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เข้าชม “พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี” ซ่ึงรวบรวมสมบัติที่ล า้ค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที ่19 
สัมผสัความงดงาม “พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ 

เข้าชม “พระราชวงัแคทเธอรีน” พระราชวงัหลวงของพระนางแคทเธอรีน ที ่1 
เทีย่วชม “เมืองซากอร์ส” มคีวามโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา 

ชมความยิง่ใหญ่และความงามของ “มหาวหิารแห่งการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลสั” เมืองครอนสตัดด์ 
น าชม “การแสดงละครสัตว์แสนรู้” รวมทั้งมายากล และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ 

*** น่ังรถไฟด่วนจาก มอสโคว์ สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ***             



 

ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่  
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วนัที่01     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์   

สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

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

21.00 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR835 

วนัที่02     โดฮา – มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี – สวนสาธารณะซาริซิโน    
 พพิธิภณัฑ์แห่งชัยชนะ – การแสดงละครสัตว์  

00.50 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 

02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR223 
07.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดามาเดียดาวา ประเทศรัสเซีย  
 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “พระราชวังเครมลิน” น า

ท่านเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี” เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย เร่ิมก่อสร้างตามพระบญัชาของ
พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีรวบรวม

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ทรัพยส์มบติัท่ีล ้าค่าในช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 19 แวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณดา้นหน้าพระราชวงัเครมลิน ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังของแม่น ้ ามอสโควแ์ละแม่น ้ าเนกลินนายา สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ผูค้รองเมือง
ทุกพระองค ์จนกระทั้งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาล
และท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสู่ จตุัรัสวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อสัสัมชญั โบสถ์อนันนัซิเอชัน่ 
โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อสัสัมชัญ ซ่ึ งเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใช้ในงาน
พิธีกรรมท่ีส าคญั สร้างในปี ค.ศ.1475-1479 จากนั้นชมระฆงัพระเจา้ซาร์ สร้างในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรง
ประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อ  น าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความผิดพลาดระหวา่งการหล่อท าให้
ระฆงัแตก ต่อดว้ยชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท า
ดว้ยบรอนซ์น ้าหนกั 40 ตนั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะซาริซิโน” (Tsaritsyno Park) เป็นสวนขนาดใหญ่ทางตอนใตข้องกรุงมอสโก 

เป็นสวนสาธารณะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ซ่ึงสร้างข้ึน
ในช่วงฤดูร้อนส าหรับคุณหญิงแคทเธอรีนมหาราชใน
ปลายศตวรรษท่ี 18 อิสระให้ท่านไดเ้ท่ียวชมบริเวณ
สวนและพระราชวงัท่ีสวยงามตามอธัยาศยั ได้เวลา
อันสมควร น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์แห่งชัย
ชนะ” (Victory Museum) พิพิธภณัฑ์แห่งชยัชนะเป็น
สถานท่ีซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความทรงจ าของผูค้น
ในหน้าประวติัอนัน่าเศร้าและกลา้หาญในประวติัศาสตร์ของมาตุภูมิ เป็นพิพิธภณัฑ์ของเรารวบรวมทุกยุคของ
รัสเซียท่ีผ่านมา ท่ีน่ีเป็นท่ีเก็บความทรงจ าของสงครามท่ียิ่งใหญ่และเลวร้ายท่ีส่งผลกระทบต่อทุกครอบครัวใน
ประเทศรัสเซีย  

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ 
รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึก
ด้วย*** 

ที่พกั:      IZMAILOVO GAMMA HOTEL, MOSCOW                                  หรือระดบัใกล้เคยีง 
***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ท่านละ  20 USD***    

วนัที่03     มอสโคว์ – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี ้– มอสโคว์ – วหิารเซนต์ซาเวยีร์ (ด้านนอก) 
  สถานีรถไฟใต้ดนิ – ย่านอาร์บัต    

เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซอร์กิเยฟ โปซาด” (Sergiev 

Posad) หรือ “เมืองซากอร์ส” (Zagorsk) (70 ก.ม.) 
เ มื อ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ท า ง ด้ า น



 

สถาปัตยกรรมทางศาสนา ซ่ึงมีมาตั้งแต่ศตวรรษ ท่ี 15-18  เขา้สู่โบราณสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะสอนการร้องเพลงทาง
ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆท่ี์มีบาทหลวง 400 รูป และนกัศึกษา 100 คน ชม “โบสถ์โฮลีท
รินิตี”้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวั  หอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรส
โกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนกับุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ มอสโคว์ น าท่านชม “วิหารเซนต์ซาเวียร์” ด้านนอก (Saviour 

Cathedral)  (ห้ามถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดม
ทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์
แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 
โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้าง
นานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซียนออ
โทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมท่ีส าคัญระดับชาติ  
จากนั้นน าท่านชม “สถานีรถไฟใต้ดิน” (Metro 
Station) สถานีรถไฟใต้ดินเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ 
ประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม สถานีแตกต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคม
ไฟระยา้ เคร่ืองแก้ว หินแกรนิต หินอ่อนท่ีสวยงาม จากนั้น น าท่านสู่ “ถนนอารบัต” เป็นถนนคนเดินยาว
ประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น อาทิ แมคโดนลั สตาร์บคั 
ฮาร์ดร็อคคาเฟต ์ฯลฯ และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย  
ช้อปป้ิง เดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นอกจากน้ีท่านได้ถ่ายภาพกับ “อาคารกระทรวงการ
ต่างประเทศ” ของรัสเซียท่ียิง่ใหญ่สวยงามกบัศิลปกรรมแบบสตาลินสไตล ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      IZMAILOVO GAMMA HOTEL, MOSCOW                                  หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่04     มอสโคว์ – ตลาดพืน้เมือง – เนินเขาสแปร์โร่ – จตุัรัสแดง – อารามชี โนโวดวิชีิ คอนแวนน์ 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ “ตลาดสินค้าพื้นเมือง” (Izmailovo) ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของมอสโคว ์อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

พื้นเมืองนานาชนิด ในราคายอ่มเยา และตวัตลาดเองก็จ  าลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มาไว้
อยูใ่นท่ีเดียวกนั ท่านสามารถหาของท่ีระลึกหรือของฝาก ไดบ้นถนนสายน้ี เช่น ตุ๊กตามาทรอชกา้ หรือตุ๊กตาแม่
ลูกดก, กล่องไมแ้กะสลกั ท่ีท าจากไมเ้บิร์ช , หมวกขนสัตว ์ขนหมี(ขนเทียม), ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ คลุมผม 
(Platok), ไข่อีสเตอร์, เคร่ืองถม (Khokhloma), อ าพนั, รองเทา้บูทรัสเซีย ท่ีใส่สบายโดยไม่ตอ้งใส่ถุงเทา้ 
(Valenki) ฯลฯ  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “เนินเขาสแปร์โร่” จุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอส
โคว ์ไดท้ั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน ซ่ึงท่านสามารถถ่ายรูปกบัหน่ึงในเจ็ด
ตึกท่ีใกลท่ี้สุด คือ มหาวทิยาลยัมอสโคว ์ท่ีเป็นมหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างในสมยัพระนางแคทเธอ
รีนมหาราช 



 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสแดง” (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวติัศาสตร์ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบของจตุัรัส
แดงจะเป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เช่น 
วิหารเซนต์บาซิล  ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด มี
สีสันสวยงามสดใส ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยูบ่น
ป้อมสปาสกายา เป็นศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง 5 
แฉกท่ีท ามาจากทบัทิมน ้าหนกั 20 ตนั น าท่านเดินทาง
สู่ “ห้างสรรพสินค้ากุม” สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ
เมืองสร้างในปี ค.ศ.1895 จ  าหน่ายสินคา้จ าพวก แบ
รนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม ถ่ายภาพกับ
พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ อาคารตึกสีแดง สถานท่ีเก็บ
รวบรวมขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของรัสเซีย มีสมบติั
มากกว่า 4.5 ล้านช้ิน และเอกสารกว่า 15 ล้านช้ิน 
อนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างดว้ยหินอ่อนสีแดง
ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่  จากนั้น น าท่านเขา้ชม “อารามชี โนโวดิวิชี คอน
แวนน์” (Novodevichy Convent) ซ่ึงสร้างในศตวรรษท่ี 16 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บารอก คอนแวนตเ์ก่าแก่
อายุกวา่ 300 ปี แทน อดีตเคยเป็นท่ีคุมขงัของพระนางโซเฟียและเช้ือพระวงศฝ่์ายหญิงของราชวงศ์โรมานอฟ 
ปัจจุบันเป็นสุสานส าหรับสุภาพสตรีคนส าคัญระดับประเทศ  น าชม “อารามครุทิทสกอยา พอดโวเย่” 
(Krutitskoye Podvorye) อนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ท่ีก่อตั้งข้ึนในศตวรรษท่ี 13 เป็นวดัแรกและเป็นท่ีพ  านกั
ของบิชอปแห่ง Sarsky และ Podonsky  ถูกก่อตั้งข้ึนในศตวรรษท่ี 13 Krutitsy ถูกสร้างข้ึนบนฝ่ังซ้ายของแม่น ้ า
มอสโคว ์Krutitskoye Podvorye มีประวติัอนัยาวนานของตวัเอง หลายศตวรรษท่ีผา่นมาถูกลอ้มรอบดว้ยน ้ าจาก
สามดา้น บริเวณน้ีมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะใกลก้บัอารามเก่าอีกสองแห่ง เป็นอาราม Novospassky และ 
Simonov ในช่วงยุคโซเวียต podvorye ถูกปิดและอาคารถูกครอบครองโดยกองก าลงัทหาร เม่ือ Krutitskoye 
podvorye ไดรั้บกลบัไปท่ีคริสตจกัรออร์โธดอกซ์รัสเซียในปี 1991 การบูรณะเร่ิมข้ึน ตอนน้ีมนัเกือบเป็นอญัมณี
ท่ีซ่อนอยูใ่นใจกลางเมืองใกลเ้ขต Zamoskvorechye เก่าท่ีซ่ึงผูเ้ขา้ชมสามารถสัมผสัไดถึ้งจิตวิญญาณของรัสเซีย
เก่า 

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      IZMAILOVO GAMMA HOTEL, MOSCOW                                  หรือระดบัใกล้เคยีง    
 
 
 
 
 



 

วนัที0่5     มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN –  
เข้าชมพระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ(พระราชวงัฤดูร้อน) – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก) 

เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลา น าทุกท่านออกเดินทางสู่ “เซนต์ปี
เตอร์สเบิร์ก” โดยรถไฟด่วนSAPSAN HIGH-
SPEED TRAIN  เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ
ในการเดินทาง จากมอสโคว์ เข้าสู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “เมืองปีเตอร์ฮอฟ” (Petrodvorets)  ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด์ รู้จกัเมืองน้ี

กนัอยา่งแพร่หลายวา่เป็นศูนยร์วมของสวนแห่งเมือง
ปีเตอร์ฮอฟ น าท่านสู่ “พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวา
เรส” พระต าหนักชายฝ่ังของกษัตริย์รัสเซียเพื่อใช้
พกัผอ่นและล่าสัตวใ์นฤดูร้อนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดใน
โลก ประกอบด้วยพระราชวงั น ้ าพุ สวนตอนล่าง 
ส ว น ต อ น บ น  เ ป็ น ห น่ึ ง ใ น บ ร ร ด า สุ ด ย อ ด
สถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน ้าตกท่ีลดหลัน่กนั
ถึง 27 ขั้น น ้ าพุตกแต่งด้วยรูปป้ันถึง 255 ช้ิน มี น ้ าพุใหญ่ท่ีสุด และ รูปป้ันแซมซันก าลงัง้างปากสิงโต ท่ีมี
ช่ือเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชยั
ชนะเหนือสวเีดนท่ีทุ่งโปลตาวา เข้าชมภายในพระราชวงั ประกอบด้วยห้องพกัผ่อน 26 ห้อง อาท ิห้องเต้นร าที่ 

 
 หรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบารอก ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง ห้องรูปภาพท่ีแสดง

รูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจ านวน 368 รูป จากนั้น น าชม “โบสถ์หยดเลือด” (ดา้นนอก) (Church of the Savior 
on Spilled Blood) โบสถ์แห่งหยดเลือด สร้างให้เป็น
เกียรติแด่พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ผูป้ระกาศเลิก
ทาส ด้วยความหวงัดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาว
รัสเซียไม่เขา้ใจ เพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมีความ
เป็นอยู่ท่ีจนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่า
แผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญิงชาวนาผูห้น่ึงติดระเบิด
พลีชีพวิ่งเขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผา่น ต่อมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถ์ครอบไว ้กลายเป็นโบสถ์
หยดเลือดมาจนถึงทุกวนัน้ี ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โบสถไ์ดรั้บความเสียหายจากระเบิด หลงัส้ินสุดสงคราม

จึงไดมี้การบูรณะใหม่ ปัจจุบนัตั้งโดดเด่นดว้ยสีสันสวยงามสะดุดตา อยูริ่มคลอง Griboyedov บสถ์หยอก) – 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 



 

ที่พกั:     LADOGA HOTEL                                                                              หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที0่6     เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองครอนสตดัด์ – มหาวหิารการเดนิเรือแห่งนักบุญนิโคลสั 

 ป้อมปราการ – เข้าชมป้อมปีเตอร์และปอล – เซนต์ไอแซค(ด้านนอก) 
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองครอนสตัดด์” (Kronstadt) 
ตั้ งอยู่บนเกาะคอทลิน” (Kotlin Island) เป็นเกาะ
รัสเซียซ่ึงตั้ งอยู่ใกล้กับอ่าวฟินแลนด์ ตั้ งห่าง 32 
กิโลเมตร ทางตะวนัตกของเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก โดยมี
พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงมีพระประสงค์ให้สร้าง
ป้อมปราการเพื่อปกป้องเซนต์ปี เตอร์สเบิร์กจาก
กองทพัเรือสวีเดน น าท่านชม “มหาวิหารการเดินเรือ
แห่งนักบุญนิโคลัส แห่งเมืองครอนสตัดด์” (The Naval Cathedral of Saint Nicholas in Kronstadt) เป็นโบสถ์
ออร์โธดอกซ์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1903-1913 เป็นโบสถ์ใหญ่ของกองทพัเรือรัสเซีย คริสตจกัรออร์โธดอกซ์
รัสเซียติดตั้งไมก้างเขนบนโดมหลกั  โดมสีทองให้ความสง่างาม การตกแต่งภายในโดดเด่นดว้ยการตกแต่งและ
พื้นท่ีอนักวา้งขวางและบนพื้นสร้างจากหินอ่อน 
นักบุญนิโคลัสหรือเซนต์นิโคลัส เป็นนักบุญที่มีช่ือเสียงที่สุดองค์หน่ึงในนิกายอิสเทิร์น ออร์โธดอกซ์และ
โรมันคาทอลิก ต านานเกี่ยวกับท่านเป็นต้นก าเนิดความเช่ือเร่ืองซานตาคลอสที่แพร่หลายในปัจจุบัน ต านาน
เกี่ยวกับนักบุญนิโคลัสที่แพร่หลายในปัจจุบันระบุว่าท่านเกิดที่เมืองปารารา ดินแดนอนาโตเลีย ในปี ค.ศ.270 
ช่วงวยัหนุ่มท่านได้จารึกแสวงบุญไปอียิปต์และปาเลสไตน์ พอกลับมาได้ไม่นานก็ได้รับแต่งตั้งเป็นบิชอปแห่งมิ
รา ในจักรวรรดิโรมันสมัยจักรพรรดิไดโอคลีเชียน ท่านถูกจับขังคุก การเบียดเบียนส้ินสุดลงในรัชสมัย
จักรพรรดิคอนสแตนติน ท่านจึงถูกปล่อยตัวต่อมาเข้าร่วมสภาสังคายนาไนเซียคร้ังที่หน่ึงและถึงแก่มรณกรรม 
เม่ือวนัที ่6 ธันวาคม ค.ศ. 343 ต่อมาในปี 1087 ศพของท่านถูกพ่อค้าชาวอิตาลีขโมยจากเมืองมิรามาไว้ที่เมืองบา
รี ประเทศอติาล ีจวบจนปัจจุบัน จากนั้น น าท่าน “ชมป้อมปราการแห่งเมืองครอน สตัดด์” อิสระให้ท่านเดินชม
เมืองตามอธัยาศยั   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้ นน าท่านเข้าชม “ป้อมปีเตอร์และปอล” 

ส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์ชยัชนะ
สงครามเหนือสวีเดนดว้ยศิลปะบารอก ตั้งอยู่บนเกาะ
วาซิลเยฟสก้ี บนเกาะมีวิหารปีเตอร์และปอล ซ่ึงเป็นท่ี
เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปี
เตอร์ มหาราชจนกระทัง่กษตัริยพ์ระองค์สุดทา้ยของ
ราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสัที 2 และครอบครัว น าท่านชม 
“มหาวิหารเซนต์ไอแซค” (ด้านนอก) (St.Isaac’s 



 

Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด ใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก เป็นตน้แบบของท่ีท าการรัฐบาล
กรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ดา้นหลงัของมหาวหิารเซนตไ์อแซค จะมีรูปป้ันของพระเจา้นิโคลสัท่ี 1 ทรง
มา้กบัฐานท่ีมีรูปป้ันพระมเหสีและพระธิดาลอ้มรอบ จากนั้นนัง่รถผ่านชมเรือออโรร่า สร้างในช่วงปีค.ศ.1904-
1905 ระหวา่งการท าสงครามของรัสเซียกบัญ่ีปุ่น เป็นเรือรบโบราณท่ีพ่ายแพก้ลบัมาเพราะลา้สมยัสู้ญ่ีปุ่นไม่ได ้
ปัจจุบนัเป็นเรือปลดระวางและท าเป็นพิพิธภณัฑ์  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:     LADOGA HOTEL                                                                               หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที0่7     เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิน้ – โบสถ์เชสม(ีด้านนอก) – เข้าชมพระราชวงัแคทเธอรีน  

 มหาวหิารคาซาน(ด้านนอก) – จตุัรัสพาเลซ – ช้อปป้ิงเนฟสกี ้– สนามบิน   
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองพุชกิน้” (Pushkin) เก็บภาพกบั “โบสถ์เชสมี” (Chesme Church) โบสถ์แห่งการประสูติ

ของเซนต์จอห์นเดอะแบปทิสต์ถูกสร้าง ข้ึนโดย
สถาปนิกของรัสเซีย Yury  Felten ในปี ค.ศ.1780 เพื่อ
เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของกองทพัเรือรัสเซียเหนือ
กองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพตุรกี ท่ีอ่าวเชสมีใน
ทะเลอีเจียน น าท่านเขา้ชม “พระราชวังฤดูร้อนแคท
เธอรีน” (Catherine Palace) ท่ีเร่ิมสร้างในสมยัพระเจา้
ปีเตอร์มหาราชใหเ้ป็นท่ีพกัผอ่นของมเหสีองคโ์ปรด  

 
 พระนางแคทเธอรีนท่ี 1 ต่อมาก็ยกใหพ้ระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแต่งท าใหพ้ระราชวงัหรูหรามากข้ึนและ

สมยัพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมข้ึนอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพกัผ่อน 50 ห้อง อาทิ 
ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องท่ีสวยงาม ผลงานช้ินเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดบัประดาดว้ย
กระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมห้องอ าพนั เป็นห้องท่ีมีความสวยงามท่ีสุดไม่วา่จะเป็น
ผนงัหรือรูปภาพประดบัก็น าอ าพนัมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค ่าสีเขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็น
หอ้งท่ีมีลกัษณะเด่นดว้ยศิลปะแบบคลาสสิก  น าท่านชม “มหาวิหารคาซาน” ดา้นนอก (Kazan Cathedral)  ตั้งอยู่
บนถนนเนฟสก้ี ซ่ึงเป็นถนนเส้นหลกัของตวัเมือง สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ตรงกบัช่วงปีค.ศ. 1708 
ซ่ึงแต่เดิมนั้นจดัได้เพียงว่าเป็นโบสถ์เล็กๆเท่านั้น โดยภายในมีรูปไอคอนและพระแม่มาเรีย (Our Lady Of 
Kazan) ท่ีวาดข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงตรงกบัสมยั
พระเจา้อีวานท่ี 4 ในช่วงท่ีกรุงมอสโกก่อตั้งเป็นเมือง
หลวง โดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราชได้มีพระราชด ารัส
ให้น ารูปไอคอนและพระแม่มาเรียนมา ไดท่ี้น่ี ต่อมา
ในสมยัการปกครองของพระเจา้ปอลด์ท่ี 1 ในปีค.ศ. 
1800 ไดท้  าการสร้างวิหารใหม่ให้เป็นวิหารท่ีใหญ่ข้ึน 
และสวยงามกว่าเดิม เน่ืองจากท่ีวา่หลงัจากท่ีพระองค์



 

เสด็จประพาส ณ กรุงโรมท่ีอิตาลีแลว้พระองคท์รงเกิดความประทบัใจในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบ อิตาลี 
พระองค์จึงไดน้ ารูปแบบดงักล่าวนั้นมาผสมผสานในการก่อสร้างมหาวิหารหลงัใหม่น้ี จากนั้น น าชม “จัตุรัส
พาเลซ” (Dvortsovaya Square) ซ่ึงมีเสาหินอเล็กซานเดอร์ Alexander Column ตั้งอยู ่เป็นหน่ึงในอนุสาวรียท่ี์มี
ช่ือเสียงท่ีสุดของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อเป็นการระลึกถึงชยัชนะในสงครามเหนือนโปเลียนแห่งฝร่ังเศสในปี 
ค.ศ. 1812 เป็นเสาแห่งชยัชนะท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท าจากหินแกรนิตแท่งเดียว น าท่านเดินเท่ียวชม ถนน Nevsky 
Prospekt เป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะถนนประวติัศาสตร์ ศูนยก์ลางของนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 
4.5 กิโลเมตร เร่ิมตน้ท่ีหนา้พระราชวงัฤดูหนาว ส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น 
ในช่วงศตวรรษท่ี 18-20 เป็นทั้งสถานท่ีย่านการคา้ ย่านท่ีอยู่อาศยั พระราชวงั โรงละคร ร้านคา้ โรงแรม และ
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั    

อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดามาเดียดาวา น าคณะท่านเช็คอิน 

*** ออกเดนิทางกลบั *** 
18-25 ม.ค. // 23-30 ม.ค. // 30 ม.ค.-06 ก.พ. // 13-20 ก.พ. // 20-27 ก.พ. // 01-08 มี.ค. // 08-15 มี.ค. // 20-27 มี.ค. 2562 

17.10 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR280  
23.30 น. ถึงสนามบิน กรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาท ี

วนัที0่8      กรุงเทพฯ 
02.15 น. เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR980 
12.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

*** ออกเดนิทางกลบั *** 
07-14 ก.พ. // 11-18 มี.ค. 2562 

บ่าย น าท่านเดินทางส่ “เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา” (Outlet Village Pulkovo) เอาท์เลทแห่งแรกของเมืองเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก มีสินคา้หลากหลายแบรนด์ อาทิ Adidas , Calvin Klein , Furla , Geox , Guess , Lacoste , Nike , Puma , 
Samsonite , Swatch อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

อสิระอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
23.00 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR282  

วนัที0่8      กรุงเทพฯ 
05.00 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 3 ช่ัวโมง 
08.00 น. เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR832 
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 



 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ, การล่าช้าอันเน่ืองมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน ทั้งนีเ้พ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ   
ออกเดนิทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

18-25 ม.ค. // 23-30 ม.ค. // 44,900 44,900 44,900 8,000 
30 ม.ค.-06 ก.พ. 2562 // 07-14 ก.พ. //  

13-20 ก.พ. // 20-27 ก.พ. //  
01-08 ม.ีค. // 08-15 ม.ีค. // 11-18 ม.ีค. //  

 20-27 ม.ีค. 2562 

48,900 48,900 48,900 8,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – มอสโคว ์ // เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก – กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียน
ยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรม)์/หากผูเ้ดินทางอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบั
พร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 หากท่านลืมสมัภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 5 ยเูอสดอลล่าร์ / วนั 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 



 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
วา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 


