#13660 ทัวรรัสเซีย บาหเรน 8 วัน 5 คืน มัสยิดกลาง มหา
วิหารเซนตบาเซิล บิน GF

ทัวรรัสเซีย บาหเรน มัสยิดกลาง ปอมปราการบาหเรน สถานีรถไฟใตดินมอสโคว
ถนนอารบัต พระราชวังแคเทอรีน พระราชวังฤดูรอน พระราชวังฤดูหนาว
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ มหาวิหารเซนตไอแซ็ค พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง มหา
วิหารเซนตบาเซิล พิพิธภัณฑอารเมอรี่

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานบาหเรน - มัสยิดอัลฟาเตห - ป อมปราการบาหเรน
- ประตูสูบาหเรน - ตลาดมานามา - ทา อากาศยานบาหเรน

2

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร
- สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต

3

รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปีเตอรสเบิรก - พระราชวังแคทเธอรีน

4

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปี เตอรฮอฟ) - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - ยา นถนน
เนฟสกี้

5

ป อมปี เตอรและปอล - โบสถหยดเลือด - มหาวิหารเซนตไอแซค - รถไฟความเร็วสูง
Sapsan - มอสโคว





















โรงแรม



-



Cosmos
Hotel ดาว
หรือเทียบ
เทา



Meininger
Hotel หรือ
เทียบเทา



Meininger
Hotel หรือ
เทียบเทา



Cosmos
Hotel หรือ
เทียบเทา

6

พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - พิพิธภัณฑอารเมอรี่







Cosmos
Hotel หรือ
เทียบเทา

7
8

ตลาดอิสไมโลโว - ทา อากาศยานโดโมเดโดโว - ทา อากาศยานบาหเรน







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65

฿43,990
฿41,990

฿43,990
฿41,990

฿42,990
฿40,990

฿9,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบาหเรน - มัสยิด
อัลฟาเตห - ปอมปราการบาหเรน - ประตูสูบาหเรน - ตลาด
มานามา - ทาอากาศยานบาหเรน
เชา
08.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน เตอร U
เคาน เตอรเช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) เจาหน าที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
รับบัต รโดยสาร
หมายเหตุ เคาน เตอรเช็คอินจะปิ ดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางน อย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอน
เวลาเครื่องออก 30 นาที
เที่ยวบินขาไปและขากลับ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทั้งนี้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบินของแตละเดือนแตละซีซั่น
กอนทําการออกตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง กรุณาเช็คขอมูลกับทางเจาหน าที่บริษัท ตามวันที่ ที่ลูกคาเดินทางอีกครั้ง
11.50 น. บินลัดฟ าสู ประเทศบาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที
บาย
15.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย
หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นํ าทานชม มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque หนึ่ งใน
มัสยิดที่ขึ้นชื่อวามีขนาดใหญที่สุดเป็ นอันดับตนๆ ของโลก ที่ถ ูกตั้งชื่อตามกษัต ริยผูสรางเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็ น
สถาปั ต ยกรรมที่ถ ูกสรางขึ้นในปี 1987 และเป็ นมัสยิดที่ถ ูกตกแตงดวยวัสดุชั้นเลิศที่รวบรวมมาจากทั่วโลก
หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกลาวทางมัสยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศหามเขาชมภายในมัสยิดดวยเหตุผลใดกต าม
ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเขาชม และทางคณะทัวรจะใหทานไดฟังบรรยายและการถายรูปจากภายนอกมัสยิดเทานั ้น
จากนั ้นเราจะพาทานไปสัมผัสและฟั งเรื่องราวประวัต ิศาสตร 5,000 ปี ที่ ป อมปราการบาหเรน (Qal’at al – Bahrain)
หรือที่รูจักกันอีกชื่อวา ‘Bahrain Fort’ แหลงอารยธรรมโบราณที่นักโบราณคดีคาดวามันถูกสรางขึ้นมาตั้งแตชวง 2,300 ปี กอ
นคริสตศักราช เป็ นหนึ่ งในสถานที่ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี
ค.ศ.200
จากนั ้นนํ าทานสู ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจาผูครองรัฐ
บาหเรนเพื่อเป็ นทางเขาไปสูต ลาดมานามาซึ่งเป็ นยานธุรกิจที่สําคัญและแหลงจับจายของทองถิ่น สรางเสร็จสมบูรณเมื่อ ค.ศ.
1945 และไดรับการตกแตงเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลี่ยนใหมีรูปรางเป็ นสถาปั ต ยกรรมอิสลามมากขึ้น
จากนั ้นเราจะพาทานไปเปิ ดประตูสูวัฒนธรรมวิถ ีชีวิต การเป็ นอยูของชาวบาหเรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาด
ขนาดใหญใจกลางเมืองที่มีความสําคัญตอวิถ ีชีวิต ของชาวเมือง ซึ่งที่นี่ทานจะไดสัมผัสกับวิถ ีชีวิต ของคนทองถิ่นอยางเป็ นกันเอง
พรอมช็อปปิ้ งของฝากอันเป็ นเอกลักษณจากประเทศบาหเรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแทที่หาชิมที่ไหนไมไดในโลกนี้
นอกจากที่นี่เทานั ้น
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติบาหเรน เพื่อเดินทางตอไปยังกรุงมอสโคว
01.30 น. ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 012 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง โดยประมาณ ฯ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บาย

ทาอากาศยานบาหเรน
เป็ นทาอากาศยานประจําประเทศบาหเรน ตั้งอยูที่เกาะอัล มูฮารรัก บริเวณทางตอนเหนื อ
สุดของมานามา ประเทศบาหเรน และเป็ นทาอากาศยานปฏิบัต ิการหลักของสายการบิ
นกัลฟแอร (Gulf Air)

มัสยิดอัลฟาเตห
เป็ นหนึ่ งในมัสยิดที่ใหญที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ 6,500 ตารางเมตร มีความสามารถ
ในการรองรับผูละหมาดมากกวา 7,000 คน ตั้งอยูต ิดกับ King Faisal Highway ใน
Juffair ซึ่งเป็ นยานชานเมืองของ มานามา มัสยิดแหงนี้ สรางขึ้นโดยชีคอิซาอินซัลมานอัล
คาลิฟาเมื่อตอนปลายปี 1987 และไดรับการตั้งชื่อตามอาเหม็ดอัลฟาเตห

ปอมปราการบาหเรน
เป็ นป อมปราการโบราณที่ต ั้งอยูในบาหเรน ที่นี่เกิดจากการขุดคนทางโบราณคดีดําเนิ น
การมาตั้งแตปี 1954 มีความสูง 12 เมตร ตัวป อมแบงออกเป็ น 7 ชั้นซึ่งมีรองรอยวาที่นี่
ถูกสรางขึ้นตั้งแต 2300 ปี กอนคริสตกาลและคงอยูมาจนถึงชวงศตวรรษที่ 18 และทําให
พบวาชาวกรีก ชาวโปรตุเกส และชาวเปอรเซียครั้งหนึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของอารยธรรม
Dilmun ป อมปราการนี้ ถ ูกจารึกไวเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2005

ประตูสูบาหเรน
เป็ นอาคารประวัต ิศาสตรซึ่งตั้งอยูที่ดานศุลกากรในบริเวณเขตศูนยกลางธุรกิจของ
มานามา ประเทศบาหเรน ที่นี่ออกแบบโดยเซอรชารลสเบลเกรฟ ที่ปรึกษาของประมุขและ
สรางเสร็จในปี 1949 สิ่งปลูกสรางนี้ ประกอบดวยซุมประตูขนาดใหญดานลางซึ่งวิ่งไปตาม
ถนน โดยมักเรียกกันวาประตูทางเขามานามา

ตลาดมานามา
เป็ นตลาดอันเกาแกของมานามา เมืองหลวงของประเทศบาหเรน ตั้งอยูทางตอนเหนื อ
ของมานามาซึ่งอยูระหวางสวนเกาของเมืองและยานธุรกิจ ตอนนี้ ถ ูกแบงออกเป็ นสวน
ใหมและสวนเกา เป็ นถนนคนเดินในขณะที่พื้นที่เกามีถ นนสําหรับรถยนตและทางเดิน
สําหรับคนเดินเทา ทั้งยังมีรานอาหาร รานกาแฟเปิ ดใหบริการอยูรอบๆ ตลาดแหงนี้ ถ ือ
เป็ นจุดนั ดพบที่สําคัญอีกแหงของชาวเมือง



คํ่า

ทาอากาศยานบาหเรน
เป็ นทาอากาศยานประจําประเทศบาหเรน ตั้งอยูที่เกาะอัล มูฮารรัก บริเวณทางตอนเหนื อ
สุดของมานามา ประเทศบาหเรน และเป็ นทาอากาศยานปฏิบัต ิการหลักของสายการบิ
นกัลฟแอร (Gulf Air)

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



หมายเหตุ

หมายเหตุ เคาน เตอรเช็คอินจะปิ ดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางน อย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอน
เวลาเครื่องออก 30 นาที
เที่ยวบินขาไปและขากลับ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทั้งนี้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบินของแตละเดือนแตละซีซั่น
กอนทําการออกตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง กรุณาเช็คขอมูลกับทางเจาหน าที่บริษัท ตามวันที่ ที่ลูกคาเดินทางอีกครั้ง
สายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45
นาที
เวลาทองถิ่นประเทศบาหเรนชากวาไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย
หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกลาวทางมัสยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศหามเขาชมภายในมัสยิดดวยเหตุผลใดกต าม
ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเขาชม และทางคณะทัวรจะใหทานไดฟังบรรยายและการถายรูปจากภายนอกมัสยิดเทานั ้น
สายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 012 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง โดย
ประมาณ
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
- วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถนนอารบัต
เชา
06.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย)
นํ าทานสู กรุงมอสโคว ถูกสรางขึ้นบนเนิ นเขาริมแมนํ้ามอสควา (Moskva) เป็ นที่อยุอาศัยของประชากรกวา 1 ใน 10 ของ
ประเทศ กรุงมอสโควมีประวัต ิศาสตรยาวกนาน 850 ปี นั บตั้งแตยุคกอตั้งอาณาจักรมัสโควี ในรัชสมัยของพระเจาอิวานที่ 3
และ 4 อาณาจักรมัสโควีก็ไดมีการขยายดินแดนอยางกวางขวาง
จากนั ้นนํ าทานสู จุดชมวิวสแปรโรฮิลล เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพ ของนครมอสโควที่อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด จึงทํา
ใหเลนิ นผูนําพรรคคอมมิวนิ สตในอดีต เลือกเนิ นเขานกกระจอกแหงนี้ เป็ นที่ต ั้งบานพักของตน ปั จจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็ นที่ต ั้ง
ของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควที่คูรักนิ ยมมาถายภาพแตงงาน และเป็ นจุดที่นักทองเที่ยวให
ความสนใจเป็ น พิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว
นํ าทานเดินทางเขาชม มหาวิหารเซนต ซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารพระคริสตผูชวยเหลือ เป็ นวิหารที่ใหญที่สุดใน
รัสเซียและสูงที่สุดในโลก สรางขึ้นในสมัยของพระเจาซารอเล็กซานเดอร ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญูแด
พระเป็ นเจาที่ทรงชวยปกป องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน
บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางชม สถานี รถไฟใตดินมอสโคว ปั จจุบันการสถานี รถไฟใตดินมอสโคว มีทั้งหมด 12 สาย 215 สถานี เริ่ม
กอสรางในสมัยของสตาลิน ในปี ค.ศ. 1931 สถานี รถไฟแหงนี้ ถ ูกสรางขึ้นเพื่อสงคราม โดยมิไดมีจุดประสงคเพื่อการคมนาคม
ของประประชาชน
จากนั ้นนํ าทานอิสระช็อปปิ้ ง ณ ถนนอารบัต ถนนสายประวัต ิศาสตรต ั้งแตศตวรรษที่ 15 ในชวงตนๆนั ้น ถนนเสนนี้ ถ ูกใช
เป็ นฐานที่อยูอาศัยของตํารวจลับ และตอมาเป็ นที่อยุของขุนนาง และในสหภาพโซเวียต ถนนอารบัต ก็ไดกลายเป็ นที่อยูอาศัย
ของ สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต จนในปี ค.ศ.1985
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ Cosmos Hote หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติที่ต ั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉี ยงใตของกรุงมอสโคว ที่นี่เป็ นหนึ่ งในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในประเทศรัสเซีย

มอสโคว
เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
มีอีกชื่อเรียกวาเนิ นเขานกกระจอก เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด ปั จจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็ นที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็ นจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเป็ นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร
วิหารนี้ สรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุต าแดพระเป็ นเจาที่ทรงชวยปกป องรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปั จจุบันวิหารนี้ ใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว
สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็ นสถานี รถไฟฟ าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานี จะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สถานี รถไฟใตดินไดกลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง ใน
ปั จจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถ ึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวทั้งหมด 260
ก.ม.

ถนนอารบัต
เป็ นถนนเสนเกาแกเสนหนึ่ งของกรุงมอสโคว ถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 ใน
ประวัต ิเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหนึ่ งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่
16 ในรัชสมัยกษัต ริยอีวานจอมโหด ถนนสายนี้ เป็ นที่อยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็ นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม นั่ นก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต
กระทั่งปี 1985 ถนนอารบัต ไดกลายเป็ นถนนคนเดิน และเป็ นถนนที่ใครๆ ก็รูจักและ
คึกคักที่สุด เพราะเป็ นแหลงชุมนุมศิลปิ น จิต รกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอื่นๆ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

 Cosmos Hotel ดาวหรือเทียบเทา
เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย

รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปเตอรสเบิรก - พระราชวัง
แคทเธอรีน
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานออกเดินทางสูสถานี รถไฟมอสโควเพื่อออกเดินทางสู นครเซนตปีเตอรสเบิรก (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง)
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางชม พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังแคทเธอรีน เริ่มกอสรางในปี ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที่ 1
พระมเหสีของปี เตอรมหาราช ซึ่งไดครองราชยหลังจากปี เตอรมหาราชสวรรคต ทรงประสงคสรางวังแหงนี้ ขึ้นเพื่อเป็ นพระราชวัง
ฤดูรอน โดยสถาปนิ กชาวเยอรมันแตใดรับการตอเติมและตกแตงใหมในหลายยุคหลายสมัย
เนื่ องจากพระราชวังแคเธอรีนมีการเปลี่ยนกฏระเบียบการจองใหมและจํากัดจํานวนผูเขาชม ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมไดขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเขาชมพระราชวังอื่นแทน โดยจะไมทําการคืนคาใชจายใดๆ
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Meininger Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รถไฟความเร็วสูง Sapsan
ซับซานเพิ่งเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปี เตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เซนตปเตอรสเบิรก
เป็ นเมืองที่ใหญเป็ นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั ้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็ นเมืองที่ทันสมัยที่สุด
ในรัสเซีย

พระราชวังแคทเธอรีน
เดิมเป็ นพระราชวังที่พระเจาปี เตอรมหาราชที่ทรงสรางไวสําหรับพระนางแคทเธอรีนที่ 1
เพื่อใชพักผอนในฤดูรอน และไดต กแตงใหมหลายครั้ง การตกแตงพระราชวังใหมใน
แตละครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผูเป็ นเจาของในแตละยุค ซึ่งจาก
การตกแตงที่ผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบใหมที่เรียกวา “รัสเซี่ยนบาโรค” ที่หรูหรา
ออนชอย และงดงามดังเชนในปั จจุบัน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Meininger Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

เนื่ องจากพระราชวังแคเธอรีนมีการเปลี่ยนกฏระเบียบการจองใหมและจํากัดจํานวนผูเขาชม ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมไดขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเขาชมพระราชวังอื่นแทน โดยจะไมทําการคืนคาใชจายใดๆ

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอรฮอฟ) พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - ยานถนนเนฟสกี้
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางเขาชม พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปี เตอรฮอฟ สรางขึ้นตามบัญชาของซารปีเตอรมหาราช ภายใน
พระราชวังประกอบดวยพระที่นั่งหลายองคและอุทยานหลายแหง ตกแตงสถาปั ต ยกรรมบารอค ดวยความงดงามของมันทําใหมี
สมญาวาเป็ น "วังแวรซายแหงรัสเซีย" ตั้งอยูริมฝั่ งอาวฟิ นแลนด เป็ นพระราชวังขนาดเล็ก ประกอบดวยสวนพักผอน พลับพลา
นํ้ าพุมากมายกวา 200 แหง
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางชม พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (The State Hermitage Museum) หรือพระราชวังฤดูหนาว เป็ นพิพิธภัณฑ
ขนาดใหญจัดแสดงงานศิลปะกวา 2 ลาน 5 แสนชิ้น โดยมีจุดเริ่มตนจากพระนางแคเทอรีนมหาราชินี ไดริเริ่มนํ าผลงานศิลป มา
เก็บไวต อมาในชวงสหภาพโซเวียตทางการก็ไดนําผลงานจากพระราชวังหลายๆ แหงมารวมกับไว ณ พิพิธภัณฑแหงนี้
้

้

่

จากนั ้นทํานเดินชมความงดงามของสถาปั ต ยกรรม ร็อคโคโค ณ ถนนเนฟสกี้ และเลือกชมสินคาทองถิ่นตามอัธยาศัย
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ Meininger Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอร…
ที่นี่ถ ูกสรางโดยหวังจะใหพระราชวังนี้ มีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซาย ในฝรั่งเศส
เพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย และรวบรวมสถาปนิ กและชางฝี มือจาก
ประเทศตางๆ มากมาย สิ่งกอสรางและ สถาปั ต ยกรรมที่ต กแตงดวยสถาปั ต ยกรรมแบบ
บาร็อคและนี โอคลาสิค ที่ใชประดับประดาหองหับตางๆ ดานหน าของพระราชวังหันออกสู
อาวฟิ นแลนด มีนํ้าพุ บอนํ้ า แจกัน อาง และรูปปั้ นสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ
เป็ นพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรมในเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย ไดช่ อ
ื วาเป็ น
พิพิธภัณฑศิลปะที่ใหญเป็ นอันดับสองของโลก กอตั้งขึ้นในปี 1764 โดยพระราชโอการ
จากจักรพรรดินีแคทเธอรีนมหาราช ปั จจุบันภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงงานศิลปะ
ตางๆ มากกวาลานรายการในแตละสวนของพื้นที่

ยานถนนเนฟสกี้
เป็ นยานถนนเกาแกที่เกิดขึ้นในปี 1710 ในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช โดยมีความยาว
4.5 กิโลเมตร เริ่มตนที่หน าพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานี รถไฟมอสโก จุดเดนอยู
ที่สถาปั ต ยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยูสองขางทาง ปั จจุบันเป็ นถนนสาย
หลักของเซนตปีเตอรสเบิรก ซึ่งเป็ นทั้งยานการคา ยานที่อยูอาศัย ที่ต ั้งของพระราชวัง โรง
ละคร โรงแรม และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกมากมาย



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Meininger Hotel หรือเทียบเทา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ปอมปเตอรและปอล - โบสถหยดเลือด - มหาวิหารเซนตไอแซค รถไฟความเร็วสูง Sapsan - มอสโคว
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเขาชม ป อมปี เตอร แอนด พอล สรางขึ้นปี ค.ศ 1703 ในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช ตั้งอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้
(Vasilievsky Island) ใชปองกันกองทัพสวีเดนในชวงมหาสงครามเหนื อ (The Great Northern War)

่

้

่

่

นํ าทานเดินทางชม โบสถหยดเลือด พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 พระบิดา
ถูกลอบปลงพระชนม เพื่อเป็ นอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํ ารูปแบบสถาปั ต ยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มาใชใน
การกอสราง มีลักษณะรูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลที่เมืองมอสโคว
จากนั ้นนํ าทานเขาชม มหาวิหารเซนตไอแซ็ค วิหารเซนตไอแซคถูกสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1710 ตามเจตจํานงของพระเจาปี
เตอรมหาราช โดยใชหินแกรนิ ต ชิ้นเดียวขนานกวา 118 ตัน จํานวน 48 ชิ้นเพื่อนํ ามันมาเป็ นฐานรองรับโดมที่ใหญต ิดระดับโลก
อีกชิ้นหนั ก 67 ตัน
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู สถานี รถไฟ นคร เซนต ปี เตอรสเบิรก เพื่อโดยสารรถไฟ SAPSAN กลับกรุงมอสโคว (ใชเวลาประมาณ
4 ชั่วโมง)
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Cosmos Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปอมปเตอรและปอล
ป อมนี้ สรางขึ้นในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช เป็ นสิ่งแรกที่สรางในเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรกโดยมีความสูง 122.5 เมตร ซึ่งเป็ นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง จุดประสงคในการ
สรางเพื่อป องกันการรุกรานจากศัต รู ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑที่ใชฝังหลุมพระศพของ
พระเจาปี เตอรมหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ และสวนหนึ่ งยังใช
เป็ นโรงงานผลิต เหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย

โบสถหยดเลือด
โบสถนี้ถ ูกสรางเพื่อเป็ นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 2 ผูประกาศเลิกทาส แต
ถูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหนึ่ งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน
ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็ นโบสถหยดเลือดมาจนถึง
ทุกวันนี้ ปี พ.ศ. 2534 จึงเปลี่ยนชื่อกลับเป็ นเซนตปีเตอรสเบิรก

มหาวิหารเซนตไอแซค
มหาวิหารนี้ สรางขึ้นในปี 1712 โดยมีโดมทองเป็ นเอกลักษณ ในอดีต มหาวิวิหารเซนตไอ
แซคเป็ นเพียงโบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเป็ นโบสถหิน และถูกสรางใหม
อยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี ปั จจุบันที่
นี่ ไดรับการยกยองใหเป็ นมหาวิหารทรงโดมที่ใหญเป็ นอันดับ 3 ที่งดงามที่สุดในโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รถไฟความเร็วสูง Sapsan
ซับซานเพิ่งเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปี เตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

มอสโคว
เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Cosmos Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 6


กิจกรรม

พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - พิพิธ
ภัณฑอารเมอรี่
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางเขาชม พระราชวังเครมลิน คําวา เครมลิน ในภาษารัสเซียนั ้น มีความหมายแปลวาป อมปราการ ภายใน
พระราชวังเคลมลินจึงประกอบไปดวยพระราชวัง วิหารสําคัญๆ และที่ทําการของรัฐบาล
จากนั ้นนํ าทานชม จัต ุรัสแดง จัต ุรัสแดงถูกตั้งขึ้นในชวงศตวรรษที่ 15 ภายใตพระราชโองการของพระเจาอีวานมหาราช การ
สรางจัต ุรัสแดงนี้ มีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน ตอมาในสมัยของพระเจาซารอีวานที่ 4
จากนั ้นนํ าทานชม มหาวิหารเซนตเบซิล มหาวิหารที่ถ ือเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณของจัต ุรัสแดงในปั จจุบันก็ไดถ ูกสรางขึ้น
จัต ุรัสแดงเป็ นสัญลักษณของสหภาพโซเวียต มีความสําคัญเฉกเชนจัต ุรัสเทียนอันเหมินของจีน โดยจะเป็ นจุดที่ทําการเฉลิม
ฉลองวันชาติ หรือโดยเฉพาะในชวงวันประกาศชัยชนะในมหาสงครามรักชาติ (The great patriotic war) เ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่ (Kremlin Armoury Chamber) เป็ นพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของประเทศ
รัสเซีย ที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 สรางขึ้นเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมทรัพยสมบัต ิลํ้าคาตางๆ
หมายเหตุ ภายในพิพิธภัณฑหามทําการถายรูปโดยเด็ดขาด
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Cosmos Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังเครมลิน
ตั้งอยูที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนิ นเขาริมฝั่ งแมนํ้ามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และป อมปราการ ซึ่งในอดีต เป็ นที่ประทับของพระเจาซารกษัต ริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

จัตุรัสแดง
เป็ นจัต ุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัต ุรัสแดงอาจถือไดวาเป็ นจัต ุรัสกลางกรุงมอสโก
และทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออกจากจัต ุรัสแดงแหงนี้ ชื่อ
จัต ุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัต ุรัส มาจากสีของคอมมิวนิ สต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั ้นที่เป็ นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัต ุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซึ่งใน
ภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา สวยงาม

วิหารเซนตบาซิล
เป็ นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูที่จัต ุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนื อพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งนี้ ทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็ นปึ กแผน จึงสรางมหาวิหารแหงนี้ ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑอารเมอรี่
ที่นี่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑนี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัต ิลํ้าคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องป องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัต ิยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Cosmos Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

หมายเหตุ ภายในพิพิธภัณฑอารเมอรรี่ หามทําการถายรูปโดยเด็ดขาด

ตลาดอิสไมโลโว - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - ทาอากาศยาน
บาหเรน
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางกลับมอสโควและเดินทางไปยัง ตลาดอิสไมโลวา (Izmailovo market) ตลาดขายของที่ระลึกที่ถ ูกและดี
ที่สุด แหงหนึ่ งในรัสเซีย
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานํ าทานออกเดินทางสู สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื่อเดินทางตอไปยังประเทศบาหเรน
14.50 น. ออกเดินทางสู ประเทศบาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 015 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง)
คํ่า

20.00 น.เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน
จากนั ้นนํ าทาน พักผอนเพื่อรอตอเครื่องภายในสนามบิน
22.20 น. บินลัดฟ าสู กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่
GF152บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 10 นาที



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดอิสไมโลโว
เป็ นตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินคาพื้นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่
ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุม
ไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอื่นๆอีกมากมาย



ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

บาย

เป็ นทาอากาศยานนานาชาติที่ต ั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉี ยงใตของกรุงมอสโคว ที่นี่เป็ นหนึ่ งในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในประเทศรัสเซีย



ทาอากาศยานบาหเรน

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานประจําประเทศบาหเรน ตั้งอยูที่เกาะอัล มูฮารรัก บริเวณทางตอนเหนื อ
สุดของมานามา ประเทศบาหเรน และเป็ นทาอากาศยานปฏิบัต ิการหลักของสายการบิ
นกัลฟแอร (Gulf Air)



หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 015 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
สายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF152 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 10
นาที

วันที่ 8


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1.โปรแกรมทัวรนี้จะสามารถออกเดินทางไดต องมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทานรวมในคณะตามที่กําหนดไวเทานั ้น หากมี
จํานวนผูเดินทางรวมแลวน อยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
เดินทาง 10-14 ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 5,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผู
เดินทาง 20-24 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 2,000 บาท และ กรณีที่มีผูเดินทาง 25-29 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 1,500 บาท
2.ในกรณีที่ทางประเทศรัสเซียระงับการอนุมัต ิวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ก็บคาใชจายเพิ่มเติมในกรณีต องทําเรื่องยื่นขอวีซา
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ
งบริษัทฯ เทานั ้น อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถ ือเป็ นขอยุต ิสิ้นสุดสมบูรณ
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรต ามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน สูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็ นสําคัญ
5.รายการทัวรนี้เป็ นการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนิ นการโดยบริษัทคูคา (Partner)
6.อัต ราคาบริการคิดคํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนราคา
คาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนี ยมนํ้ ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัต ราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง
7.ในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์ มสามารถเรียกรองขอคืนคา
บริการได
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํ ามาขอคืนเงินได
9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั ้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน วยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หน วยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ น
ื ทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั ้นๆ
11.มัคคุเทศก พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์ นการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั ้น
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัต ถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ เชน
การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การ
กอการราย และ อื่น ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับ
การกระทําดังกลาวทั้งสิ้น
13.หากผูเดินทางถูกเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองของประเทศนั ้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ต าม ถือเป็ น
เหตุผลซึ่งอยูนอกเหนื ออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทอง
เที่ยวนี้
15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิด
ชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง
16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหน าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัต ิ รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัต ิเหตุต างๆ
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็ นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถ ีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
20.กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการหรือหนั งสือเดินทางฑูต (เลมนํ้ าเงินและสีแดง)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
21.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
๋

่

่

ใดๆในกรณีถ าทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดัง
กลาวแลว
22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผูเดินทาง เป็ นชาวตางชาติโดยคิดเป็ นสวนตางคาธรรมเนี ยมใน
การยื่นวีซา
23. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว
เทานั ้น หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได

การชําระเงิน
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางน อย 45 วันทําการหรือกอนหน านั ้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหน า
หนั งสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พรอมชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 20 วันกอนการเดินทาง มิเชนนั ้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการ
เดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการให
บริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ ทั้งหมดนี้ แลว

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพรอมคณะ
ที่พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมต องการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 23 ก.ก. ทานละ 1 ชิ้น
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
คาประกันชีวิต กรณีอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัต ิเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาทําหนั งสือเดินทางไทย,คาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry)
หรือ คนตางดาว (เป็ นหน าที่ของผูเดินทางในการจัดทําเอง)
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มสั่ง
พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ ต ฯลฯ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความควบคุม
ของบริษัทฯ
คาปรับ สําหรับนํ้ าหนั กกระเป าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 23 กก.
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ และหัวหน าทัวร 70 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได

หมายเหตุ
ราคานี้ ไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ และหัวหน าทัวร 70 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน
เที่ยวบินขาไปและขากลับ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทั้งนี้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบินของแตละเดือนแตละซีซั่น กอนทําการ
ออกตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง กรุณาเช็คขอมูลกับทางเจาหน าที่บริษัท ตามวันที่ ที่ลูกคาเดินทางอีกครั้ง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ องจากการจัดวางหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให หองพักตางประเภทอาจจะไมต ิดกันและบางโรงแรมอาจ
จะอยูคนละชั้น ดังนั ้นกรณีที่ลูกคาเดินทางเป็ นครอบครัว อาจจะไมไดหองพักที่อยูต ิดกัน
2. โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูเขตอากาศหนาวจัด
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติเป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับ
เปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ นอาคารแบบทองถิ่น หองอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
5.

กรณีที่ต องการนอนหองพักแบบ 3 ทาน เตียงที่ไดอาจจะเป็ นเตียงเสริม โดยอาจจะมีขนาดเตียงที่เล็กกวาเตียงทั่วไป

6. โรงแรมไมอนุญาตใหเด็กอายุต ํ่ากวา 7 ขวบเขาพัก โดยไมมีเตียงเสริม

การยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคา
ธรรมเนี ยมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนั กขัต ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้ง
สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50%
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-21 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรต อทาน
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถ ือหนั งสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย่ น
ื วีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด

