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ชม “พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ 
สัมผสัความสวยงามของ “มหาวหิารเซนต์ไอแซค” มหาวหิารคริสต์ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก 

ชมความงดงามของ “มหาวหิารเซนต์บาซิล” ซ่ึงสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1555  
น าท่านสู่จุดชมทศันียภาพของกรุงมอสโคว์ “เนินเขาสแปร์โร่”  

*** บินภายในมอสโคว์ – เซนต์ ปีเตอร์ และเปลีย่นบรรยากาศนั่งรถไฟด่วน ขากลบั ***             

ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่  
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09 - 16 เมษายน / 29 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2561 
วนัที่01     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์   

สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่02     กรุงเทพฯ – โดฮา – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
02.05 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR837 
05.15 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 
06.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR233 
12.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดามาเดียดาวา ประเทศรัสเซีย  
.........   เดินทางสู่ นครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยสายการบินภายในประเทศ)  
..........   เดินทางถึงสนามบินปุกคาวา หลงัจากรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว เดินทางเข้าทีพ่กั 

ที่พกั:     PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL                                      หรือระดบัใกล้เคยีง                               
วนัที่03     เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวงัฤดูร้อน)  
              พระราชวงัแคทเธอรีน (พระราชวงัฤดูร้อน)  
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Petrodvorets) ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด ์รู้จกัเมืองน้ีกนัอยา่งแพร่หลายวา่
เป็นศูนยร์วมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ น าท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระต าหนักชายฝ่ังของ
กษตัริยรั์สเซียเพื่อใชพ้กัผ่อนและล่าสัตวใ์นฤดูร้อนท่ี
มีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวงั 
น ้ าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหน่ึงในบรรดา
สุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน ้ าตกท่ี
ลดหลัน่กนัถึง 27 ขั้น น ้ าพุตกแต่งดว้ยรูปป้ันถึง 255 
ช้ิน มี น ้าพุใหญ่ที่สุด และ รูปป้ันแซมซันก าลังง้าง
ปากสิงโต ท่ีมีช่ือเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก 
Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะเหนือสวีเดนท่ีทุ่งโปลตาวา เขา้ชม
ภายในพระราชวงั ประกอบดว้ยห้องพกัผอ่น 26 ห้อง อาทิ ห้องเตน้ร าท่ีหรูหราฟู่ ฟ่าดว้ยศิลปะบารอก ห้องทอ้ง
พระโรงใหญ่เป็นหอ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในพระราชวงั หอ้งรูปภาพท่ีแสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจ านวน 368 รูป  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “พุชกิน้” (Pushkin)  น าท่านเข้าชม “พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน” (Catherine Palace) 

ท่ีเร่ิมสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชให้เป็นท่ี
พกัผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนท่ี 1 
ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแต่ง
ท าให้พระราชวงัหรูหรามากข้ึนและสมยัพระนางแคท
เธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมข้ึนอีก ภายในเป็น
อาคาร 2 ชั้น มีหอ้งพกัผอ่น 50 หอ้ง อาทิ หอ้งโถงใหญ่ 
เป็นห้องท่ีสวยงาม ผลงานช้ินเอกของ Bartolomeo 
Carlo Rastrelli หน้าต่างประดบัประดาดว้ยกระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมห้องอ าพนั 
เป็นห้องท่ีมีความสวยงามท่ีสุดไม่วา่จะเป็นผนงัหรือรูปภาพประดบัก็น าอ าพนัมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค ่าสี
เขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นหอ้งท่ีมีลกัษณะเด่นดว้ยศิลปะแบบคลาสสิก  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:     PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL                                      หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่04     พพิธิภณัฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวงัฤดูหนาว) – ป้อมปีเตอร์และปอล  
                ช้อปป้ิงถนน NEVSKY PROSPEKT   
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ” หรือพระราชวงัฤดูหนาว แรกเร่ิมในปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้
ทรงซ้ือภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ช้ิน จึงตอ้งสร้าง
หอ้งส าหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองคข้ึ์นโดยท่ี
พระนางเรียกห้ องแสดงภาพ น้ี ว่า เฮอ ร์มิ เทจ มี
ภาพเขียนท่ีทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญ
โบราณ และอญัมณีมีค่า งานท่ีมีคุณค่าถูกเก็บสะสม
ในพระราชวงัฤดูหนาวสะสมต่อเน่ืองกันมากข้ึน
เร่ือยๆ จนกระทัง่รัชสมยัของพระเจา้ เจา้นิโคลสัท่ี 1 
มีการจดัหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และไดเ้ปิดพิพิธภณัฑ์แห่งแรกท่ีให้คนทัว่ไปเขา้ชมได ้ปัจจุบนัมีส่ิงของ
ต่างๆ ท่ีทรงคุณค่าจดัแสดงอยูเ่กือบ 3 ลา้นช้ิน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม “ป้อมปีเตอร์และปอล” ส่ิงก่อสร้าง

แรกสุดของเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงคราม



ตลาดทวัร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เวบ็ไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 4 จาก 9 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
 

เหนือสวีเดนดว้ยศิลปะบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสก้ี บนเกาะมีวิหารปีเตอร์และปอล ซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพ
ของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระทัง่กษตัริยพ์ระองค์สุดทา้ยของราชวงศ์ พระเจา้นิ
โคลัสที 2 และครอบครัว จากนั้น น าท่านเดินเท่ียวชม ถนน Nevsky Prospekt เป็นท่ีรู้จกักันดีในฐานะถนน
ประวติัศาสตร์ ศูนยก์ลางของนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตน้ท่ีหนา้พระราชวงั
ฤดูหนาว ส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ในช่วงศตวรรษท่ี 18-20 เป็นทั้ ง
สถานท่ียา่นการคา้ ยา่นท่ีอยูอ่าศยั พระราชวงั โรงละคร ร้านคา้ โรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั      

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:     PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL                                      หรือระดบัใกล้เคยีง                        
วนัที่05     เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วหิารเซนต์ไอแซก – น่ังรถไฟด่วน Sapsan – มอสโคว์  
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม  “มหาวิหารเซนต์ไอแซค” (St.Isaac’s 

Cathedral) ที่ได้ช่ือว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด 
ใหญ่เป็นล าดับ 4 ของโลก เป็นตน้แบบของท่ีท าการ
รัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปท่ี
ลานดา้นหลงัของมหาวิหารเซนตไ์อแซค จะมีรูปป้ัน
ของพระเจา้นิโคลสัท่ี 1 ทรงมา้กบัฐานท่ีมีรูปป้ันพระ
มเหสีและพระธิดาล้อมรอบ…จากนั้นนั่งรถผ่านชม
เรือออโรร่า สร้างในช่วงปีค.ศ.1904-1905 ระหวา่งการท าสงครามของรัสเซียกบัญ่ีปุ่น เป็นเรือรบโบราณท่ีพ่าย
แพก้ลบัมาเพราะลา้สมยัสู้ญ่ีปุ่นไม่ได ้ปัจจุบนัเป็นเรือปลดระวางและท าเป็นพิพิธภณัฑ ์

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย สมควรแก่เวลา น าทุกท่านออกเดินทางสู่ “มอสโคว์” 

โ ด ย ร ถ ไ ฟ ด่ ว น SAPSAN HIGH-SPEED 
TRAIN  เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชม. เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในการ
เดินทาง จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าสู่ กรุงมอสโคว์  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:     KATERINA HOTEL, MOSCOW                                                       หรือระดบัใกล้เคยีง    
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วนัที่06     มอสโคว์ – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลทีรินิตี ้– จตุัรัสแดง – ล่องเรือชมแม่น า้มอสโคว์   
                ชมละครสัตว์   
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซอร์กิเยฟ โปซาด” (Sergiev Posad) หรือ “เมืองซากอร์ส” (Zagorsk) (183 ก.ม.) เขา้สู่

โบ ราณสถาน ท่ี ให ญ่ ท่ี สุ ดและ เก่ าแ ก่ ท่ี สุ ด ใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะสอนการร้อง
เพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็น
วทิยาลยัสงฆท่ี์มีบาทหลวง 400 รูป และนกัศึกษา 100 
คน ชม “โบสถ์โฮลีทรินิตี้” เป็นโบสถ์แรกของเมืองมี
ยอดโดมหวั  หอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรส
โกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนกับุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ มอสโคว ์น าท่านเดินเขา้สู่ “จัตุรัสแดง” (Red Square) ลานกวา้งใจ

กล าง เมื อ ง ท่ี เป็ น เว ที ของ เห ตุ ก ารณ์ ส าคัญ ใน
ประวติัศาสตร์ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบของจตุัรัส
แดงจะเป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เช่น 
วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด ท่ีมี
สีสันสวยงามสดใส ชม “หอนาฬิกาซาวิเออร์” ตั้งอยู่
บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิกบนยอดมีดาว
แดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิมน ้ าหนัก 20 ตัน ชม
ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองสร้างในปี ค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวก แบรนด์เนม 
เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม ถ่ายภาพกบัพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ อาคารตึกสีแดง สถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทางประวติัศาสตร์ของรัสเซีย มีสมบติัมากกว่า 4.5 ลา้นช้ิน และเอกสารกวา่ 15 ลา้นช้ิน อนุสรณ์สถานเลนิน ท่ี
เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ น าท่านเปลี่ยน
บรรยากาศ ล่องเรือชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้ามอสโคว์ “Moskva” เรือจะน าท่านล่องผ่านชมสถานที่ส าคัญๆ 
หลายแห่งในกรุงมอสโคว์ (**ในกรณีท่ีเรือไม่สามารถล่องไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน บริษทั ฯ จะเปล่ียนเป็น น า
ท่ าน เข้าชม  อาราม ชี  โนโวดิวิ ชี  คอนแวนน์  (Novodevichy Convent) ซ่ึ งส ร้างในศตวรรษ ท่ี  16 เป็น
สถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอก คอนแวนตเ์ก่าแก่อายกุวา่ 300 ปี แทน **)  น า ท่ านชม  ก ารแสดงละครสัต ว์ 
(Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด 
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และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และ
ช่วงหลงัอกี 45 นาท ีจากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกบัสัตว์ต่างๆ และมีของทีร่ะลกึด้วย*** 

 
 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      KATERINA HOTEL, MOSCOW                                                      หรือระดบัใกล้เคยีง    
***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไม่มกีารแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 1,000 บาท*** 

วนัที่07     เนินเขาสแปร์โร่ – พระราชวงัเคลมลนิ – พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร่ี - โบสถ์เซนต์ซาเวยีร์  
                 ชมสถานีรถไฟใต้ดนิที่สวยที่สุดในโลก –  สนามบิน  
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ “เนินเขาสแปร์โร่” จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโคว ์ได้ทั้งเมืองและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน ซ่ึงท่านสามารถถ่ายรูปกบัหน่ึงในเจ็ดตึกท่ีใกลท่ี้สุด คือ 
มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างในสมยัพระนางแคทเธอรีนมหาราชน า
ท่านเดินทางสู่ “พระราชวังเครมลิน” น าท่านเขา้ชม 
“พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี” เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของรัสเซีย เร่ิมก่อสร้างตามพระบญัชาของพระเจา้อ
เล็กซานเดอร์ท่ี 1 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีรวบรวมทรัพย์
สมบัติท่ีล ้ าค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 แวะ
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณด้านหน้าพระราชวงัเครม
ลิน ซ่ึงตั้งอยู่บนชายฝ่ังของแม่น ้ ามอสโควแ์ละแม่น ้ า
เนกลินนายา สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ผูค้รองเมืองทุกพระองค ์จนกระทั้งยคุของซาร์ปีเตอร์ 
มหาราชทรงยา้ยไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของ
ประเทศ น าท่านสู่ จตุัรัสวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อสัสัมชญั โบสถ์อนันนัซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอ
ระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั สร้างในปี ค.ศ.
1475-1479 จากนั้นชมระฆงัพระเจา้ซาร์ สร้างในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุด
ในโลกเพื่อ  น าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความผิดพลาดระหวา่งการหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ต่อดว้ยชมปืนใหญ่พระ
เจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนกั 40 ตนั 

เทีย่ง       บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านกลบัสู่ “กรุงมอสโคว์” น า

ท่านเขา้ชม “วิหารเซนต์ซาเวียร์” (Saviour Cathedral)  
(ห้ามถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่
ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ
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ในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวหิาร
ท่ีส าคญัของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ  จากนั้นน าท่านชม “สถานีรถไฟ
ใต้ดิน” (Metro Station) สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่ ประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอันสวยงาม สถานีแตกต่างกันด้วย
ประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อนท่ีสวยงาม  น าท่านเดินทางสู่ หา้ง Vegus Mega Store 
อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง อาทิ Lacoste, Calvin Klein, ESPRIT, CONVERSE, Benetton, BOSS  
ฯลฯ หรืออาจจะเป็นสินคา้ของฝากต่างๆของประเทศรัสเซีย ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่า
อากาศยานดามาเดียดาวา น าคณะท่านเช็คอิน  

23.50 เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR230 

วนัที่08  กรุงเทพฯ        
04.45 เดินทางถึงสนามบิน กรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง)   
08.40 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR832 
19.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ, การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน 
และสถานการณ์ในต่างประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น ทั้งนีเ้พ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทวัร์ผู้น าทวัร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ   
ออกเดินทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

09 – 16 เมษายน 2561 58,900 58,900 58,900 14,000 
29 เมษายน–06 พฤษภาคม 2561 58,900 58,900 58,900 14,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - มอสโคว ์- 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  
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 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรม)์/หากผูเ้ดินทางอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบั
พร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  

 หากท่านลืมสมัภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
 

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

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 5 ยเูอสดอลล่าร์ / วนั 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 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 รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ 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  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
 

-  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 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

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

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

 

 


