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วนัทีห่นึง่  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                    (-/-/-)                                                                   

23.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั 

เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

- เมอืงมอสโคว ์- สวนโคโลเมนสโกเย สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- 

ถนนอารบตั                                                                                         (-/-/-)      

02.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ โดยสายการบิน 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR837  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

06.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการ

บนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR233 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
11.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 

ช ัว่โมง ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

ถงึ 850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกล ้

แม่น ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงที่มีประชากร

หนาแน่นทีส่ดุในยโุรป และเมือ่สมัยครัง้ทีส่หภาพโซเวยีตยังไม่ลม่สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวง

ของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

น าทา่นแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบรเิวณนี้ เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังไมพ้ระเจา้ซาร์

ไมเคลิ โรมานอฟ ซึง่อดตีไดเ้คยเป็นพระราชวังทีพ่ระเจา้ซารอ์เล็กเซยแ์ปรพระราชฐานประทับในฤดูรอ้น 

อกีทัง้พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเคยประทับทีน่ี่ในวัยเด็กและพระนางเอลซิาเบธไดป้ระสตูทิีว่ังแห่งนี้ บรเิวณ

รอบนอกมพีืน่ทีก่วา้งขวางและมสีวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ี่ร่มรืน่ ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงาม

โดยรอบบรเิวณสวนและดา้นนอกตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย 
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 น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมาก

ที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตด้ินมีจุดเริม่ตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ

สถาปัตยกรรมที ่น ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคณุความดี

ของวรีบรุษุ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรปูของงานป้ัน รปูหลอ่ ภาพสลักนูนต า่ ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสด 
 

 
 

น าท่านผ่านชม แวะถ่ายรูปดา้นนอก มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) 

หรอืทีเ่รยีกกันวา่ มหาวหิารโดมทอง (ไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรปูดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะใน

สงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็น

วหิารทีส่ าคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิ** หากมพีธิกีรรม

ทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ 

แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปิน

เลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

**อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั COSMOS HOTEL / MAXIMA SLAVIA , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงมอสโคว ์- เมอืงซารก์อรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์- โบสถท์รนิติ ี ้- เมอืงมอสโคว ์

- ตลาดอสิไมโลโว ่- DIY ตุก๊ตาแมล่กูดก                               (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมอืง

โบราณ เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญ่ทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุ ในครสิตศ์ตวรรษที ่14-17 เป็นทีแ่สวงบญุที่

ศักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็น

วทิยาลัยสงฆ ์ 

น าท่านเดนิทางสู่ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์ก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของ

เมอืง สรา้งในสมัยพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลยีนแบบโบสถอ์ัสสัมชญัภายพระราชวังเค

รมลนิ ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มแีท่นส าหรับประกอบพธิขีองพระสังฆราช

และทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง ผา่นชม บอ่น า้ศกัดิส์ทิธ ิ ์(Chapel Over the Well) ทีซ่มึขึน้มา

เองตามธรรมชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน 

** 

น าทา่นเดนิทางสู ่โบสถท์รนิติ ี ้(Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัวหอมสทีอง ภายใน

ตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบุญเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุกระดูก

ของทา่น ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
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น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow)  

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดอสิไมโลโว ่(Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่ท่านจะไดพ้บ

กับสนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อสิระท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย อาท ิตุ๊กตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) 

ผา้พันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลัก และสนิคา้ของที่ระลกึอื่นๆ อีก

มากมาย 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นผลติตุก๊ตาแมลู่กดก (Matryoshka) ท่านจะไดท้ า DIY ดว้ยตัวของท่านเองใน

การระบายสตีกแต่งตุ๊กตาแม่ลูกดกทีม่ชี ือ่เสยีงและถอืเป็นสัญลักษณ์อกีอย่างนงึของรัสเซยี 1 เซต ต่อ 1 

ทา่น และทา่นสามารถน ากลับไปเป็นของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย   

**อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั COSMOS HOTEL / MAXIMA SLAVIA , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - 

ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์- ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์- จตัุรสัแดง - 

มหาวหิารเซนต ์บาซิล - หอนาฬิกาซาวเิออร  ์- ห้างสรรพสนิค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน        

                                                                            (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจา้ซาร์ทุก

พระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นที่

ประชมุของรัฐบาลและทีร่ับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นทีต่ัง้

ของ  มหาวิหารอสัสมัช ัญ  (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจา้ซาร์ใชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมี

พธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์

แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ที่สรา้งอุทศิใหก้ับนักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล 

ปัจจุบันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยคุพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้

ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบ

ใหญท่ีส่ดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจบุันตัง้อยูภ่ายในพระราชวังเครมลิ

นแห่งนี้ ผา่นชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืน

ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ทีย่ังไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 

ตัน   

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็น

พพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าคา่ของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่ง

ครสิตศ์ตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑ์อารเ์มอรี่ แชมเบอรเ์ป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์

สมบัตขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ี ่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอหิรา่น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
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น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัย

ครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิวัน

แรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณโดยรอบของจัตรุัสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรม

ที่สวยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงาม

ของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดย

สถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทีม่ลีักษณะเป็นโดมรปูหัวหอม สสีนัสดใส ตัง้ตระหง่าน

สงา่งาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดดูใหค้นจ านวนไมน่อ้ยทีเ่ดนิทางสูจ่ัตรุัสแดงแลว้

จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที่ระลกึคู่กับมหาวหิารแห่งนี้  พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานที่

ส าคัญนี้ควบคู่กันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็น

อนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลทีเ่มอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจาก

ถกูปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ

ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้ีเรือ่งเล่าสบืต่อกันว่า พระเจา้อวีานที่ 4 ทรงพอพระทัยใน

ความงดงามของมหาวหิารแห่งนี้มาก จงึมคี าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตา

ทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกวา่นี้ไดอ้กี การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจา้อี

วานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือวีานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬกิาซาวิ

เออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่

ท ามาจากทั บทิม  น ้ าห นัก  20 ตัน  ซึ่งพ รรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไว เ้มื่อ ปี  ค .ศ . 1995 ชม 

หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี 

ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบ

รนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin Memorial) 

สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีพ่ักพงิเมือ่ทา่นสิน้ใจในจัตรุัสสแีดง

ทีเ่คร่งขรมึแต่ยังคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมที่นี่ดว้ยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผู ก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดให ้

ประชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมี

ศพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั COSMOS HOTEL / MAXIMA SLAVIA , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 

 



 
 
 
 
 
CODE : ZR02 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงมอสโคว ์- สถานรีถไฟความเร็วสูง - เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - เมอืงพุชกนิ - พระราชวงั

แคทเทอรนี                                                                                                               (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่

ลา่สดุจากเยอรมัน หรอืทีเ่รยีกวา่ Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสงูของประเทศรัสเซยี การออกแบบ

เป็นสว่นหนึง่ของตระกลู Siemens Velaro มคีวามเร็วสงูสดุ โดยประมาณ 250 ก.ม. ตอ่ ชม. (155 ไมลต์อ่

ชัว่โมง)  

......... น. น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ** 

 

 
 

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจนไดร้ับสมญานามว่า 

“ราชนิีแหง่ยโุรปเหนือ” เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมือ่ พ.ศ. 2246 โดยตัว

เมอืงเริม่สรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจ านวนมากเพราะวา่พืน้ทีเ่ดมิของเมอืงนัน้เป็นดนิเลนของทะเล 

พระองคท์รงเลอืกทีจ่ะสรา้งเมอืงทีบ่รเิวณนี้เพราะวา่ตัวเมอืงมทีางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิต่อไป

ทางยุโรปและประเทศอืน่ๆไดง้่าย เพื่อการปฏริูปรัสเซยีใหทั้ดเทียมกับประเทศอืน่ๆ ในยุโรปไดโ้ดยง่าย 

ตอ่มาเมอืงเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึไดร้ับสมญานามวา่หนา้ตา่งแหง่ยโุรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดิ

รัสเซยีเป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงมอสโคว ์เมือ่ พ.ศ. 2461) ชือ่เดมิของ

เมืองเซนต์ ปีเตอรส์เบริก์ คือ เปโตรกราด (Petrograd ใชใ้นช่วง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด 

(Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงพุชกนิ (Pushkin) หรอืทีรู่จ้ักกันในชือ่ ซาโก เซโล ซึง่เป็นทีพ่ักในฤดูรอ้นของ

ราชวงศท์ีส่วยงามและเป็นบา้นทีร่ักและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัวโรมานอฟทกุพระองค ์ 
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น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัแคทเทอรนี (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซยี มี

หอ้งต่างๆใหช้มนับรอ้ยหอ้ง แต่หอ้งที่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คอื หอ้งอ าพัน  หรอื หอ้งแอมเบอรร์ูม 

(The Amber Room) ทีเ่ป็นสดุยอดงานศลิป์ยคุศตวรรษที ่18 อันประมาณคา่มไิด ้ทีช่า่งจากเยอรมันสรา้ง

ใหแ้กป่ราสาทของกษัตรยิฟ์รดีรชิที ่1 แหง่รัสเซยี ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญ่หกชิน้เนื้อที ่100 ตาราง

เมตร ประดับดว้ยอ าพัน 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล ้าคา้จากอติาล ีหอ้งอ าพันถูกสรา้งขึน้

ใหมใ่นชว่ง 20 ปีทีผ่า่นมา ปัจจบัุนราคาประเมนิครา่วๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่หส์หรัฐ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั LADOGA HOTEL, St. Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีห่ก เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว 

- พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ - โบสถห์ยดเลอืด                                          (B/L/D)                     

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรือ เป

โตรควาเรสต ์ตัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลบอลตคิ สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซึง่พระองคใ์ช ้

เป็นทีป่ระทับพักผอ่นส าหรับลา่สตัวใ์นชว่งฤดรูอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแหง่นี้มคีวามงดงาม

ยิง่กวา่พระราชวังแวรซ์ายส ์ประเทศฝรั่งเศส เพือ่แสดงถงึอ านาจ ความเจรญิรุ่งเรอืงของประเทศรัสเซยี จงึ

ไดร้วบรวมสถาปนิกและช่างฝีมอืจากท่ัวทุกมุมโลกมากมาย เพื่อเนรมติสิง่ก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมที่

ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสคิ ประดาหอ้งต่างๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระ

โรง เป็นตน้ สัมผัสความสวยงาม ตืน่ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมน ้าพุอันโดดเด่นอลังการสทีองเหลอืงอร่าม 

และ ร่มรืน่ลงตัวกบัอทุยานพฤกษานานาพันธุด์า้นหนา้พระราชวังรมิฝ่ังทะเลบอลตคิ ** น า้พใุนสวนจะไม่

สามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม 

และ พระราชวงัฤดรูอ้นฯ อาจปิดท าการทกุวนัจนัทรส์ ิน้เดอืน หรอื วนัจนัทรแ์ละวนัองัคารสิน้เดอืน 

(2 วนั ตดิตอ่กนั) โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่เป็นธรรมเนยีมวนัหยดุของชาวพืน้เมอืงรสัเซยี 

ที่จะเพิ่มวนัหยุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือน

พฤษภาคม กรณีทีพ่ระราชวงัฤดรูอ้นฯ ปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรม 
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ไดต้ามความเหมาะสม และ สถานการณ์ โดยน าทา่นชมความสวยงามของ พระราชวงัยูสซูปอฟ 

หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์พระราชวงัใด พระราชวงัหนึง่เป็นการทดแทน ท ัง้นี ้การปิดท าการ

ของแตล่ะพระราชวงั จะไมต่รงกนัทกุพระราชวงั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 

หอ้ง สถานทีแ่ห่งนี้เคยใชเ้ป็นทีร่ับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซยีของพระมหากษัตรยิไ์ทย รัชกาลที ่5 

ในการเจรญิสัมพันธไมตรรีะหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซยี พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์

รว่มกบัพระเจา้ซารน์โิคลัสที ่2 ของประเทศรัสเซยีเพือ่เป็นทีร่ะบกึอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) บรเิวณเดียวกันกับ

พระราชวังฤดูหนาว เป็นสถานทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล ้าค่าของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของ

จติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี ่, ปีกัสโซ , แรมบรันด ์, แวนโกะ๊ ฯลฯ จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะ

ทีส่วยทีส่ดุและยิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

น าท่านเดนิแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึง่

พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 พระบดิาถูกลอบปลงพระ

ชนม ์เพือ่เป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษที ่16-17 มาใช ้

ในการกอ่สรา้ง มลีักษณะรปูรา่งคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีเ่มอืงมอสโคว ์ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั LADOGA HOTEL, St. Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - ป้อมปีเตอร ์และ ปอล - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค - ถนนเนฟกี ้- ท่า

อากาศยานนานาชาติปูนโกโว เมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์  ประเทศรสัเซีย - ท่าอากาศยาน

นานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์                                                              (B/-/-)           

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมปีเตอร ์และ ปอล (Peter and Paul Fortress) สิง่ก่อสรา้งอันดับแรกสุดของ

เมอืง เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตัง้อยู่บนเกาะวาซลิเยฟสกี ้

ดา้นในเป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราช จนกระทั่งกษัตรยิพ์ระองค์

สดุทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นโิคลัสที ่2 และ ครอบครัว 
 

 
 

น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตไ์อแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซึง่

สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1818-1858 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 40 ปี มหาวหิารแหง่นีส้รา้งขึน้โดยด ารขิอง

พระเจา้ซาร ์อเล็กซานเดอรท์ี ่1 (Tsar Alexander I) เพือ่ถวายใหก้ับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึง่เป็น

นักบญุอปุถัมภข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great) ในอดตีมหารวหิารแหง่นี้ถอืวา่เป็นมหาวหิาร

ทีใ่หญ่ที่สุดในรัสเซยี แต่ปัจจุบันต าแหน่งมหาวหิารที่ใหญ่ทีสุ่ดในรัสเซยีตกเป็นของมหาวหิารเซนตซ์า
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เวียร ์(Church of Christ the Savior) ซึง่สรา้งเสร็จเมื่อปีค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที่สรา้งดว้ยโมเสค

วจิติรสวยงาม รูปเขยีนไอคอนต่างๆ และหินแกรนิตขนาดใหญ่พิเศษ มหาวหิารแห่งนี้เป็นที่นับถือของ

ชาวเมอืงเป็นอย่างมาก เนื่องจากครัง้หนึง่ตัวเมอืงถูกถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง 

แตม่หาวหิารเซ็นตไ์อแซคแหง่นี ้ไดร้ับความเสยีหายเพยีงเลก้นอ้ยเทา่นัน้ 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หา

ราช โดยมคีวามยาว 4.5 กโิลเมตร เริม่ตน้ทีห่นา้พระราชวังฤดูหนาวและสิน้สดุทีส่ถานีรถไฟ จุดเด่นอยู่ที่

สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที ่18-20 ทีเ่รยีงรายอยู่สองขา้งทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมอืงเซนต ์

ปีเตอรส์เบริก์ ซึง่เป็นทัง้ย่านการคา้ ย่านที่อยู่อาศัย ที่ตัง้ของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญอกีมากมาย 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปินูโกโว เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ประเทศรสัเซยี 

17.25 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ โดยสายการบิน 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR280 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 
 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ

กรงุเทพฯ ประเทศไทย                          (-/-/-)      

02.25 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR836 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

13.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 
 

 
** กรณุาตรวจสอบเวลาและไฟลท์บนิของแตล่ะชว่ง ของแตล่ะพเีรยีด อกีคร ัง้ในตาราง อตัราคา่บรกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-

3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่ ี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

16 – 23 ตลุาคม 2562 

17OCT QR837 BKK-
DOH 02.10-05.30 
 17OCT QR233 DOH-
DME 06.45-11.55 
 22OCT QR280 LED-
DOH 17.25-23.25 
23OCT QR836 DOH-

BKK 02.25-13.30 

45,999 45,999 45,999 7,000 28,999 

22 – 29 ตลุาคม 2562 

23OCT QR837 BKK-
DOH 02.10-05.30 
 23OCT QR233 DOH-
DME 06.45-11.55 
 28OCT QR280 LED-
DOH 17.10-23.30 
29OCT QR836 DOH-

BKK 02.40-13.15 

45,999 45,999 45,999 7,000 28,999 

03 – 10 พฤศจกิายน 

2562 

04NOV QR837 BKK-
DOH 01.20-05.25 
 04NOV QR233 DOH-
DME 06.55-12.15 

44,999 44,999 44,999 7,000 27,999 
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 09NOV QR280 LED-
DOH 17.10-23.30 
10NOV QR836 DOH-

BKK 02.40-13.15 

10 – 17 พฤศจกิายน 

2562 

11NOV QR837 BKK-
DOH 01.20-05.25 
 11NOV QR233 DOH-
DME 06.55-12.15 
 16NOV QR280 LED-
DOH 17.10-23.30 
17NOV QR836 DOH-

BKK 02.40-13.15 

44,999 44,999 44,999 7,000 27,999 

13 – 20 พฤศจกิายน 

2562 

14NOV QR837 BKK-
DOH 01.20-05.25 
 14NOV QR233 DOH-
DME 06.55-12.15 
 19NOV QR280 LED-
DOH 17.10-23.30 
20NOV QR836 DOH-

BKK 02.40-13.15 

44,999 44,999 44,999 7,000 27,999 

17 – 24 พฤศจกิายน 

2562 

18NOV QR837 BKK-
DOH 01.20-05.25 
 18NOV QR233 DOH-
DME 06.55-12.15 
 23NOV QR280 LED-
DOH 17.10-23.30 
24NOV QR836 DOH-

BKK 02.40-13.15 

44,999 44,999 44,999 7,000 27,999 

24 พ.ย. – 01 ธ.ค. 

2562 

25NOV QR837 BKK-
DOH 01.20-05.25 
 25NOV QR233 DOH-
DME 06.55-12.15 
 30NOV QR280 LED-
DOH 17.10-23.30 
01DEC QR836 DOH-

BKK 02.40-13.15 

44,999 44,999 44,999 7,000 27,999 

07 – 14 ธนัวาคม 

2562 

08DEC QR837 BKK-
DOH 01.20-05.25 
 08DEC QR233 DOH-
DME 06.55-12.15 
 13DEC QR282 LED-
DOH 23.20-05.40+1 
14DEC QR832 DOH-

BKK 07.05-17.45 

45,999 45,999 45,999 7,000 28,999 

25 ม.ค. – 01 ก.พ. 

2563 

26JAN QR837 BKK-
DOH 01.20-05.25 

46,999 46,999 46,999 7,000 29,999 
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 26JAN QR233 DOH-
DME 06.55-12.15 
 31JAN QR282 LED-
DOH 23.20-05.40+1 
01FEB QR832 DOH-

BKK 07.05-17.45 

03 – 10 กมุภาพนัธ ์

2563 

04FEB QR837 BKK-
DOH 01.20-05.25 
 04FEB QR233 DOH-
DME 06.55-12.15 
 09FEB QR282 LED-
DOH 23.20-05.40+1 
10FEB QR832 DOH-

BKK 07.05-17.45 

43,999 43,999 43,999 7,000 27,999 

08 – 15 กมุภาพนัธ ์

2563 

09FEB QR837 BKK-
DOH 01.20-05.25 
 09FEB QR233 DOH-
DME 06.55-12.15 
 14FEB QR282 LED-
DOH 23.20-05.40+1 
15FEB QR832 DOH-

BKK 07.05-17.45 

45,999 45,999 45,999 7,000 28,999 

22 – 29 กมุภาพนัธ ์

2563 

23FEB QR837 BKK-
DOH 01.20-05.25 
 23FEB QR233 DOH-
DME 06.55-12.15 
 28FEB QR282 LED-
DOH 23.20-05.40+1 
29FEB QR832 DOH-

BKK 07.05-17.45 

46,999 46,999 46,999 7,000 29,999 

14 – 21 มนีาคม 2563 

15MAR QR837 BKK-
DOH 01.20-05.25 
 15MAR QR233 DOH-
DME 06.55-12.15 
 20MAR QR282 LED-
DOH 23.20-05.40+1 
21MAR QR832 DOH-

BKK 07.05-17.45 

44,999 44,999 44,999 7,000 27,999 

21 – 28 มนีาคม 2563 

22MAR QR837 BKK-
DOH 01.20-05.25 
 22MAR QR233 DOH-
DME 06.55-12.15 
 27MAR QR282 LED-
DOH 23.20-05.40+1 
28MAR QR832 DOH-

BKK 07.05-17.45 

44,999 44,999 44,999 7,000 27,999 
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** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Qatar Airways ไม่

สามารถเปลีย่นแปลง (Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถกูระบใุห ้

เป็นหมูค่ณะ 

 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 

23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 

ท่าน แบบเสรมิเตยีง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 65 

เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,000 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุ

มากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายใน

วันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่

ก าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ 

กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั

สมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 

30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่ง

หนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบรษัิทไม่รับ

ยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการ

ช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้

สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่
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มวีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) แบบเสรมิเตยีง หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะ

ไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะ

ตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้

จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัต และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง

กนั 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

4. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

5. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุว ้

ในรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

6. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 
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9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

10. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิ ฯลฯ ที่ท าใหต้น้ทุน

สงูขึน้ 

11. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

12. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตุ

ที่เกี่ยวขอ้งกับทางบรษัิท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

14. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

15. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณี

ทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง 

กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

 

 


