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เข้ าชม “พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ลา้ ค่ าในช่ วงต้ นคริสต์ ศตวรรษที่ 19
สั มผัสความงดงาม “พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ” ซึ่งได้ รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโก้
เทีย่ วชม “เมืองซากอร์ ส” มีความโดดเด่ นทางด้ านสถาปัตยกรรมทางศาสนา
ชมความยิง่ ใหญ่ และความงามของ “มหาวิหารแห่ งการเดินเรื อแห่ งนักบุญนิโคลัส” เมืองครอนสตัดด์
นาชม “การแสดงละครสั ตว์ แสนรู้ ” รวมทั้งมายากล และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ

*** นั่งรถไฟด่ วนจาก มอสโคว์ สู่ เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก ***

รหัสทัวร์ : THW6-QR-RU-6NOV18-20MAR19

กาหนดการเดินทาง
06-13 พ.ย. // 08-15 พ.ย. // 15-22 พ.ย.61
17-24 พ.ย. // 19-26 พ.ย. // 23-30 พ.ย. // 25 พ.ย.-02 ธ.ค. // 02-09 ธ.ค. // 05-12 ธ.ค. // 06-13 ธ.ค. // 12-19 ธ.ค.61
30 ม.ค.-06 ก.พ. // 07-14 ก.พ. // 13-20 ก.พ. // 20-27 ก.พ. // 01-08 มี.ค. // 08-15 มี.ค. // 11-18 มี.ค. // 20-27 มี.ค.62

วันที่01 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
16.30 น.
19.35 น.
23.25 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาน์ เตอร์
สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ (เคาน์ เตอร์ P / Q) เจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
เหินฟ้ าสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR833
เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง

วันที่02

โดฮา – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ – สวนสาธารณะซาริซิโน
พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งชัยชนะ – การแสดงละครสัตว์

02.35 น.
07.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR223
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดามาเดียดาวา ประเทศรัสเซีย
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “พระราชวังเครมลิน” นาท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ ” เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุด
ของรัสเซี ย เริ่ มก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์ที่ 1 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่รวบรวมทรัพย์สมบัติ
ที่ล้ าค่าในช่ วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 19 แวะถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึ กบริ เวณด้านหน้าพระราชวังเครมลิน ซึ่ งตั้งอยู่บน
ชายฝั่งของแม่น้ ามอสโคว์และแม่น้ าเนกลินนายา สร้าง
ขึ้ นเพื่ อเป็ นที่ ประทับ ของพระเจ้า ซาร์ ผูค้ รองเมื องทุ ก
พระองค์ จนกระทั้งยุคของซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้าย
ไปเซนต์ปีเตอร์ สเบิ ร์ก ปั จจุ บนั เป็ นที่ประชุ มของรั ฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุ ขของประเทศ นาท่านสู่
จัตุรัสวิหาร ถ่ายรู ปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิ เอชัน่ โบสถ์อาร์ คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชม
ด้านในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่ งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ สร้างในปี ค.ศ.1475-1479 จากนั้นชม
ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อ นาไปติดบน
หอระฆังแต่เกิดความผิดพลาดระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ต่อด้วยชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ ที่มีความต้องการ
สร้างปื นใหญ่ที่สุดในโลกที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ยงิ เลย ทาด้วยบรอนซ์น้ าหนัก 40 ตัน
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะซาริซิโน” (Tsaritsyno
Park) เป็ นสวนขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของกรุ งมอสโก
เป็ นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสี ยงที่สุด ซึ่ งสร้างขึ้นในช่วง
ฤดู ร้อนส าหรั บ คุ ณหญิง แคทเธอรี นมหาราชในปลาย
ศตวรรษที่ 18 อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบริ เวณสวนและ

เทีย่ ง
บ่าย
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พระราชวัง ที่ สวยงามตามอัธ ยาศัย ได้เวลาอันสมควร นาท่ านเดิ นทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ แห่ งชั ยชนะ” (Victory
Museum) พิพิธภัณฑ์แห่ งชัยชนะเป็ นสถานที่ซ่ ึ งเป็ นสัญลักษณ์ ของความทรงจาของผูค้ นในหน้าประวัติอนั น่ า
เศร้าและกล้าหาญในประวัติศาสตร์ ของมาตุภูมิ เป็ นพิพิธภัณฑ์ของเรารวบรวมทุกยุคของรัสเซี ยที่ผ่านมา ที่นี่
เป็ นที่เก็บความทรงจาของสงครามที่ยงิ่ ใหญ่และเลวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อทุกครอบครัวในประเทศรัสเซีย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม การแสดงละครสั ตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสั ตว์ แสนรู้ ที่ ไม่ ควรพลาด เช่ น สุ นัข ลิง นก ฯลฯ
รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชี พ แบ่ งการแสดงออกเป็ น 2 ช่ วง
ช่ วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่ วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริ การถ่ ายรู ปกับสั ตว์ ต่างๆ และมีของที่ระลึก
ด้ วย***

ที่พกั : IZMAILOVO GAMMA HOTEL, MOSCOW

หรื อระดับใกล้เคียง

***กรณีละครสั ตว์ งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่ มีการแจ้ งล่วงหน้ า ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิ น ท่ านละ 20 USD***

วันที่03

มอสโคว์ – ซากอร์ ส – โบสถ์ โฮลีทรินิตี้ – มอสโคว์ – วิหารเซนต์ ซาเวียร์ (ด้ านนอก)
สถานีรถไฟใต้ ดนิ – ย่ านอาร์ บัต

เช้ า

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองเซอร์ กิเยฟ โปซาด” (Sergiev Posad) หรื อ “เมืองซากอร์ ส” (Zagorsk) (70 ก.ม.) เมือง
ท่ องเที่ ย วที่ มี ค วามโดดเด่ นทางด้า นสถาปั ตยกรรม
ทางศาสนา ซึ่ งมี ม าตั้ง แต่ ศ ตวรรษ ที่ 15-18 เข้า สู่
โบราณส ถ านที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดแล ะเก่ าแก่ ที่ สุ ดใ น
คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่ แสวงบุ ญที่ ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์
ของประเทศ เป็ นวิท ยาลัย สอนศิ ล ปะสอนการร้ อ ง
เพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ น
วิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวง 400 รู ป และนักศึกษา 100
คน ชม “โบสถ์ โฮลีทรินิตี้” (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสี ทอง ภายใน
ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสี เงินของนักบุญเซอร์ เจียสที่ภายในบรรจุกระดู กของ
ท่าน
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาท่า นเดิ นทางกลับสู่ มอสโคว์ นาท่ า นชม “วิหารเซนต์ ซ าเวียร์ ” ด้านนอก (Saviour
Cathedral) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็ นมหาวิหารโดม
ทองที่ใหญ่ที่สุดในรั สเซี ย สร้ างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์
แห่ ง ชัย ชนะในสงครามนโปเลี ย น เมื่ อปี ค.ศ.1812
โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ใช้เวลาก่ อสร้ า ง
นานถึง 45 ปี เป็ นวิหารที่สาคัญของนิกายรัสเซี ยนออ
โทดอกซ์ ใ ช้ป ระกอบพิ ธี ก รรมที่ ส าคั ญ ระดับ ชาติ
จากนั้น น าท่ า นชม “สถานี ร ถไฟใต้ ดิ น ” (Metro
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Station) สถานี ร ถไฟใต้ดิ น เป็ นสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ช าวรั ส เซี ย สามารถอวดชาวต่ า งชาติ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณี อนั สวยงาม สถานี แตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคม
ไฟระย้า เครื่ องแก้ว หิ นแกรนิ ต หิ นอ่อนที่สวยงาม จากนั้น นาท่านสู่ “ถนนอารบัต” เป็ นถนนคนเดิ นยาว
ประมาณ 1 กม. เป็ นทั้งย่านการค้า แหล่ งรวมวัยรุ่ น ร้ านค้าของที่ระลึ ก ร้ านนัง่ เล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์ บคั
ฮาร์ ดร็ อคคาเฟต์ ฯลฯ และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรู ปเหมือน รู ปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้วย
ช้ อ ปปิ้ ง เดิ น เล่ น เก็ บ ภาพบรรยากาศตามอัธ ยาศัย นอกจากนี้ ท่ า นได้ถ่ า ยภาพกับ “อาคารกระทรวงการ
ต่างประเทศ” ของรัสเซี ยที่ยงิ่ ใหญ่สวยงามกับศิลปกรรมแบบสตาลินสไตล์
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : IZMAILOVO GAMMA HOTEL, MOSCOW
หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่04 มอสโคว์ – ตลาดพืน้ เมือง – เนินเขาสแปร์ โร่ – จัตุรัสแดง – อารามชี โนโวดิวชิ ี คอนแวนน์
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ “ตลาดสิ นค้ าพื้นเมือง” (Izmailovo) ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า
พื้นเมืองนานาชนิ ด ในราคาย่อมเยา และตัวตลาดเองก็จาลองรู ปแบบอาคารสวยงามหลายแห่ งของรัสเซี ย มาไว้
อยูใ่ นที่เดียวกัน ท่านสามารถหาของที่ระลึกหรื อของฝาก ได้บนถนนสายนี้ เช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า หรื อตุ๊กตาแม่
ลูกดก, กล่องไม้แกะสลัก ที่ทาจากไม้เบิร์ช , หมวกขนสัตว์ ขนหมี(ขนเทียม), ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ คลุมผม
(Platok), ไข่อีสเตอร์ , เครื่ องถม (Khokhloma), อาพัน, รองเท้าบูทรัสเซี ย ที่ใส่ สบายโดยไม่ตอ้ งใส่ ถุงเท้า
(Valenki) ฯลฯ จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “เนินเขาสแปร์ โร่ ” จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งมอส
โคว์ ได้ท้ งั เมืองและสามารถมองเห็ นตึกสู งเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน ซึ่ งท่านสามารถถ่ายรู ปกับหนึ่ งในเจ็ด
ตึกที่ใกล้ที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ที่เป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซี ย สร้างในสมัยพระนางแคทเธอ
รี นมหาราช
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นเดิ น ทางสู่ “จั ตุ รั ส แดง” (Red Square) ลานกว้า งใจกลางเมื อ งที่ เ ป็ นเวที ข องเหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ใน
ประวัติศาสตร์ ของรัสเซี ย บริ เวณโดยรอบของจัตุรัส
แดงจะเป็ นที่ต้ งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม เช่น
วิห ารเซนต์ บ าซิ ล ประกอบด้ว ยยอดโดม 9 ยอด มี
สี สันสวยงามสดใส ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยูบ่ น
ป้ อมสปาสกายา เป็ นศิลปะโกธิ กบนยอดมีดาวแดง 5
แฉกที่ทามาจากทับทิมน้ าหนัก 20 ตัน นาท่านเดินทาง
สู่ “ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม” สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของ
เมืองสร้างในปี ค.ศ.1895 จาหน่ ายสิ นค้าจาพวก แบ
รนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่ องส าอาง น้ า หอม ถ่ า ยภาพกับ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อาคารตึกสี แดง สถานที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ของรัสเซี ย มีสมบัติ
มากกว่า 4.5 ล้า นชิ้ น และเอกสารกว่า 15 ล้า นชิ้ น
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ค่า

อนุ สรณ์ สถานเลนิ น ที่เก็บศพสร้ างด้วยหิ นอ่อนสี แดงภายในมีศพเลนิ นนอนอยู่บนแท่นหิ นมีโลงแก้วครอบอยู่
จากนั้น นาท่านเข้าชม “อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ ” (Novodevichy Convent) ซึ่ งสร้างในศตวรรษที่ 16 เป็ น
สถาปั ตยกรรมสไตล์บารอก คอนแวนต์เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี แทน อดีตเคยเป็ นที่คุมขังของพระนางโซเฟี ยและ
เชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบนั เป็ นสุ สานสาหรับสุ ภาพสตรี คนสาคัญระดับประเทศ นาชม
“อารามครุ ทิทสกอยา พอดโวเย่ ” (Krutitskoye Podvorye) อนุ สาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์ ที่ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่
13 เป็ นวัดแรกและเป็ นที่พานักของบิชอปแห่ ง Sarsky และ Podonsky ถูกก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 Krutitsy ถูก
สร้างขึ้นบนฝั่งซ้ายของแม่น้ ามอสโคว์ Krutitskoye Podvorye มีประวัติอนั ยาวนานของตัวเอง หลายศตวรรษที่
ผ่านมาถูกล้อมรอบด้วยน้ าจากสามด้าน บริ เวณนี้ มีความโดดเด่นเป็ นพิเศษเพราะใกล้กบั อารามเก่าอีกสองแห่ ง
เป็ นอาราม Novospassky และ Simonov ในช่วงยุคโซเวียต podvorye ถูกปิ ดและอาคารถูกครอบครองโดยกอง
กาลังทหาร เมื่อ Krutitskoye podvorye ได้รับกลับไปที่คริ สตจักรออร์ โธดอกซ์รัสเซี ยในปี 1991 การบูรณะเริ่ ม
ขึ้น ตอนนี้ มนั เกื อบเป็ นอัญมณี ที่ซ่อนอยู่ในใจกลางเมืองใกล้เขต Zamoskvorechye เก่าที่ซ่ ึ งผูเ้ ข้าชมสามารถ
สัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของรัสเซี ยเก่า
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : IZMAILOVO GAMMA HOTEL, MOSCOW
หรื อระดับใกล้เคียง
วันที0่ 5 มอสโคว์ – เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก โดยรถไฟด่ วน SAPSAN –
เข้ าชมพระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ(พระราชวังฤดูร้อน) – โบสถ์ หยดเลือด (ด้ านนอก)
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาทุ กท่านออกเดิ นทางสู่ “เซนต์ ปี
เตอร์ สเบิ ร์ ก” โดยรถไฟด่ ว นSAPSAN HIGHSPEED TRAIN เทคโนโลยีใหม่ ล่าสุ ดจากเยอรมัน
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
ในการเดินทาง จากมอสโคว์ เข้ าสู่ เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “เมืองปี เตอร์ ฮอฟ” (Petrodvorets) ซึ่ งอยูท่ างตอนใต้ของอ่าวฟิ นแลนด์ รู ้จกั เมืองนี้
กันอย่างแพร่ หลายว่าเป็ นศูนย์รวมของสวนแห่ งเมือง
ปี เตอร์ ฮอฟ นาท่ านสู่ “พระราชวังฤดู ร้อนเปโตรวา
เรส” พระต าหนัก ชายฝั่ ง ของกษัตริ ย ์รั ส เซี ย เพื่ อ ใช้
พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดใน
โลก ประกอบด้ว ยพระราชวัง น้ า พุ สวนตอนล่ า ง
ส ว น ต อ น บ น เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น บ ร ร ด า สุ ด ย อ ด
สถาปั ตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ าตกที่ลดหลัน่ กัน
ถึ ง 27 ขั้น น้ า พุ ตกแต่ งด้วยรู ป ปั้ นถึ ง 255 ชิ้ น มี น้ า พุ ใ หญ่ ที่ สุด และ รู ป ปั้ นแซมซันก าลัง ง้างปากสิ ง โต ที่ มี
ชื่อเสี ยง สู ง 21 เมตร ฝี มือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปี แห่ งชัย
ชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา เข้ าชมภายในพระราชวัง ประกอบด้ วยห้ องพักผ่อน 26 ห้ อง อาทิ ห้ องเต้ นราที่
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หรู หราฟู่ ฟ่ าด้ วยศิ ลปะบารอก ห้ องท้ องพระโรงใหญ่ เป็ นห้ องที่ใ หญ่ ที่สุดในพระราชวัง ห้องรู ปภาพที่แสดง
รู ปภาพของศิลปิ นชาวอิตาลีจานวน 368 รู ป จากนั้น นาชม “โบสถ์ หยดเลือด” (ด้านนอก) (Church of the Savior
on Spilled Blood) โบสถ์แห่ งหยดเลือด สร้างให้เป็ น
เกียรติแด่พระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ผูป้ ระกาศเลิก
ทาส ด้ว ยความหวัง ดี ต่ อ ประชาชน ปรากฎว่ า ชาว
รัสเซี ยไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความ
เป็ นอยู่ที่ จ นลง เป็ นผลให้ พ วกชาวนารวมตัว กัน ว่า
แผนปลงพระชนม์ โดยส่ งหญิงชาวนาผูห้ นึ่ งติดระเบิด
พลีชีพวิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริ เวณถนนที่เกิดเหตุน้ นั ถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็ นโบสถ์
หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถ์ได้รับความเสี ยหายจากระเบิด หลังสิ้ นสุ ดสงคราม
ค่า

จึงได้มีการบูรณะใหม่ ปั จจุบนั ตั้งโดดเด่นด้วยสี สันสวยงามสะดุดตา อยูร่ ิ มคลอง Griboyedov บสถ์ หยอก) –
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : LADOGA HOTEL
หรื อระดับใกล้เคียง
วันที0่ 6 เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – เมืองครอนสตัดด์ – มหาวิหารการเดินเรื อแห่ งนักบุญนิโคลัส
ป้อมปราการ – เข้ าชมป้อมปี เตอร์ และปอล – เซนต์ ไอแซค(ด้ านนอก)
เช้ า

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ า นเดิ นทางสู่ “เมื อ งครอนสตัด ด์ ” (Kronstadt)
ตั้ง อยู่บ นเกาะคอทลิ น ” (Kotlin Island) เป็ นเกาะ
รั ส เซี ย ซึ่ งตั้ ง อยู่ ใ กล้ ก ั บ อ่ า วฟิ นแลนด์ ตั้ง ห่ า ง 32
กิโลเมตร ทางตะวันตกของเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก โดยมี
พระเจ้า ปี เตอร์ ม หาราชทรงมี พ ระประสงค์ใ ห้ส ร้ า ง
ป้ อ มปราการเพื่ อ ปกป้ อ งเซนต์ ปี เตอร์ ส เบิ ร์ ก จาก
กองทัพเรื อสวีเดน นาท่านชม “มหาวิหารการเดินเรื อ
แห่ งนักบุญเซนต์ นิโคลัส แห่ งเมืองครอนสตัดด์ ” (The Naval Cathedral of Saint Nicholas in Kronstadt) เป็ น
โบสถ์ออร์ โธดอกซ์ สร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1903-1913 เป็ นโบสถ์ใหญ่ของกองทัพเรื อรัสเซี ย คริ สตจักรออร์ โธ
ดอกซ์ รัสเซี ยติ ดตั้งไม้กางเขนบนโดมหลัก โดมสี ทองให้ความสง่ างาม การตกแต่งภายในโดดเด่ นด้วยการ
ตกแต่งและพื้นที่อนั กว้างขวางและบนพื้นสร้างจากหิ นอ่อน
นั ก บุ ญนิ โคลัส หรื อ เซนต์ นิโ คลัส เป็ นนั ก บุ ญที่มี ชื่ อ เสี ยงที่สุ ด องค์ ห นึ่ งในนิ ก ายอิ ส เทิร์ น ออร์ โธดอกซ์ และ
โรมันคาทอลิก ตานานเกี่ยวกับท่ านเป็ นต้ นกาเนิดความเชื่ อเรื่ องซานตาคลอสที่แพร่ หลายในปั จจุ บัน ตานาน
เกี่ยวกับนักบุญนิ โคลัสที่แพร่ หลายในปั จจุ บันระบุ ว่าท่ านเกิดที่เมื องปารารา ดินแดนอนาโตเลีย ในปี ค.ศ.270
ช่ วงวัยหนุ่มท่ านได้ จารึกแสวงบุญไปอียิปต์ และปาเลสไตน์ พอกลับมาได้ ไม่ นานก็ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นบิชอปแห่ งมิ
รา ในจั ก รวรรดิ โ รมั น สมั ย จั ก รพรรดิ ไ ดโอคลี เ ชี ย น ท่ า นถู ก จั บ ขั ง คุ ก การเบี ย ดเบี ย นสิ้ น สุ ด ลงในรั ช สมั ย
จักรพรรดิคอนสแตนติน ท่ านจึงถูกปล่ อยตัวต่ อมาเข้ าร่ วมสภาสั งคายนาไนเซียครั้งที่หนึ่งและถึงแก่ มรณกรรม
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 343 ต่ อมาในปี 1087 ศพของท่ านถูกพ่ อค้ าชาวอิตาลีขโมยจากเมืองมิรามาไว้ ที่เมืองบา
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เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

รี ประเทศอิตาลี จวบจนปัจจุบัน จากนั้น นาท่าน “ชมป้ อมปราการแห่ งเมืองครอน สตัดด์ ” อิสระให้ท่านเดินชม
เมืองตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าชม “ป้ อมปี เตอร์ และปอล” สิ่ งก่อสร้างแรกสุ ดของเมืองเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ชยั ชนะสงครามเหนื อ
สวีเดนด้วยศิ ลปะบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิ ลเยฟสกี้
บนเกาะมีวิหารปี เตอร์ และปอล ซึ่ งเป็ นที่ เก็บพระศพ
ของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่ มจากพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช
จนกระทัง่ กษัตริ ยพ์ ระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ พระเจ้า
นิ โคลัสที 2 และครอบครัว นาท่านชม “มหาวิหาร
เซนต์ ไอแซค” (ด้านนอก) (St.Isaac’s Cathedral) ที่ได้
ชื่ อว่าเป็ นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็ นลาดับ 4
ของโลก เป็ นต้นแบบของที่ทาการรัฐบาลกรุ งวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอ
แซค จะมี รูป ปั้ นของพระเจ้า นิ โคลัส ที่ 1 ทรงม้า กับ
ฐานที่ มี รู ปปั้ นพระมเหสี และพระธิ ด าล้ อ มรอบ
จากนั้นนั่ง รถผ่านชมเรื อออโรร่ า สร้ างในช่ วงปี ค.ศ.
1904-1905 ระหว่างการทาสงครามของรัสเซี ยกับญี่ปุ่น เป็ นเรื อรบโบราณที่พ่ายแพ้กลับมาเพราะล้าสมัยสู ้ญี่ปุ่น
ไม่ได้ ปั จจุบนั เป็ นเรื อปลดระวางและทาเป็ นพิพิธภัณฑ์
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : LADOGA HOTEL
หรื อระดับใกล้เคียง
วันที0่ 7 เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – พุชกิน้ – โบสถ์ เชสมี(ด้านนอก) – เข้ าชมพระราชวังแคทเธอรีน
มหาวิหารคาซาน(ด้ านนอก) – จัตุรัสพาเลซ – ช้ อปปิ้ งเนฟสกี้ – สนามบิน
เช้ า

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองพุชกิน้ ” (Pushkin) เก็บภาพกับ “โบสถ์ เชสมี” (Chesme Church) โบสถ์แห่ งการประสู ติ
ของเซนต์ จ อห์ น เดอะแบปทิ ส ต์ ถู ก สร้ า งขึ้ นโดย
สถาปนิกของรัสเซี ย Yury Felten ในปี ค.ศ.1780 เพื่อ
เป็ นอนุ สรณ์ แห่ งชัยชนะของกองทัพเรื อรั สเซี ยเหนื อ
กองทัพ เรื อรั ส เซี ย เหนื อกองทัพ ตุ รกี ที่ อ่ า วเชสมี ใ น
ทะเลอีเจียน นาท่านเข้าชม “พระราชวังฤดูร้อนแคท
เธอรีน” (Catherine Palace) ที่เริ่ มสร้างในสมัยพระเจ้า
ปี เตอร์ มหาราชให้เป็ นที่พกั ผ่อนของมเหสี องค์โปรด
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พระนางแคทเธอรี นที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิ ดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทาให้พระราชวังหรู หรามากขึ้นและ
สมัยพระนางแคทเธอรี นมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นอี ก ภายในเป็ นอาคาร 2 ชั้น มี ห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ
ห้องโถงใหญ่ เป็ นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วย
กระจก เทียน ปิ ดทองอร่ ามตามรู ปแบบศิลปะบารอก ชมห้องอาพัน เป็ นห้องที่มีความสวยงามที่สุดไม่วา่ จะเป็ น
ผนังหรื อรู ปภาพประดับก็นาอาพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค่าสี เขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็ น
ห้องที่มีลกั ษณะเด่นด้วยศิลปะแบบคลาสสิ ก นาท่านชม “มหาวิหารคาซาน” ด้านนอก (Kazan Cathedral) ตั้งอยู่
บนถนนเนฟสกี้ ซึ่ งเป็ นถนนเส้นหลักของตัวเมือง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ตรงกับช่วงปี ค.ศ. 1708
ซึ่ งแต่เดิ มนั้นจัดได้เพียงว่าเป็ นโบสถ์เล็กๆเท่านั้น โดยภายในมี รูปไอคอนและพระแม่มาเรี ย (Our Lady Of
Kazan) ที่วาดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่ งตรงกับสมัย
พระเจ้าอีวานที่ 4 ในช่วงที่กรุ งมอสโกก่อตั้งเป็ นเมือง
หลวง โดยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราชได้มีพระราชดารัส
ให้นารู ปไอคอนและพระแม่มาเรี ยนมา ได้ที่นี่ ต่อมา
ในสมัยการปกครองของพระเจ้าปอลด์ที่ 1 ในปี ค.ศ.
1800 ได้ทาการสร้างวิหารใหม่ให้เป็ นวิหารที่ใหญ่ข้ ึน
และสวยงามกว่าเดิม เนื่ องจากที่วา่ หลังจากที่พระองค์
เสด็จประพาส ณ กรุ งโรมที่อิตาลีแล้วพระองค์ทรงเกิดความประทับใจในรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมแบบ อิตาลี
พระองค์จึงได้นารู ปแบบดังกล่าวนั้นมาผสมผสานในการก่อสร้ างมหาวิหารหลังใหม่น้ ี จากนั้น นาชม “จัตุรัส
พาเลซ” (Dvortsovaya Square) ซึ่ งมีเสาหิ นอเล็กซานเดอร์ Alexander Column ตั้งอยู่ เป็ นหนึ่ งในอนุ สาวรี ยท์ ี่มี
ชื่อเสี ยงที่สุดของเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก เพื่อเป็ นการระลึกถึ งชัยชนะในสงครามเหนื อนโปเลี ยนแห่ งฝรั่งเศสในปี
ค.ศ. 1812 เป็ นเสาแห่ งชัยชนะที่สูงที่สุดในโลก ทาจากหิ นแกรนิ ตแท่งเดียว นาท่านเดินเที่ยวชม ถนน Nevsky
Prospekt เป็ นที่รู้จกั กันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ความยาวของถนน
4.5 กิโลเมตร เริ่ มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้ นสุ ดที่สถานี รถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่น
ในช่ วงศตวรรษที่ 18-20 เป็ นทั้งสถานที่ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้ านค้า โรงแรม และ
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
ได้เวลาอันสมควร นาทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดามาเดียดาวา นาคณะท่านเช็คอิน

*** ออกเดินทางกลับ ***
06-13 พ.ย. // 19-26 พ.ย. // 23-30 พ.ย.61
02-09 ธ.ค. // 05-12 ธ.ค. // 06-13 ธ.ค. // 12-19 ธ.ค.61
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.62
17.25 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR280
23.25 น. ถึงสนามบินกรุ งโดฮา รอเปลีย่ นเครื่ อง ประมาณ 2 ชั่วโมง
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วันที0่ 8 กรุงเทพฯ
08.00 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR832
19.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

*** ออกเดินทางกลับ ***
บ่าย

08-15 // 12-19 // 15-22 // 17-24 พ.ย. // 25 พ.ย.-02 ธ.ค.61
07-14 ก.พ. // 11-18 มี.ค.62
นาท่านเดินทางส่ “เอาท์ เลทวิลเลจปุกคาวา” (Outlet Village Pulkovo) เอาท์เลทแห่ งแรกของเมืองเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ Adidas , Calvin Klein , Furla , Geox , Guess , Lacoste , Nike , Puma ,
Samsonite , Swatch อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย

อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
23.00 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR282

วันที0่ 8 กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึงสนามบินกรุ งโดฮา รอเปลีย่ นเครื่ อง ประมาณ 3 ชั่วโมง
08.00 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR832
19.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ, การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น ทั้งนีเ้ พื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริ ษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ นู าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

12-19 พ.ย.61

47,900

47,900

47,900

8,000

06-13 พ.ย. // 08-15 พ.ย. // 15-22 พ.ย.61
17-24 พ.ย. // 19-26 พ.ย. // 23-30 พ.ย.61
25 พ.ย.-02 ธ.ค.61
02-09 ธ.ค. // 05-12 ธ.ค. // 06-13 ธ.ค.61
12-19 ธ.ค.61
30 ม.ค.-06 ก.พ. // 07-14 ก.พ. // 13-20 ก.พ.
// 20-27 ก.พ. // 01-08 มี.ค. // 08-15 มี.ค.62
11-18 มี.ค. // 20-27 มี.ค.62

48,900

48,900

48,900

8,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ – มอสโคว์ // เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยน
ย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรม์)/หากผูเ้ ดินทางอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทางไปและกลับ
พร้อมคณะ (ต้องซื้อประกันเพิ่ม)
หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรื อสูญหายได้

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
น้ าดื่มบนรถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / วัน

ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 25,000 บาท ก่อนการเดิ นทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อ
จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่
ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริ ษัทจะทาการยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อ เมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษท
ั
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่า
ด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย
่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะ
ยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120
วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจง
ให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส
่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิน
หรื อ พาหนะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทางมาสนามบิ น ทางบริ ษั ท จะไม่ รั บ ผิด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ
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เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่
มีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

