
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 15532 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ - โดฮา 

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

ประตู 8 เคารเ์ตอร ์Q สายการบินกาตารแ์อรเ์วย์ เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวย                 

ความสะดวก 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ี

เดินทาง 
เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

วนัท่ี 1 สุวรรณภูมิ (BKK) - โดฮา (DOH) QR 833 19.30 23.15 

วนัท่ี 2 โดฮา (DOH)- มอสโคว ์(DME) QR 223 02.35 07.55 
 

------ 
วนัท่ี 3 มอสโคว ์(DME) - เมอรม์งัส ์(MMK) --- --- --- 

วนัท่ี 5 เมอรม์งัส ์(MMK)-เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED) --- --- --- 

 

วนัท่ี 7 เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED) - โดฮา (DOH) QR 280 17.10 23.15 

วนัท่ี 8 โดฮา (DOH) - สุวรรณภูมิ (BKK) QR 0834 02.10 12.30 

อตัราค่าบริการ  

วนัเดินทาง ราคาต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

1 – 8 พฤศจิกายน 2562 69,900 10,000 

29 พฤศจิกายน  - 6 ธนัวาคม 2562 69,900 10,000 

6 – 13 ธนัวาคม 2562 69,900 10,000 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่มีตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 



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

19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์

                  โดยเท่ียวบินท่ี 833 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินมิคอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) สหพนัธรัฐรัสเซีย น ้าหนัก

กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองรวมสูงสุดไมเ่กิน 23 กิโลกรัม ตอ่ทา่น และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ     

1 ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 

23.15 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 2  โดฮา (แวะเปล่ียนเคร่ือง) – มอสโคว ์– จตุัรสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – 

หา้งสรรพสินคา้กมุ – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์– พระราชวงัเครมลิน 

                  ถนนอารบทั- ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์ 

02.35 น. ออกเดินทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์โดยเท่ียวบินท่ี QR 223 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

07.55 น. เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) สหพนัธรฐัรสัเซีย ผา่นพิธีตรวจ

เอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร  

http://bit.ly/2NMk5YE


น าทา่นสู ่จตุัรสัแดง ค าวา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง 

เป็นเวทีของเหตุการณส์ าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา 

การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่ง

เทศกาลส าคญัๆ เชน่วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

  
 

น าท่านถ่ายภาพกบั มหาวิหารเซนต์บาซิล 

สรา้งในสม ั  ยพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะ

เป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 

ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณมี์ชยัชนะเหนือพวกตาตาร ์

(มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวด

มนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ในบริเวณนั้นยงั

มี หอนาฬิกาซาวิเออร ์ต ัง้อยูบ่นป้อมสปาสกา

ยา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท า

มาจากทบัทิมหนัก 20 ตนัซ่ึงพรรค 

คอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิก

เบนท่ีลอนดอน รวมถึง หา้งสรรพสินคา้กุม 

สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง เป็นห ้างท่ี

ใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค 

เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอาง น ้า  หอม และสินคา้ท่ีระลึก มีรา้นคา้กวา่ 200 รา้น 

 

 



 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER)              

ท่ีอยูใ่นบริเวณพระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัล ้าํค่ากว่า 4,000 ช้ิน            

เชน่ ศาสตราวุธตา่งๆ เคร่ืองป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชร

พลอยเคร่ืองทรงของกษตัริยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากย่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมาร                      

แห่งนครเคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งใหส้ร้างเพ่ือใชป้้องกนัศตัรูในอดีตเป็นเพียงป้อม

ปราการไมธ้รรมดาท่ีเป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ี

สถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ์ และท่ีต ัง้สถานท่ีส าคญัหลายแห่ง 

เชน่ สภาคองเกรส วิหารตา่งๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและส่ิงกอ่สรา้งอ่ืนๆ อีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าทา่นเดินทางสู ่ถนนอารบตั เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของ

ผูค้นในเมือง เป็นทัง้ยา่นการคา้และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ี

ระลึกตา่งๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทัง้รูปเหมือนภาพขาว - ด า ภาพสีตา่งๆ และ รูปลอ้เลียน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ Hard Rock Cafe 



หลงัอาหารค ่าน าคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์ ในยามค ่าคืนผา่นในเมืองท่ีจะไดพ้บกบัสถานท่ีมี

ช่ือเสียงตา่ง ๆ ชมทศันียภาพของมอสโกและเพลิดเพลินกบัความงดงามระหวา่งทาง โดยภายในเรือ

ท่ีแสนสะดวกสบายและเลือกซ้ืออาหารรสเลิศภายในเรือ **ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม เขา้สูฤ่ดูหนาว หากไม่

สามารถลอ่งเรือได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมจากการลอ่งเรือเป็นชมโชวบ์ลัเลต่ ์โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้ราบ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีพกั Vega Hotel & Convertion Center ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว ์

 

วนัท่ี 3   มอสโคว ์- เมอรม์งัส ์– พิพิธภณัฑเ์รือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร์ – โบสถนิ์โคลสั -                  

ล่าหาแสงเหนือ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินมอสโคว ์เพ่ือน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมอรม์งัส ์

.......... น. ออกเดินทางจากมอสโคว ์เพ่ือเดินทางสูเ่มอรม์งัส ์โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบิน ... 

.......... น. เดินทางถึง เมืองเมอรม์งัส ์จากนั้นใหท้า่นรบัสมัภาระ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์(Nuclear powered Icebreakers)               

ซ่ึงเป็นเรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียรรุ่์นแรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ 

ในอดีตเรือล าน้ีใชต้ดัน ้าแข็งเพ่ือเปิดทางน ้าแข็งใหเ้รือเดินสมุทรในการขนสง่สินคา้ ปัจจุบนัไดถู้ก

ปลดระวางเป็นพิพิธภณัฑแ์ทน 

เขา้ชม โบสถนิ์โคลสั (St. Nicholas Cathedral) โบสถอ์อโธดอกซแ์หง่น้ีสรา้งข้ึนเม่ือปี 1986-

1989 ชว่งปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต ์ประชาชนตา่งเรียกรอ้งใหมี้ศูนยร์วมจิตใจ โบสถน้ี์

จึงสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรียบงา่ย แตก่ลบัแฝงดว้ยศรทัธาจากประชาชน 



ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่น ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern 

lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ     

ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง 

ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียว

ท่ีพาดผา่นทอ้งฟ้ายามค ่าคืน (ปรากฏการณแ์สง

เหนือเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติไมส่ามารถก าหนดลว่งหนา้ไดก้ารเห็นแสงเหนือจึงไมส่ามารถยืนยนัได ้

วา่จะเห็นหรือไมข้ึ่นอยูก่บัสภาพอากาศเอ้ืออ านวยและความปลอดโปร่งของทอ้งฟ้าในเวลานั้น)  

ท่ีพกั น าท่านสู่ท่ีพกั AZIMUT Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เมอรม์งัส ์ 

 

วนัท่ี 4  เมอรม์งัส ์- เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บา้นซามิ – ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สัก้ี – นัง่รถเทียมกวางเรนเดียร ์          

           ลากเล่ือน - ล่าหาแสงเหนือ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ (Lovozero) ตั้งอยู ่ทางตอนใตข้องเมอร์ม ังส ์                              

เขา้ชม หมู่บา้นซามิ (Sami Village) หมูบ่า้นเล็ก ๆ ของขาวชนเผา่ซามิ พาชมอาคารตา่ง ๆ 

ภายในหมูบ่า้น ทัง้ท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั และอาคารกระโจม เอนกประสงค ์โดยจะมีท่ีนั่งลอ้มรอบ                 

ใหช้าวบา้นไดม้า สาธิต เลา่เร่ืองราววฒันธรรม ประเพณีตา่ง ๆ ของหมูบ่า้นน้ี 

    
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เขา้ชม ฟาร์มสุนัขพันธุ ์ฮ ัสก้ี  (HUSKY 

FARM) ชมความน่ารักของสุนัขพนัธุท่ี์ฉลาด

เฉลียว และแข็งแรงมาก อาศยัอยูใ่นเขตหนาว 

ซ่ึงชาวแลปป์ เล้ียงสุนัขพนัธุน้ี์เพ่ือใชใ้นการ

ลาก เ ล่ื อนบนน ้ า แ ข็ งห รื อ หิ มะ  สัม ผ ัส

ประสบการณน์ั่งรถเทียมสุนัขฮสัก้ีลากเล่ือน (Husky Sledding) โดยท่ีฟาร์มน้ีจะบริการตอ้นรับ

ทา่นดว้ยชารอ้น ขนมพ้ืนเมือง กบับรรยากาศตอ้นรับท่ีแสนจะอบอุน่ อีกดว้ย หลงัจากนั้นน าพา



ทา่นเลน่กิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือ สุนัขลากเล่ือน ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณ์

นั่งรถเทียมสุนัขฮสัก้ีลากเล่ือนสุดแสนพิเศษ (รถเทียมสุนัขฮสัก้ีลากเล่ือน ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและ

ความหนาของหิมะ ท่ีไมส่ามารถเลน่ได)้ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

ท่ีพกั AZIMUT Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เมอรม์งัส ์ 

น าทา่น ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern 

lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) เป็นปรากฏกา0รณท์างธรรมชาติ 

ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้า

โปร่ง ในชว่งหนา้หนาวเทา่นั้น ซ่ึง แสงออโร

ร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสี

เ ขี ย ว ท่ี พ า ด ผ่ า น ท ้อ ง ฟ้ า ย า ม ค ่ า คื น 

(ปรากฏการณแ์สงเหนือเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติไมส่ามารถก าหนดลว่งหนา้ไดก้ารเห็นแสงเหนือจึงไม่

สามารถยืนยนัไดว้า่จะเห็นหรือไมข้ึ่นอยูก่บัสภาพอากาศเอ้ืออ านวยและความปลอดโปร่งของทอ้งฟ้าในเวลา

นั้น)  

 

วนัท่ี 5  เมอรม์งัส ์– เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – โบสถห์ยดเลือด – มหาวิหารเซนตไ์อแซค 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินเมอรม์งัส ์เพ่ือน าท่านเดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

12.05 น. ออกเดินทางจากเมอรม์งัส ์ เพ่ือเดินทางสู่เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยสายการบินภายใน 

เท่ียวบินท่ี ... 

13.55 น. เดินทางถึง สนามบินเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ โบสถห์ยดเลือด สรา้งข้ึน

บ น บ ริ เ ว ณ ท่ี พ ร ะ เ จ ้ า อ เ ล็ ก ซ า น เ ด อ ร์ ท่ี  2                

ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 

ทรงสร้างโบสถ์ข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์  แด่พระบิดา 

สถาปัตยกรรมมีลกัษณะคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลท่ี               

กรุงมอสโคว  ์  จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปดา้นหน้า           

มหาวิหารเซนต์ไอแซค ไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารท่ี

สวยงามท่ีสุด ตน้แบบของท่ีท าการรฐับาลกรุงวอชิงตนั 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญเ่ป็นท่ี 3 รองจาก



มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ท่ีกรุงโรม และมหาวิหารเซนตป์อล ท่ีกรุงลอนดอน น าทา่นชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Park Inn Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

 

วนัท่ี 6  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัแคทเธอรีน - Pulkovo Outlet Village 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่"เมืองพุชคิน" (Pushkin) อีกหน่ึงเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงตัง้อยูใ่นเขต

นครสหพนัธเ์ซนตปี์เตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) โดยตวัเมืองนั้นตัง้หา่งจากเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 

ไปทางทิศใต ้ประมาณ 24 กิโลเมตร (15 ไมล)์ ไดร้บัการกอ่ตัง้ข้ึนในปี 1710 

 น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน ซ่ึงเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นท่ีสวยงามแห่งหน่ึงในรัสเซีย         

มีหอ้งต่างๆ ใหเ้ขา้ชมมากมาย แต่ละหอ้งนั้นจะมีการประดบัตกแตง่อยา่งสวยงามในศิลปะท่ี

แตกตา่งกนัออกไป 

 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่Pulkovo Outlet 

Village แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีรวมรา้นคา้ดงัมากมาย

กวา่ 40 รา้น สมัผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิง       

ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ช ัน้น าตา่งๆ มากมาย เชน่ 

ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE 

NIKE PUMA TOMMY HILFIGER 

 VASSA&CO ฯลฯ   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Park Inn Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 



 

วนัท่ี 7  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - โบสถค์าซาน – พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ - สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม โบสถค์าซาน (Kazan Cathedral) สรา้งข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ในปีค.ศ. 

1708 ตัง้อยูใ่จกลางเมือง บนถนนเนฟสก้ี ถนนเสน้หลกัของตวัเมือง เป็นสถาปัตยกรรมในรูป

ศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ตอ่มาไดเ้กิดสงครามระหวา่ง

รัสเซียกบัฝรั่งเศสข้ึน จึงไดน้ ารูปปั้นของผูบ้ญัชาการสูงสุดแหง่กองทพัเรือ คือ Mikhail Kutuzov 

และ Barclay de Tolly มาจดัแสดงเป็นอนุสรณไ์วด้า้นหนา้ 

เ ข ้า ชม  พิ พิธภัณฑ์เ ฮอร์ มิ เทจ  & 

พระราชวงัฤดูหนาว (The Hermitage 

Art Museum & Winter Palace) เป็น

พิพิธภณัฑศิ์ลปะ วฒันธรรมท่ีส าคญั ท่ีมี

ขนาดใหญแ่ละเกา่แก ่ สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 

1764 ออกแบบโดย Carlo Rossi มีขนาด

ใหญโ่ตมาก เพ่ือแสดงถึงอ านาจและความ

รุ่งโรจน์ของซารแ์หง่จกัรวรรดิรัสเซีย ซ่ึงแตเ่ดิม พระราชินีแคทเธอรีนไดเ้ก็บรวบรวมภาพเขียนช่ือ

ดงัไวม้ากมายจากทัว่ทุกมุมโลก จนตอ้งสรา้งหอ้งส าหรบัเก็บภาพและสมบติัล า้คา่ข้ึนมา ตอ่มาไดมี้

การจดัหมวดหมูข่องสะสมทัง้หมด และเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชมได ้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  

17.10 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบิน QR 280  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.15 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 

 

วนัท่ี  8 โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบิน QR 0834 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

07.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*************************************************************************** 

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

 

 

 





 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)     

      (สมัภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กก. สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบไมเ่กิน 23 กก.) 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินภายใน มอสโคว ์– เมอร์มงัส ์- เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 

 คา่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่

สามารถเขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียม 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนใหท้า่นทราบวา่ กรณีไมมี่บริการยกกระเป๋า ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์น

ของทา่นดว้ยตนเอง 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 หวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดแูลตลอดการเดินทาง 800 บาท ตลอดทริป 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 40 ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป 

 

การช าระเงิน  

• ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

• ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

• หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิก 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด. 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45-59 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทาง

บริษทัฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ 

• บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 



• ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่น ้ามนั หรือ

คา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 



 


