่ำเป็นวหิำรทรงโดมทีใ่หญ่เป็น 
 
 



 
 
 
 

 
CODE : SMR02 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  จำกน้ันน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ โบสถแ์ห่งหยดเลือด Church of the Savior on Spilled Blood 

สรำ้งใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจำ้ซำรอ์เล็กซำนเดอรท์ี่ 2 ผูป้ระกำศเลิกทำส ดว้ยควำมหวงัดีต่อประชำชน 
ปรำกฎว่ำชำวรสัเซยีไม่เขำ้ใจ เพรำะหลงัเลกิทำส ชำวนำกลบัมีควำมเป็นอยู่ที่จนลง เป็นผลใหพ้วกชำวนำ
รวมตวักนัว่ำแผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญิงชำวนำผูห้น่ึงติดระเบิดพลีชพีวิ่งเขำ้มำขณะพระองคเ์สด็จผ่ำน 
ต่อมำบรเิวณถนนทีเ่กดิเหตุน้ันถูกสรำ้งโบสถค์รอบไว ้กลำยเป็นโบสถห์ยดเลอืดมำจนถงึทุกวนันี ้

 
14:00 น. เดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน นานาชาตพิลัโคโว เซน็ปีเตอรส์เบริก์ 
 
17:25 น. ออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสำยกำรบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่

QR280 
 
23:25 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
วนัทีห่ก  โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
01:55 น. ออกเดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR834 
 
12:40 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 
 
**หมายเหตุ** 
โปรแกรมแต่ละสถานทีอ่าจมกีารสลบัวนัเยี่ยมชมเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้น่ือง
ดว้ยเหตุผลของเวลาหรอืสถานการณอ์ืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมแตจ่ะถอืผลประโยชข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 
อตัราคา่บรกิาร  
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  มถิุนายน 
03 ม.ิย. 62 - 08 ม.ิย. 62 * กลบั 23:00 น. 48,555 48,555 47,555 8,900 - 
19 ม.ิย. 62 - 24 ม.ิย. 62 * กลบั 23:00 น. 47,555 47,555 46,555 8,900 - 
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เดอืน  กนัยายน 
11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 * กลบั 23:00 น. 47,555 47,555 46,555 8,900 - 
เดอืน  ตุลาคม 
04 ต.ค. 62 - 09 ต.ค. 62 * กลบั 17:25 น. 46,555 46,555 45,555 8,900 - 
เดอืน  พฤศจกิายน 
05 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 * กลบั 17:25 น. 46,555 46,555 45,555 8,900 - 
 
หมายเหตุ ****ส าหรบัไฟทบ์ินเวลา 23:00 น. จะมีเวลาใหลู้กคา้ไดช้อ้ปป้ิงที ่Outlet Village Pulkovo และ
อสิระอาหารเย็น 
 
Flight Detail 
QR 282 LED-DOH 23:00 น.-05:00 น. 
QR 832 DOH-BKK 08:00 น.-19:00 น. 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีที่ท่ำนตอ้งออกตั๋วเครือ่งบินภำยในประเทศ กรุณำจองตั๋วที่สำมำรถเลือ่นเวลำ และวนัเดินทำงได ้เพรำะจะมีบำง
กรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมีกำรปรบัเปลีย่นวนัเวลำบนิ มิฉะน้ันทำงบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่ำนเป็นอสิลำม หรอืแพอ้ำหำรเนือ้สตัวบ์ำงประเภท ใหท่้ำนโปรดระบุมำใหช้ดัเจน 
 กรุณำส่งรำยชือ่ผูเ้ดินทำง ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ใหก้บัเจำ้หนำ้ที่หลงัจำกที่ไดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัร ์หรอืค่ำทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัหลำยท่ำน กรุณำแจง้รำยชือ่คู่นอนกบัเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ  
 กรณีที่ออกตั๋วเครือ่งบินแลว้สะกดชือ่-นำมสกุลผิด ทำงบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรส่งส ำเนำหน้ำ

พำสปอรต์ใหท้ำงบรษิทัในกำรออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดินทำงจะตอ้งมีกำรแจง้ล่วงหนำ้ก่อนออกเดินทำงตำมขอ้ตกลง มิฉะน้ันถำ้แจง้หลงัจำกเจำ้หนำ้ที่

ออกเอกสำรทุกอย่ำงเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเตมิในส่วนนี ้
 หลงัจำกที่ท่ำนไดช้ ำระค่ำมดัจ ำ และค่ำทวัรส์่วนที่เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภำยใน 3-7 วนั ก่อนกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมำยเตรยีมตวักำรเดนิทำงใหท่้ำนทำงอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่ำนไดร้ะบุไว ้
 รำคำทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำงไดจ้ะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัตำมวนัเดนิทำงทีร่ะบุเท่ำน้ัน 
 ทำงบรษิทัไม่มีนโยบำยในกำรจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคำ้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จะตอ้งจ่ำยค่ำพกัเดีย่วเพิ่ม

ตำมรำคำทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทวัรเ์ท่ำน้ัน 
 PASSPORT ตอ้งมีอำยุกำรใชไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน ก่อนหมดอำยุ นับจำกวนัเดนิทำง ไป-กลบั 
 ลูกคำ้ที่เดินทำง 3 ท่าน อำจมีค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติม (พกัเดี่ยว) ขึน้อยู่กบัมำตรำฐำนโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บำงประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 กำรใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ ำหรบันักท่องเทีย่วเดนิทำงไปต่ำงประเทศ จะตอ้งมีกำรเรยีกเก็บเพื่อเป็นสนิน ้ำใจกบัผู ้

ใหบ้รกิำรในส่วนต่ำงๆ จงึรบกวนทุกท่ำนเตรยีมค่ำใชจ้่ำยส่วนนีเ้พื่อมอบใหห้วัหนำ้ทวัรร์ะหว่ำงกำรเดนิทำง 
 ทางบรษิทัจะแจกน ้าดืม่ใหท้่านท่านละ  2  ขวด ณ สนามบนิ เน่ืองจากระหว่างเดนิทางทีร่สัเซยีจะไม่มี

น ้าบรกิาร จงึขอแนะน าใหท้่านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมนี ้าใหท้่านละ 1 ขวดเพียงคนืแรก
เทา่นัน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนี้รวม 
 ค่ำตั๋วเครือ่งบนิระหว่ำงประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ Qatar Airways 
 ค่ำที่พกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส ำหรบัพกัหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร ์

กำรแข่งขันกีฬำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อำจจะมีกำร
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

 ค่ำอำหำรครบทุกมือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ทำงบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์กำรเปลีย่นแปลง 
 ค่ำรถรบั-ส่งสนำมบนิ และตลอดรำยกำรทวัร ์
 ค่ำอตัรำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
 ค่ำประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่ำนละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 
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หมายเหตุ **ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกนักำรเดินทำงเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จำ้หนำ้ของบรษิทั** อตัรำเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บำท ขึน้อยู่ระยะเวลำกำรเดนิทำง 

 ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ พรอ้มพนักงำนขบัรถทีช่ ำนำญทำง (ไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

 ค่ำบรกิำร และค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรำยกำร 
 ค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงำนขบัรถตำมธรรมเนียมคอื 60 Euro /ทา่น ตลอดทรปิกำรเดนิทำง 
 ค่ำทปิมคัคุเทศกไ์ทย พิจำรณำตำมพึงพอใจเพื่อใหเ้ป็นสนิน ้ำใจ 
 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ฉะน้ันกระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ำหนักดงันี้ กระเป๋ำ

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ ำนวนไม่เกนิท่ำนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
 ค่ำธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง อำหำรทีส่ ั่งเพิ่ม ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
 ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร และส ำหรบัรำคำนีท้ำงบรษิทัจะไม่รวมค่ำภำษีท่องเทีย่วหำกมีกำรเก็บเพิ่ม 
 ค่ำท ำใบอนุญำตกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%, ค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด 
 ค่ำยกกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ในโรงแรมท่ำนละ 1 ใบ 
 ค่ำวซีำ่ส ำหรบัพำสปอรต์ ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรยีมเอกสำรคือ 1. พำสปอรต์ 2. ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3. ใบส ำคญัถิ่น

ที่อยู่ 4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (ถำ้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝำก (ถำ้มี) 6. รูปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รูป ทำงบริษัทจะเป็น
ผูด้ ำเนินกำรยืน่วซีำ่ใหท่้ำน โดยช ำระค่ำบรกิำรต่ำงหำก (ส ำหรบัหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดินทำงตอ้ง
ท ำเร ือ่งแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีำ่) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พำสปอรต์  ☐  วซีำ่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสิทธิย์กเลกิกำรเดนิทำงก่อนล่วงหนำ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี ้
ทำงบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่ำธรรมเนียมวซีำ่ (ถำ้มี) หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถำ้ตอ้งกำร 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหำย สูญเสยีหรอืไดร้บับำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร ์และเหตุ
สุดวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจลต่ำงๆ 

3. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บักำรยนืยนัจำกบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองที่น่ังบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่ำงประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเน่ืองจำกควำม
ล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมืองและภยัธรรมชำตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค ำนึงถึง
ควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคัญ และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำง
เน่ืองจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรอืสิ่งของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอืเอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้  ทำงบรษิทัไม่อำจคนืเงนิใหท่้ำนไดไ้ม่
ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน ทำงบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซำ่ อนัสืบเน่ืองมำจำกผูโ้ดยสำรเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ
หรอืคนต่ำงดำ้วทีพ่ ำพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจำกมีเอกสำรลง
นำมโดยผูม้ีอ ำนำจของบรษิทัก ำกบัเท่ำน้ัน 

5. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำ หรอืทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทั หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงทำงบรษิทั
จะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงื่อนไขการจอง / การยกเลกิ 
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การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณำจองล่วงหนำ้ก่อนกำรเดนิทำงพรอ้มช ำระมดัจ ำ งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืช ำระทนัทกี่อนกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั มิฉะน้ันจะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนั ก่อนกำรเดนิทำง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนำ้ 45 – 59 วนั ก่อนกำรเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนำ้ 31 – 44 วนั ก่อนกำรเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนำ้ 21 – 30 วนั ก่อนกำรเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนำ้ 1 – 20 วนั ก่อนกำรเดนิทำง หกัค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทำง, ถูกปฎเิสธกำรเขำ้เมือง จะไมม่กีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่ำใชจ้่ำยใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่ำใชจ้่ำยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ กำรยกเลกิหรอืล่ำชำ้ของสำย

กำรบิน, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชำติ, กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
กำรควบคุมของบรษิทั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
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ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนื้อววั ☐  ไมท่านเนื้อหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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