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วนัทีห่น่ึง  ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย              (-/-/-)                                                                   

23.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน Qatar Airways โดยมี
เจา้หนา้ที่ของบรษิัทคอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัรใ์ห ้
ค าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั 
เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - 
เมอืงมอสโคว ์- สวนโคโลเมนสโกเย สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- 
ถนนอารบตั                                (-/-/-)      

02.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar 
Airways เทีย่วบนิที ่QR837  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

05.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 
06.45 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR233 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
11.55 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร *เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง* 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซยี มีประวตัิศาสตรย์าวนานถึง 

850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และการเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น า้มสักวา 
ซึง่ในตวัเมอืงมีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป 
และเมือ่สมยัคร ัง้ทีส่หภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยงัเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 
น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบรเิวณนี ้เป็นทีต่ ัง้ของพระราชวงัไมพ้ระเจา้ซารไ์ม
เคลิ โรมานอฟ ซึง่อดตีไดเ้คยเป็นพระราชวงัทีพ่ระเจา้ซารอ์เล็กเซยแ์ปรพระราชฐานประทบัในฤดูรอ้น อกีทัง้พระ
เจา้ปีเตอรม์หาราชเคยประทบัทีน่ี่ในวยัเด็ก และพระนางเอลิซาเบธไดป้ระสูตทิีว่งัแห่งนี ้บรเิวณรอบนอกมีพืน่ที่

กวา้งขวางและมีสวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ีร่ม่ร ืน่ ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบรเิวณสวน
และดา้นนอกตวัอาคารไดต้ามอธัยาศยั 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากทีสุ่ด
ในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมี
จุดเร ิม่ตน้มาจากชว่งแรกสุดที่สตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่ น ามา
ตกแต่งภายในสถานี น้ันเป็นลักษณะของงานศิลปะที่สรา้งขึ ้น เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ 
(Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรปูของงานป้ัน รปูหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบ
โมเสก 



 

 
น าท่านผ่านชม แวะถ่ายรูปดา้นนอก มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) 
หรอืทีเ่รยีกกนัว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะใน
สงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิาร
ที่ส าคญัของนิกายรสัเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมที่ส าคญัระดบัชาติ ** หากมีพิธกีรรมทาง
ศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่านการคา้ 
แหล่งรวมวยัรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยงัมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน และศิลปินเล่น
ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 
**อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกก่ารท่องเทีย่ว** 
 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั COSMOS HOTEL / MAXIMA SLAVIA , Moscow หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม เมอืงมอสโคว ์- เมอืงซารก์อรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์- โบสถท์รนิิตี ้- เมอืงมอสโคว ์

- ตลาดอสิไมโลโว่ - DIY ตุก๊ตาแม่ลูกดก                           (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณ 
เป็นทีต่ ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ด ในครสิตศ์ตวรรษที ่14-17 เป็นทีแ่สวงบุญทีศ่กัดิส์ทิธิข์อง
ประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆ ์ 
น าท่านเดินทางสู่ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์ก่าแก่ทีม่ีความสวยงามมากของเมือง 
สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลียนแบบโบสถอ์สัสมัชญัภายพระราชวงัเครมลิน 
ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช ัน้ มีแท่นส าหรบัประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทีส่ าหรบั
นักรอ้งน าสวด หอระฆัง ผ่านชม  บ่อน ้ าศกัดิส์ิทธิ ์(Chapel Over the Well) ที่ซ ึมขึน้มาเองตาม
ธรรมชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 
น าท่านเดินทางสู่ โบสถท์รนิิตี ้(Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวัหอมสีทอง ภายใน
ตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช ัน้ มีโลงศพสเีงนิของนักบุญเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุกระดูกของ
ท่าน ประชาชนทีศ่รทัธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 



 

 
น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow)  
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคา้พืน้เมือง ซึง่ท่านจะไดพ้บกบั
สนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อสิระท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั อาท ิตุก๊ตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ 
กล่องดนตรรีปูแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย 
น าท่านเดินทางสู่ รา้นผลติตุก๊ตาแม่ลูกดก (Matryoshka) ท่านจะไดท้ า DIY ดว้ยตวัของท่านเองในการ
ระบายสตีกแต่งตุก๊ตาแม่ลูกดกทีม่ีช ือ่เสยีงและถอืเป็นสญัลกัษณอ์กีอย่างนึงของรสัเซยี 1 เซต ต่อ 1 ท่าน และ
ท่านสามารถน ากลบัไปเป็นของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย   
**อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกก่ารท่องเทีย่ว** 
 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั COSMOS HOTEL / MAXIMA SLAVIA , Moscow หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่ี ่ เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - 

ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์- ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์- จตัุรสัแดง - 
มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กมุ - อนุสรณส์ถานเลนิน         
                     (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซารทุ์กพระองค ์
จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทบัทีเ่มืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ ปัจจุบนัเป็นทีป่ระชมุของ
รฐับาลและทีร่บัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บรเิวณเดียวกนัจะเป็นจตัุรสัวหิาร เป็นทีต่ ัง้ของ มหาวหิาร
อสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 
ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจา้ซารใ์ชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหาร
อสัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ข้าชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอารค์แอนดเ์กิล มิคาเอล (The 
Archangel Michael) ทีส่รา้งอุทศิใหก้บันักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มิคาเอล ปัจจุบนัเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระ
เจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งใน
ปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เกดิความผดิพลาด
ระหว่างหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัตัง้อยู่ภายในพระราชวงัเครมลินแห่งนี ้ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์
(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลก ทีย่งัไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ท า
ดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตนั   
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็น
พิพิธภณัฑท์ี่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรสัเซยี เป็นที่เก็บสะสมทรพัยส์มบตัิล า้ค่าของเจา้ชายมสัโควี่ ในชว่ง



 
ครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่แชมเบอรเ์ป็นหน่ึงในสามพพิิธภณัฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัิ
ของพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบูรณแ์บบทีสุ่ด ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ที ่ประเทศองักฤษ และ ประเทศอหิรา่น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 
น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัใน
ประวตัิศาสตรข์องรสัเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยั
ครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบนัสถานทีแ่ห่งนีใ้ชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม่ วนัชาต ิวนัแรงงาน 
และวนัทีร่ะลกึสงครามโลกคร ัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจตัุรสัแดงเป็นทีต่ ัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อนั
ไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณแ์ห่งความงามของเมืองมอสโคว ์
ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี 
Postnik Yakovlev ดว้ยรปูทรงทีม่ีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สสีนัสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ย
ก าแพงของพระราชวงัเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ยทีเ่ดนิทางสู่จตัุรสัแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึคู่
กบัมหาวิหารแห่งนี้ พรอ้มกบัการเรยีนรูค้วามเป็นมาอนัยาวนานของสถานทีส่ าคญันีค้วบคู่กนัไป มหาวิหาร
เซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนือ
กองทพัของมองโกลทีเ่มืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี 
ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึ
ท าใหม้เีร ือ่งเล่าสบืต่อกนัว่า พระเจา้อวีานที ่4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีม้าก จงึมีค าสั่ง
ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งสิง่ที่

สวยงามกว่านีไ้ดอ้กี การกระท าในคร ัง้น้ันของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานาม Ivan The Terrible 
หรอือวีานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา 
เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทบัทมิ น ้าหนัก 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมวินิสตน์ ามาประดบั
ไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของ
เมืองมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ช ัน้น า จ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ 
เคร ือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัที่มีช ือ่เสียงที่เป็นรุน่ล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนิน 
(Lenin Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมิวนิสตค์นแรกของรสัเซยี ภายในคอืสถานทีพ่กัพงิเมือ่ท่าน
สิน้ใจในจตัุรสัสีแดงทีเ่ครง่ขรมึแต่ยงัคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพือ่ชมรา่งของบุรุษผูก้ลา้ใน
อดีตซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท่้านจะเสยีชวีติไปถึง 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง
ภายในมศีพเลนินนอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั COSMOS HOTEL / MAXIMA SLAVIA , Moscow หรอืเทยีบเท่า 

 



 
วนัทีห่า้ เมอืงมอสโคว ์- สถานีรถไฟความเรว็สูง - เมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ - เมอืงพุชกนิ - พระราชวงั

แคทเทอรนี               (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเรว็สูง (Sapsan Fast Train) หรอืเทยีบเท่า เทคโนโลยใีหม่ล่าสุดจาก
เยอรมนั หรอืทีเ่รยีกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเรว็สูงของประเทศรสัเซยี การออกแบบเป็นส่วนหน่ึง
ของตระกูล Siemens Velaro มคีวามเรว็สูงสุด โดยประมาณ 250 ก.ม. ต่อ ชม. (155 ไมลต์่อช ัว่โมง)  

......... น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเรว็สูง (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ** 

 
......... น. เดนิทางถงึ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมืองทีส่วยงามจนไดร้บัสมญานามว่า “ราชนีิ

แห่งยุโรปเหนือ” เซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตวัเมืองเร ิม่
สรา้งดว้ยการถมทรายและหินเป็นจ านวนมากเพราะว่าพืน้ทีเ่ดิมของเมืองน้ันเป็นดนิเลนของทะเล พระองคท์รง
เลอืกทีจ่ะสรา้งเมอืงทีบ่รเิวณนีเ้พราะว่าตวัเมอืงมทีางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิต่อไปทางยุโรปและประเทศ
อืน่ๆไดง้่าย เพือ่การปฏริปูรสัเซยีใหท้ดัเทยีมกบัประเทศอืน่ๆ ในยุโรปไดโ้ดยง่าย ต่อมาเมอืงเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึ
ไดร้บัสมญานามว่าหนา้ต่างแห่งยุโรป และไดเ้ป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดริสัเซยีเป็นเวลา 206 ปี (หลงัจากน้ัน
ไดย้า้ยเมืองหลวงไปที่เมืองมอสโคว ์เมื่อ พ.ศ. 2461) ช ือ่เดิมของเมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ คือ เปโตรกราด 
(Petrograd ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน (Pushkin) หรอืที่รูจ้กักนัในชือ่ ซาโก เซโล ซึง่เป็นที่พกัในฤดูรอ้นของ
ราชวงศท์ีส่วยงามและเป็นบา้นทีร่กัและโปรดปรานของสมาชกิครอบครวัโรมานอฟทุกพระองค ์ 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแคทเทอรนี (Catherine Palace) ทีส่วยงามมากแห่งหน่ึงในรสัเซยี มีหอ้ง
ต่างๆใหช้มนับรอ้ยหอ้ง แต่หอ้งทีทุ่กท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คอื หอ้งอ าพนั  หรอื หอ้งแอมเบอรร์มู (The Amber 
Room) ทีเ่ป็นสุดยอดงานศลิป์ยุคศตวรรษที ่18 อนัประมาณค่ามไิด ้ทีช่า่งจากเยอรมนัสรา้งใหแ้กป่ราสาทของ
กษตัรยิฟ์รดีรชิที ่1 แห่งรสัเซยี ประกอบดว้ยไมโ้อค๊ขนาดใหญ่หกชิน้เนือ้ที ่100 ตารางเมตร ประดบัดว้ยอ าพนั 
6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณีล า้คา้จากอติาลี หอ้งอ าพนัถูกสรา้งขึน้ใหม่ในชว่ง 20 ปีทีผ่่านมา 
ปัจจบุนัราคาประเมนิครา่วๆ มากกว่า 142 ลา้นดอลล่าหส์หรฐั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั LADOGA HOTEL, St. Petersburg หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีห่ก เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว - 

พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ - โบสถห์ยดเลอืด                                     (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรอื เปโตรควา
เรสต ์ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลบอลตคิ สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีป่ระทบั
พักผ่อนส าหรบัล่าสัตวใ์นช่วงฤดูรอ้น โดยมีความประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแห่งนี้มีความงดงามยิ่งกว่า
พระราชวงัแวรซ์ายส ์ประเทศฝร ัง่เศส เพือ่แสดงถงึอ านาจ ความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศรสัเซยี จงึไดร้วบรวม
สถาปนิกและช่างฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพื่อเนรมิตสิ่งก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และนีโอคลาสคิ ประดาหอ้งต่างๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็นตน้ สมัผสั
ความสวยงาม ตื่นตาตืน่ใจกบัประติมากรรมน ้าพุอนัโดดเด่นอลงัการสีทองเหลืองอรา่ม และ รม่ร ืน่ลงตวักบั
อุทยานพฤกษานานาพนัธุด์า้นหนา้พระราชวงัรมิฝ่ังทะเลบอลตคิ ** น ้าพุในสวนจะไม่สามารถเปิดใหช้ม
ความสวยงามไดใ้นฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดู
รอ้นฯ อาจปิดท าการทุกวนัจนัทรส์ิน้เดอืน หรอื วนัจนัทรแ์ละวนัองัคารสิน้เดอืน (2 วนั ตดิตอ่กนั) 
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ซึง่เป็นธรรมเนียมวนัหยุดของชาวพืน้เมอืงรสัเซยี ทีจ่ะเพิม่วนัหยุด
ในช่วงฤดูใบไมร้่วง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่

พระราชวงัฤดูรอ้นฯ ปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิป์รบัเปลี่ยนโปรแกรมไดต้ามความ
เหมาะสม และ สถานการณ์ โดยน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัยูสซูปอฟ  หรอื 
พระราชวงัพาฟลอฟส ์พระราชวงัใด พระราชวงัหน่ึงเป็นการทดแทน ท ัง้นี้ การปิดท าการของแต่
ละพระราชวงั จะไม่ตรงกนัทุกพระราชวงั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง 
สถานทีแ่ห่งนีเ้คยใชเ้ป็นทีร่บัรองการเสด็จเยอืนประเทศรสัเซยีของพระมหากษตัรยิไ์ทย รชักาลที ่5 ในการเจรญิ
สมัพนัธไมตรรีะหว่างประเทศไทยกบัประเทศรสัเซยี พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉายพระฉายาลกัษณร์ว่มกบัพระเจา้ซารนิ์
โคลสัที ่2 ของประเทศรสัเซยีเพือ่เป็นทีร่ะบกึอกีดว้ย 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ (The State Hermitage Museum) บรเิวณเดียวกนักับ
พระราชวงัฤดูหนาว เป็นสถานทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล า้ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติร
กรเอกระดบัโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี ่ปีกสัโซ แรมบรนัด ์แวนโกะ๊ จดัเป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะทีส่วยทีสุ่ด และ
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 
น าท่านเดนิแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึง่พระ
เจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม ์เพือ่
เป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรสัเซยีในครสิตศ์ตวรรษที่ 16-17 มาใชใ้นการ
กอ่สรา้ง มลีกัษณะรปูรา่งคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีเ่มอืงมอสโคว ์ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั LADOGA HOTEL, St. Petersburg หรอืเทยีบเท่า 

 



 

 
วนัทีเ่จด็ เมืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ - ป้อมปีเตอร ์และ ปอล - มหาวิหารเซนต ์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) สิง่ก่อสรา้งอนัดบัแรกสุดของเมือง 
เพือ่เป็นอนุสรณต์่อชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตัง้อยู่บนเกาะวาซลิเยฟสกี ้ดา้นในเป็นที่

เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร ิม่จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราช จนกระทัง่กษตัรยิพ์ระองคส์ุดทา้ยของราชวงศ ์
พระเจา้นิโคลสัที ่2 และครอบครวั 

 
น าท่านแวะถ่ายรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตไ์อแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซึง่สรา้ง
ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1818-1858 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 40 ปี มหาวหิารแห่งนีส้รา้งขึน้โดยด ารขิองพระเจา้
ซาร ์อเล็กซานเดอรท์ี่ 1 (Tsar Alexander I) เพื่อถวายใหก้บั Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึง่เป็นนักบุญ
อุปถมัภข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแห่งนี้ถือว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่
ทีสุ่ดในรสัเซยี แต่ปัจจุบนัต าแหน่งมหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรสัเซยีตกเป็นของมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Church 
of Christ the Savior) ซึง่สรา้งเสรจ็เมือ่ปีค.ศ.2000 ภายในมรีปูภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสควจิติรสวยงาม รปูเขยีน
ไอคอนต่างๆ และหนิแกรนิตขนาดใหญ่พเิศษ มหาวหิารแห่งนีเ้ป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
คร ัง้หน่ึงตวัเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่มหาวหิารเซน็ตไ์อแซคแห่งนี ้ไดร้บั
ความเสยีหายเพยีงเลก้นอ้ยเท่าน้ัน 
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 
โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร เร ิม่ตน้ที่หน้าพระราชวังฤดูหนาวและสิน้สุดที่สถานีรถไฟ จุดเด่นอยู่ที่

สถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษที ่18-20 ที่เรยีงรายอยู่สองขา้งทาง ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกัของเมืองเซนต ์ปี
เตอรส์เบริก์ ซึง่เป็นทัง้ย่านการคา้ ย่านทีอ่ยู่อาศยั ทีต่ ัง้ของพระราชวงั โรงละคร โรงแรม และสถานทีท่่องเทีย่วที่

ส าคญัอกีมากมาย 
** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางท่องเทีย่ว ** 
น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปูินโกโว เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ประเทศรสัเซยี 

17.25 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar 
Airways เทีย่วบนิที ่QR280 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

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



 
วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์- ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณ

ภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                   (-/-/-)      

02.25 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar 
Airways เทีย่วบนิที ่QR836 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

13.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ
ประทบัใจ 

 
 

** กรุณาตรวจสอบเวลาและไฟลท์บนิของแตล่ะชว่งของแตล่ะพเีรยีดอกีคร ัง้ในตารางอตัราคา่บรกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มเีตยีง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไม่รวม 
ต ัว๋ 

25 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 

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

QR282 LED-DOH 23.20-05.40+1 
QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

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

03 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 

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

QR282 LED-DOH 23.20-05.40+1 
QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

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

08 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 

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

QR282 LED-DOH 23.20-05.40+1 
QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

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

22 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 

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

QR282 LED-DOH 23.20-05.40+1 
QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

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

14 – 21 มนีาคม 2563 

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

QR282 LED-DOH 23.20-05.40+1 
QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

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

21 – 28 มนีาคม 2563 

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

QR282 LED-DOH 23.20-05.40+1 
QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

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

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 
** อตัราคา่บรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านตอ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนีจ้ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไปในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
  ค่าบตัรโดยสารโดยเคร ือ่งบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (Economy Class) ของสายการบิน Qatar Airways ไม่

สามารถเปลีย่นแปลง (Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วนัเดนิทางกลบั (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถูกระบุให ้
เป็นหมู่คณะ 

  ค่าภาษีน ้ามนั และ ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
  ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร ือ่งบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร ือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 กก. (แต่ละช ิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 กก. เชน่ 23 
กก. 1 ช ิน้ 7 กก. 1 ช ิน้ รวม 30 กก.) 

  ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิคนขบัรถ) 
  ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพกั 3 ท่าน แบบ

เสรมิเตยีง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวน
สิทธิ ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
ค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
  ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชนข์อง

ลูกคา้เป็นส าคญั 
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
  ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่

คุม้ครองสุขภาพกรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่า

ซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
(กรณุาสอบถามอตัราค่าบรกิารจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกคร ัง้) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
  ค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร ์รวมทัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนียม 65 

เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD) หรอื ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท (THB) รวมไปถงึเดก็อายุมากกว่า 
2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเชน่ ท่านท าจองวนัที ่1 กรณุาระเงนิมดัจ า ส่วนนีภ้ายในวนัที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิมดัจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะ
เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีคร ัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทาง
บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการใหส้ิทธิล์ูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดบั 
เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษิทัมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีทีท่่านไม่ช าระเงนิ หรอื ช าระ
เงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถงึ กรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 
รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัิวีซ่า รอนัดสมัภาษณ์วีซ่า ที่ท าใหท้างบรษิัทไม่ไดร้บัเงินตามเวลาที่

ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม คอื ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั ใหถ้ือว่านักท่องเทีย่วสละสิทธิก์ารเดนิทางในทวัรน้ั์นๆ 
ทนัท ี

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบรษิทั เชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอื จดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถึง 
ศเสาร ์เวลา 8.00 น.–18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนักขตัฤกษท์ี่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆ ถือว่าเป็น
วนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีข่อยกเลิกการเดินทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลี่ยนแปลง การเดินทาง ขอใหท่้านทีม่ีรายชือ่ในเอกสารการจองท าการ

แฟกซ ์อเีมล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

2. กรณีตอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื ขอใหท่้านทีม่ีรายชือ่ในเอกสารการจองท าการแฟกซ ์อีเมล ์หรอื เดินทางมาทีบ่รษิทั
อย่างใดอย่างหน่ึง เพือ่ลงนามด าเนินการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทน
ผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผู ้



 
เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี ้
2.1   แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ** 
2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คี่าใชจ้่ายตาม

จรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 
2.3 แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี ้ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่  าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรยีม การจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเคร ือ่งบนิ การจองทีพ่กั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางทีต่อ้งการนัตีมดัจ า หรอืซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเทีย่วบินเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบรกิารนีจ้ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่านขึน้ไปในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้เพือ่ใหค้ณะได ้
ออกเดนิทางตามความตอ้งการ) โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศที่

ไม่มีวซีา่ และอย่างนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการ
ที่มีนักท่องเที่ยวรว่มเดินทางน้อยกว่าที่ทางบรษิัทก าหนด เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบรษิัทยินดีที่จะใหบ้รกิาร และ
ด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วน
หน่ึง ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมตัจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษิทัจะคดิค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดย
ค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึเสาร ์
เวลา 8.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีน้ันๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท า
การของทางบรษิทั 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) หอ้งพกัคู่แบบ 2 

ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่
คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กบั 1 
เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากท่าน 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาด

กะทดัรดั และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
1. ทวัรนี์ส้ าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน 
2. ทวัรนี์้ขอสงวนสิทธิส์ าหรบัผูเ้ดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีที่ท่านถือ

หนังสอืเดนิทางราชการ (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัร ์
อนัมีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วโดยไม่มีจดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือ
เดินทางพิเศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอรเ์ช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ 
ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี ้ 

3. ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอื
ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสือ
เดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบนิ ในกรณีทีท่่านไม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทาง
บรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนข์อง
ลูกคา้เป็นส าคญั 



 
6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ค่า
ภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทีท่ าใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใชเ่หตุที่

เกีย่วขอ้งกบัทางบรษิทั อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบตัภิยัทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บรษิทัจะรบัผดิชอบคนืค่าทวัรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษิทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษิทั หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่
คา้ตามหลกัปฏบิตัเิท่าน้ัน 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนั
ทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิง่ของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน 

12. คณะทวัรนี์ ้เป็นการช าระค่าใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 
ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการ
ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และอาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็น
บางกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณนี์ข้ึน้ ไม่
ว่ากรณีใดก็ตาม 
 


