
 

 

รสัเซยี มอสโคว-์เซนตปี์เตอรส์เบริก์   

7 วนั 5 คนื  
ซุปตาร ์ รกัใสใส หวัใจฉกึฉกึ.. 

  ก าหนดเดนิทาง มกราคม - กมุภาพนัธ ์2563 

โดยสายการบนิ  THAI AIRWAYS (TG)  
❖ วหิารเซนตบ์าซลิ สถาปตัยกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นโดมรปูหวัหอมหรอืโบสถล์กูกวาดน ัน่เอง 
❖ มหาวหิารโดมหรอืมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์โบสกน์กิายออรโ์ธดอกซท์ีใ่หญท่ีส่ดุในมอสโคว ์
❖ พระราชวงัเครมลนิ ประกอบดว้ยวหิารตา่งๆ เปรยีบเสมอืนหวัใจทีส่ าคญัของประเทศรสัเซยี 
❖ มหาวหิารเซนตไ์อแซค โดดเดน่ดว้ยยอดโดมทองค า และสถาปตัยกรรมโบราณสดุคลาสสกิ 
❖ พระราชวงัฤดหูนาว มศีลิปะภาพวาดและโบราณวตัถุล า้คา่ทีโ่ดง่ดงัของโลก มากกวา่ 3ลา้นชิน้ 

❖ พรอ้มเปิดประสบการใหม.่..น ัง่รถไฟความเร็วสงู SAPSAN TRAIN 



 

 

 

 
 
วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว - ทีพ่กั 

 

11.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 3 เคาทเ์ตอร ์D สาย

การบนิ THAI AIRWAYS (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและน าท่าน

โหลดสัมภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ

สายการบนิ)  

 

14.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบนิที ่TG974  (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลา

บนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

 

20.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว ต ัง้อยูท่ ีก่รงุมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี ต ัง้อยู่

ทีก่รงุมอสโก ประเทศรสัเซยี  

(เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(MOSCOW) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามัสกวา ซึง่ใน

ตัวเมอืงมปีระชากรอยูอ่าศัยกวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุใน

ยโุรป และเมือ่สมัยครัง้ทีส่หภาพโซเวยีตยังไมล่ม่สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพ

โซเวยีตอกีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกั 2 -3 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

22 – 28 มกราคม 2563 42,888.- 42,888.- 7,000.- 

12 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 43,888.- 43,888.- 7,000.- 

26 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2563 44,888.- 44,888.- 7,000.- 

11 - 17 มนีาคม 2563 44,888.- 44,888.- 7,000.- 

25 - 31 มนีาคม 2563 45,888.- 45,888.- 7,000.- 

15 – 21 เมษายน 2563 45,888.- 45,888.- 7,000.- 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

( รวมทา่นละ 65 USD ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 

 
วนัทีส่อง      เมอืงมอสโคว ์– จดุชมววิสแปรโ์รวฮ์ลิส ์- Zaryadye Park - ยา่นถนนอารบตั – มหาวหิาร

โดมทอง - สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว(์METRO)  

เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิสแปรโ์รวฮ์ลิสห์รอืเลนนิฮลิส ์(SPARROW HILLS) หรือเนินเขา

นกกระจอก เป็นบรเิวณทีม่องเห็นทัศนียภาพ สามารถมองเห็นววิของกรุงมอสโกไดก้วา้งมากของ

นครมอสโควท์ีอ่ยู่เบือ้งล่างไดโ้ดยทัง้หมด  จงึท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมวินสิตใ์นอดตี เลอืกเนนิ

เขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นทีต่ัง้บา้นพักของตน  ปัจจุบันพืน้ทีด่ังกลา่วเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยมอส

โคว์ และเป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดในมอสโคว์ ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่

นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว ์

 น าทา่นชมสวนแหง่ใหม ่Zaryadye Park กลางกรงุมอสโก ซึง่ไดป้รับปรุงรโีนเวทใหม ่ทีใ่กลก้ับ

ศนูยก์ลางทอ่งเทีย่วของมหานครมอสโกคอืจัตรัุสแดง และราชวังเคลมลนิ นับเป็นสวนทีม่ดีไีซนส์วย

แบบธรรมชาต ิสวนป่า ที่มีฉากหลังเป็นแลนดม์าร์กของรัสเซยี  ส าหรับสวนสาธารณะน้ีนับเป็น

สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมหนึง่ทีจ่ะไดฉ้ลองมหานครมอสโกครบรอบ 870 ปี  ซึง่ภายในสวนจะมี

พชืพรรณทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของรัสเซยี  โดยท าเลทีต่ัง้ของสวนแห่งน้ีอยู่ไมห่่างจากเคลมลนิมากนัก 

จะอยูต่ดิกับแมน่ ้ามอสโก  นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยังมโีรงละครทรงครึง่วงกลมขนาดใหญ ่คอนเสริต์

ฮอลล์ และที่พลาดไม่ไดก้็คอื “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่

สรา้งยืน่ขึน้ไปเหนือแม่น ้า สรา้งขึน้จากคอนกรตีและไมแ้ต่สามารถรองรับน ้าหนักไดม้ากถงึ 3,000-

4,000 คน ไดเ้ป็นจุดชมววิสวยๆ รมิแมน่ ้าอกีแหง่หนึง่เลย 



 

 
น าท่านชอปป้ิง ย่านถนนอาบตั (ARABAT ROAD) ถนนอาบตั ถือเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของ

รัสเซีย เคยถูกท าลายไปในช่วงศตวรรษที่ 18 แต่มีการซ่อมแซมขึน้มาใหม่ ปัจจุบันถนนเสน้น้ี

กลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ และกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วรัสเซยีชือ่ดัง จติรกร รา้นขาย

ของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ ศูนยว์ัฒนธรรม โรงละคร แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และ

ยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ระยะทางประมาณ 

1 ก.ม ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  
น าท่านชม มหาวหิารโดมทองหรอืมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(ST. SAVIOUR CATHEDRAL) 

เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรัสเซยีและสูงทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า Moskva เมืองมอสโก 

ประเทศรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร ์ที ่1 เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะและ

แสดงกตัญญตุาแด่พระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหา

วหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45  และในทา้ยทีสุ่ดปี 1990 มกีารระดมทุนสรา้ง

มหาวหิารขึน้มาใหม่จากเงินบริจาคของประชาชน ดังนั้นที่น่ีจึงเป็นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชน ถูกใชเ้ป็นสถานทีห่ลักในการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ส่วนการตกแต่งภายในโบสถ์

นัน้ สวยงามและดูศักดิส์ทิธิม์าก คนทีเ่ดนิเขา้ไปตอ้งค่อนขา้งส ารวม และไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้น

ใน ทกุทา่นตอ้งมาชมดว้ยตาของตัวเอง ซึง่ควรคา่แกก่ารเขา้ชมเป็นอยา่งยิง่คา่ (ชมความงามดา้น

ใน  แตห่ากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 

จากนั้นน าท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(MOSCOW METRO) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1931 โดยไดรั้บการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทีส่วยทีสุ่ดในโลก ซึง่ในแต่ละ

สถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน  ในอดีตสถานีรถไฟใตด้นิไดก้ลายเป็นหลุมหลบภัยทีด่ทีีสุ่ด

เพราะมโีครงสรา้งทีแ่ข็งแรง รวมทัง้การก่อสรา้งทีขุ่ดลงลกึไปถงึใตด้นิหลาย 10 เมตร และ บาง

สถานียังเป็นที ่บัญชาการระหวา่งสงครามอกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่าม      เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ สวนสุนขัไชบเีรยีนฮตักี ้- ตลาดอสิมายโลโว ่- พระราชวงัเครมลนิ - หา้ง

กมุ - จตัรุสัแดง – วหิารเซนตบ์าซลิ - ประตชูยัของมอสโคว ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 ใหท้่านเลือกซือ้ทัวร์เสรมิ สวนสุนขัไชบเีรยีนฮตักี ้HUSKY PARK พันธุ์สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ที่

ฉลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก  โดยมคีวามสามารถทีจ่ะสามารถลากเลือ่นบนน ้าแข็งหรอืหมิะไดค้วาม

น ารักของเหล่าบรรดาสนัุบแสนรูด้ว้ย ทัง้น้ีท่านยังไดม้ปีระสบการณ์ทีส่นสนุกในการน่ัง รถทยีมสนัุข

ลากลื่อนไดอ้ีกดว้ย  (ไม่รวมค่าใชจ้่ายค่าเขา้สวน,น ัง่รถลากเลือ่น,เดนิ,จูง หรอืถ่ายรูปกบั

สนุขัไซบเีรยีนฮสักี ้เร ิม่ตน้ประมาณทา่นละ 500-2,000 รเูบลิ ท ัง้นีโ้ปรดสอบถามกบัไกดน์ า

เทีย่วหรอืหวัหนา้ทวัรอ์กีคร ัง้) 



 

 
  

  

 

น าทา่นสู ่ตลาดอสิมายโลโว ่(IZMAILOVO MARKET) ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ ทีน่ี่สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.2003 โดยมจีุดประสงคใ์หเ้ป็นศูนยว์ัฒนธรรม – พพิธิภัณฑ ์การบันเทงิ และแหล่งการ

เรยีนรู ้ตลอดจนเป็นสถานทีส่ าหรับจัดกจิกรรมต่างๆ  ดา้นหนา้ทางเขา้ของ Izmailovo Kremlin จะ

มองเห็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ  ซึง่เป็นศลิปะเก่าเเก่ดัง้เดมิของรัสเซยี เป็นจุดถ่ายภาพที่

สวยงาม  และอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตา แม่

ลกูดก, ผา้คลมุไหล ่และอืน่ๆอกีมากมาย 



 

 
 น าท่านชม พระราชวงัเครมลนิ (KREMLIN PALACE) ตัง้อยู่ทีก่รุงมอสโค ประเทศรัสเซยี สรา้ง

อยู่บนเนนิเขารมิฝ่ังแม่น ้ามอสควา ภายในมพีระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ  เป็นศูนยก์ลางที่

ส าคัญของเมอืงหลวง  ทัง้ยังไดม้กีารรวบรวมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามไวร้วมกันอยู่มากมาย จัดเป็น

สว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของมอสโก  ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกมุารแหง่นครเคยีฟ เจา้ชาย

ยูริ โดลโกรูกีมีรับสั่งใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาที่เป็น

เหมอืนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชือ่ของชาวรัสเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติยใของพระเจา้ ปัจจุบัน

พระราชวังเครมลนิเป็นพพิธิภัณฑแ์ละทีต่ัง้สถานทีส่ าคัญหลายแห่ง เชน่ สภาคองเกรส วหิารต่างๆ

หอระฆังของอีวานมหาราชและสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ อีกมากมาย  และยังเป็นที่ตัง้ของ มหาวหิาร

อสัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวหิารแห่งน้ี เป็นสถานที่ประกอบพธิีบรมราช

ภเิษก สวมมงกฏุชรอ้งคใ์หม ่เริม่ตัง้แตซ่รอ์วิานที ่4 เป็นตน้มา อกีทัง้ยังรวมถงึการเขา้สาบานตนของ

เจา้ผูค้รองแควน้ตา่งๆ ว่าจะสวามภัิกดิต์อ่ซารแ์ห่งรัสเชยีอกีดว้ย ภายในประกอบดยภาพวาดไอคอน

ต่างๆ และภาพตามพระคัมภีร์ใบเบลิช่วงตอนทีส่ าคัญครบถว้น รวมถงึวันพพิากษาดว้ย พระแท่น

ประทับของพระเจา้อวิานที ่4 ส าหรับฟังเทศน์ พระแท่นทีป่ระของพระมเหสขีองซาร ์และพระแท่น

ส าหรับพระสังฆราชผูแ้สดงเทศนา (หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน)  ผ่านชม มหาวหิารอารค์าเกล มคิาเอล (CATHEDRAL OF ST. 

MICHAEL THE ARCHANGEL) ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับนักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นที่

เก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช  ผ่านชม หอระฆงัพระเจา้อวีาน 

(IVAN THE GREAT BELL TOWER) สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1505-1508 หอคอยมคีวามสงู 80 เมตร 

มจี านวนขัน้บันได 137 ขัน้ อาคารตรงกลางมรีะฆังขนาดใหญ่หนัก 64 ตันแขวนอยู่ ตามประเพณี

แลว้ระฆังน้ีจะถูกต ี3 ครัง้เมือ่มกีารสวรรคตของพระเจา้ซารเ์ท่านัน้ ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์

(TSAR CANNON) ปืนใหญ่พระเจา้ซารม์คีวามยาวมากถงึเกอืบ 6 เมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1586 

โดยจุดประสงคใ์นการสรา้งขึน้ก็เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของอ านาจเพยีงเท่านัน้ ไม่เคยน ามาใชจ้รงิใน

สมรภมูสิงคราม  

น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM DEPARTMENT STORE) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่
ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม 
เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดด์ังทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุ่นลา่สดุ (New Collection)  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ตั ้งอยู่ใจกลางของกรุงมอสโก เป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิแ์ละศูนย์รวมทางจติใจของชาวรัสเซยีและยังเป็นที่เก็บศพของเลนิน  ซึง่ถูกสรา้งดว้ย

หนิแกรนติและหนิออ่นนับเป็นลา้นชิน้ทีต่อกลงไปบนพืน้ จนกลายเป็นลานกวา้งใจกลางเมอืง  จัตรัุส

แห่งน้ีเป็นสถานทีท่ีใ่ชจั้ดงาน หรือ กจิกรรมทีส่ าคัญต่างๆ ของรัสเซยีมาหลายชั่วอายุคน จงึนับว่า

เป็นจุดท่องเทีย่วรัสเซยีทีไ่ม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะสวยงามแลว้ ยังเป็นสถานทีท่ีร่ายลอ้มไป



 

 
ดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อย่างเช่น พระราชวังเครมลนิ มหาวหิารเซนตบ์าซลิ,พพิธิภัณฑ์ที่

ส าคัญ, แหล่งช็อปป้ิงชือ่ดังของกรุงมอสโกน่ันก็คือหา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum) หา้งสรรพสนิคา้

เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโก  ซึง่ปัจจุบันเป็นหา้งที่หรูหราและอลังการมาก  และอนุสรณ์

สถานเลนนิซึง่เป็นบคุคลส าคัญของประเทศรัสเซยี 

 น าท่านถ่ายภาพกับ  วิหารเซนต์บาซิล (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) ซึ่งถือว่าเ ป็น

สถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของกรุงมอสโคว์ เป็นวหิารที่สวยงามที่มีโบสถ์ 9 โบสถ์ มี

รูปทรงทีไ่ม่เหมอืนโบสถอ์ืน่ คอืมโีดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที ่9 ทีอ่ยู่ตรงกลาง  และท าใหอ้าคารมี

รูปทรงแปดเหลีย่ม ดว้ยสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีโบราณ  ยอดที่

มสีสีันสวยงาม สดใส ตัง้ชือ่เล่นใหว้หิารน้ีว่า “โบสถล์ูกกวาด”ทีม่ลีักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สรา้ง

ดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณซึง่เชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ไดล้อกเลยีนแบบของศลิปะยุคใดมาก่อน  

ในปี พ.ศ. 2095 วหิารแห่งน้ีถูกสรา้งโดยสถาปนิกชาวรัสเซยี ชือ่ โพสทน์ิค ยาคอฟเลฟ (Postnik  

Yakovlev) หลังจากไดส้รา้งเสร็จก็ถูกควักดวงตาทัง้สองขา้งโดยกษัตรยิ์อวีานที่ 4 นับเป็นความ

โหดรา้ยทีน่่าเศรา้ยิง่นัก เพราะวา่ไมต่อ้งการใหไ้ปสรา้งสิง่สวยงามเชน่น้ีในทีแ่หง่ใดอกี (แวะถา่ยรปู

ดา้นนอก) 

ผ่านชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(SAVIOUR CLOCK TOWER) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็น
ศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ทีท่ ามาจากทับทมิน ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามา
ประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995   
ผ่านชมทีต่ัง้ อนุสรณ์สถานเลนนิ (LENIN MEMORIAL) เป็นอนุสาวรยีบ์รรจุศพของเลนนิร าลกึ
ถงึผูน้ าคอมมวินิสตค์นแรกของรัสเซยี ภายในสถานทีพั่กพงิเมือ่ส ิน้ใจในจัตุรัสสแีดงทีเ่คร่งขรมึแต่
ยังคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพือ่ชมร่างของบุรุษผูย้ ิง่ใหญซ่ึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้
ชมแมท้า่นจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม 
น าท่านแวะชม ประตูชยัของมอสโคว ์(TRIUMPHAL AECH) ประตูชัยของมอสโกสรา้งขึน้เพือ่

เฉลมิฉลองชยัชนะทางทหารเชน่เดยีวกับประตชูยัของโรมสมัยโบราณ  ประตชูยัน้ีแสดงถงึจุดเปลีย่น

ของรัสเซยีในดา้นการร าลกึถงึความส าเร็จ 

ธรรมเนียมแต่เดมิคอืการสรา้งอาคารทาง

ศาสนา แต่พระเจา้ปีเตอร์มหาราชไดน้ า

ประเทศเขา้สูแ่นวทางปฏบิัตใิหม่ดว้ยการ

สรา้งประตูชัย ประตูน้ีอุทศิใหแ้ก่สงคราม

รักชาติที่สูก้ับจักรพรรดินโปเลียนเมื่อปี 

1812  อนุสาวรยีแ์ห่งน้ีเป็นเครือ่งเตอืนใจ

อันยิ่งใหญ่ถึงประวัตศิาสตร์อันยาวนาน

ของรัสเซียในดา้นการทหารที่ทรงพลัง

และแข็งแกร่ง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)   

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วนัทีส่ ี ่    น ัง่รถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN - เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ - อนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเต

อรม์หาราชทรงมา้ – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – โบสถน์โิคลสั – โบสถห์ยดเลอืด – มหาวหิาร

คาซาน – ป้อมปีเตอรแ์ละปอล - ถนนเนฟสกี ้

เชา้ตรู ่  บรกิารอาหารเชา้ SET BOX (5) 

น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพือ่เดนิทางสูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์(Saint Petersburg) 
***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดนิเทา้
ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึง่ท่านจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตัวท่านเอง เพือ่ป้องกันกระเป๋าที่
อาจจะสญูหายได*้** 

..... น.   ขึน้รถไฟความเร็วสงู SAPSAN TRAIN เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงมอสโคว ์(ใชเ้วลาประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคัญ **  

..... น.   ถงึนครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ โดยสวัสดภิาพ  
 

เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (SAINT PETERSBURG) เป็นเมืองท่าทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ

ของสหพันธรัฐรัสเซยี ตัง้อยู่ปากแม่น ้าเนวา รมิอ่าวฟินแลนดใ์นทะเลบอลตกิ  สรา้งโดยพระเจา้ซาร์

ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจ านวนมาก

เพราะว่าพื้นทีเ่ดมิของเมืองนั้นเป็นดนิเลนของทะเล พระองคท์รงเลือกทีจ่ะสรา้งเมอืงทีบ่รเิวณน้ี

เพราะวา่ตัวเมอืงมทีางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิตอ่ไปทางยโุรปและประเทศอืน่ๆไดง้่าย เพือ่

การปฏรูิปรัสเซยีใหท้ัดเทยีมกับประเทศอืน่ ๆ ในยุโรปไดโ้ดยง่าย ต่อมาเมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์จงึ

ไดรั้บสมญานามว่าหนา้ต่างแห่งยุโรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดรัิสเซยี เป็นเวลา 206 ปี 

(หลังจากนัน้ ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีม่อสโก เมือ่ ค.ศ. 1918) 

 

จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรีย ์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า (BRONZE HORSEMAN) 

อนุสาวรีย์แห่งน้ีตัง้ตดิกับแม่น ้าเนวา เป็นจักรพรรดปีิเตอร์มหาราช กษัตรยิ์ที่มีชือ่เสยีงที่สุดของ



 

 
รัสเซีย ยังคงพิทักษ์รักษานครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก   จากรูปป้ันสง่างามน้ีบนถนน Admiralty 

Embankment  ซึง่ออกแบบโดย Etienne Maurice Falconet ประตมิากรชาวฝร่ังเศส  มรูีปป้ันผูน้ า

รัสเซยี ซึง่หันหนา้ไปทางแมน่ ้าเนวา ขีม่า้ทองแดงทีย่นืดว้ยสองขาหลังบนแท่นหนิขนาดมหมึา ดรููป

ปั้นชือ่ดังของจักรพรรดปีิเตอรม์หาราช และฐานหนิเลือ่งชือ่ทีร่องรับดา้นใตอ้นุสาวรยี ์

 น าท่านชม มหาวหิารเซนตไ์อแซค (Saint Isaac’s Cathedral)  มหาวหิารเซนตไ์อแซคถูก

สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1710 ตามเจตจ านงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยใชห้นิแกรนติชิน้เดยีวขนาน

กว่า 118 ตัน จ านวน 48 ชิน้เพือ่น ามันมาเป็นฐานรองรับโดมทีใ่หญต่ดิระดับโลกอกีชิน้  ซึง่ใชเ้วลา

กอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี  ปัจจุบันวหิารเซนตไ์อแซคไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหนึง่ในโบสถท์ีง่ดงาม

ทีส่ดุในโลก  ความวจิติรของทีน่ี่คอืยอดโดมทีท่ าเป็นรูปโคง้ครึง่วงกลมซอ้นกันใตโ้ครงเหล็กพเิศษ 

ทีบ่รรเลงงานฉาบทองบนปลายยอดของโดม มกีารใชป้รอทผสมทองค าหลอมเทราดลงไปอกีชัน้มัน

ท าใหโ้ลหะทีฉ่าบอยูค่งทนและคงกระพันมาจนถงึวันน้ี (ชมความงามดา้นใน) 

น าท่านชม โบสถน์โิคลสั (St.Nicholas Naval Cathedral) มหาวหิารแห่งการเดนิเรอื มผีนังสี

น ้าเงนิทีง่ดงามและตัง้อยู่รมิฝ่ังคลองครูยค์อฟ มหาวหิารแห่งน้ีมคีวามงดงามและเป็นทีรั่กใคร่ทัง้ใน

หมู่ทหารของกองทัพเรือของรัสเซยี  

มหาวิหารแห่งน้ีตัง้ชื่อตามนักบุญนิ

โคลัสซึง่เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์นัก

เดินเรือ และเป็นสถานที่อันเป็นที่

เคารพนับถอืโดยสถาบันทางศาสนา

และนาวีของรัสเซีย เรียนรูเ้กี่ยวกับ

ประวัตศิาสตร์อันยาวนานที่เกีย่วพัน

กับทหารเรอื และใชเ้วลาร าลกึถงึผูท้ี่

เสียชีว ิตในทอ้งทะเล  อีกทั ้งเป็น

สถานที่อันเป็นที่เคารพนับถือโดย

สถาบันทางศาสนาและนาวีของ

รัสเซยี (แวะถา่ยภาพดา้นนอก) 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

 

 
บา่ย  น าท่านแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled 

Blood) เริม่กอ่สรา้งเมือ่ ปี ค.ศ. 1883 แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1907 เป็นอนุสรณ์ทีพ่ระเจา้อเล็กซาน
เดอรท์ี ่3 สรา้งขึน้เพือ่ร ่าลกีถงึพระบดิาพระเจา้อเล็กซานเตอรท์ี่ 2 ผูป้ลดปล่อยชาวนา ซึง่ถูกลอบ
ปลงพระชนมับรเิวณน้ี ในปี ค.ศ. 1881 สรา้งดว้ยรูปแบบศลิปะยคุฟ้ืนฟ ูเลยีนแบบโบสถโ์บราณในคริ
สตศวรรษที่ 12 ของกรุงมอสโก ถายในคกแต่งวจิิตรบรรจงดว้ยฝีมือจิตกรกว่า 30 คน ในช่วง
สงครามโลกครัง้ที2่ โบสถไ์ดรั้บความเสยีหายจากระเบดิ หลังสิน้สุดสงครามจงึไดม้กีารบูรณะใหม่
(แวะถา่ยภาพดา้นนอก) 



 

 
จากนัน้น าทา่นชม มหาวหิารคาซาน (Kazan Cathedral) มหาวหิารคาซาน ตัง้อยูบ่นถนนเนฟส
กี ้ถนนเสน้หลักของตัวเมอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศลิปะแบบนีโอคลาสสกิ เป็น
ลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสาหนิวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบหลังจาก 10 ปี แห่งการ
ก่อสรา้ง สรา้งในปี 1801-1811 โดยสถาปนิก A. Voronikhin สรา้งในสมัยพระเจา้ป่ีเตอรม์หาราช 
ช่วงปี ค.ศ. 1708 เดมิเป็นโบสถเ์ล็กๆ ภายในมรูีปไอดอนและพระแม่มาเรีย (Our Lady of Kazan 
หรือ KazansksyaIcon) ที่วาดขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 16 ตรงกับสมัยพระเจา้อีวานที่ 4 ช่วงที่กรุง
มอสโกเป็นเมอืงหลวง พระเจา้ป่ีเตอรม์หาราชมพีระราชด ารัสใหน้ ามาไวท้ีน้ี่  ปัจจุบันเป็นมหาวหิารที่
สวยงาม ดา้นหนา้มสีวนสาธารณะส าหรับพักผอ่นของชาวรัสเซยี เป็นทีนั่ดพบปะของวัยรุ่น ในฤดรูอ้น
จะมคีนรัสเซยีมาน่ังมายนือาบแดด อา่นหนังสอื หรอืพูดคยุกันเป็นจ านวนมา 

  
น าท่านแวะถ่ายภาพ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) ทีน่ี่เป็นสิง่แรกทีส่รา้ง
ในเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ซึง่เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตัง้อยู่
บนเกาะวาซลิเยฟกี ้(Vasilyevsky Island) เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ 1712 ดว้ยการ ตัง้ชือ่วหิารแห่งน้ี
เพือ่เป็นเกยีรตแิด่นักบุญปีเตอรแ์ละนักบุญพอล  เพือ่เป็นการเผยแพร่ศาสนา  ซึง่วหิารแห่งน้ีเป็นที่
เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก (แวะถา่ยรปูดา้น
นอก) 
อิสระใหท้่านเดินชอ้ป้ิง ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) เ ป็นที่ รู จ้ักกันดีในฐานะถนน
ประวัตศิาสตร ์ศนูยก์ลางของนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ความยาวของถนน 4.5 กโิลเมตร เริม่ตน้ทีห่นา้
พระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโคว์  เดิมในปี ค.ศ. 1738 เรียกว่า Nevskaya 
Perspective ถนนเสน้น้ีเริม่จาก ถนนหนา้กระทรวงทหารเรอื (Admiralty) บรเิวณพระราชวังฤดหูนาว 
ตดิกับแมน่ ้าเนวา มกีารตอ่เตมิจนแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 1760 เป็นถนนเสน้หลักของเมอืงและในปี ค.ศ. 
1783 เปลี่ยนชือ่เป็น Nevsky Prosperkt กี่ใชม้าถงึปัจจุบัน  ซึง่เป็นทัง้สถานที่ย่านการคา้ ที่อยู่
อาศัย พระราชวัง โรงละคร รา้นคา้ โรงแรม และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6)   

ทีพ่กั  โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG  

หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วนัทีห่า้     เมอืงพุชกนิ - พระราชวงัแคทเธอรนี - พระราชวงัฤดูหนาว - ชอปป้ิง Outlet Village 

Pulkovo-  จตัรุสัพระราชวงั  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพุชกนิ (Pushkin) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ ซาโก เซโล ซึง่เป็นทีพั่กในฤดรูอ้น

ของราชวงศท์ีส่วยงามและเป็นบา้นทีรั่กและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัวโรมานอฟทกุพระองค ์

  น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine Palace) พระราชวังแคทเธอรนี ถูกสรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรนีที ่1 พระมเหสขีองพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ทรงประสงค์

สรา้งวังแหง่น้ีขึน้เพือ่เป็นพระราชวังฤดรูอ้น โดยมกีารตอ่เตมิและตกแตง่ใหมใ่นหลายยคุหลายสมัย 

 ก่อสรา้งขึน้โดยพระนางแคทเธอรีนที่ 1 พระมเหสอีงคโ์ปรดของปีเตอรม์หาราช ซึง่ไดค้รองราชย์

หลังจากสวรรคต จงึสรา้งวังแห่งน้ีขึน้เพือ่เป็นพระราชวังฤดรูอ้น โดยสถาปนกิชาวเยอรมัน ในสไตล์

สถาปัตยกรรมแบบคลาสสคิ  ท าใหพ้ระราชวังฤดรูอ้นของพระนางแคทเธอรนีน้ีมคีวามโดดเด่น ดว้ย

รูปแบบของเอกลักษณ์ทีล่งตัวจงึท าใหพ้ระราชวังแห่งน้ีมคีวามสวยงามมากยิง่ขึน้ (ชมความงาม

ดา้นใน) 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Hermitage Palace) เป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่ง

หนึง่ของโลก มสี ิง่ของมากมายทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตรจ์นจัดแสดงไดไ้มห่มด  แบง่เป็นอาคาร 3 



 

 
ชัน้ ขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ยหมู่อาคาร 5 หลังเชือ่มต่อกัน  ออกแบบโดยสถาปนิกหลายคน มี

ความสวยงามลงตัวและกลมกลนืเขา้กันอย่างดเียีย่ม  ตัวอาคารทาดว้ยสฟ้ีาตัดขอบประตูหนา้ต่าง

ดว้ยสขีาวโดดเดน่  ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมของสะสมและสมบัตลิ ้าคา่ของพระนางแคท

เธอรนีที ่2 มหาราชนีิ อาท ิภาพวาด ของศลิปินชือ่กอ้งโลก ลโีอนาโด ดาวนิช ีนาฬกิานกยงไขลาน

เกา่แกส่งูคา่ เป็นตน้ (ชมความงามดา้นใน) 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

บา่ย เดนิทางชอปป้ิง Outlet Village Pulkovo ใหท้่านเลอืกซือ้ของทีเ่อาทเ์ล็ต ซึง่รวมรา้นคา้แบรนด์

ดังมากมายกว่า 40 รา้นคา้ชัน้น ามากมาย อาทิ  ADIDAS BOSS,FURLA, GUESS, LACOSTE, 

NIKE, PUMA, TOMMY, HILFIGER, VASSA&CO, SAMSONITE ฯลฯ 

 น าทา่นสู ่จตรุสัพระราชวงั (Palace Square) หนึง่ในสถาปัตยกรรมตระการตาทีส่วยงามมากและ

สมบูรณ์แบบทีส่ดุ บนพื้นทีบ่รเิวณพระราชวังถดูหนาว  เป็นจัตุรัสหลักของเมอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ 

เช่นเดยีวกับจัตุรัสแดงในมอสโก จัตุรัสพระราชวังในเซนตปี์เตอรส์เบริก์ไดบ้ันทกีเหตุการณ์ส าคัญ

ของประวัตศิาสตรรั์สเซยีหล่ายครัง้ ซึง่เหตุการณ์ส าคัญๆ จะเกดิขึน้ทีน่ี่เสมอ จตุรัสพระราชวังเป็น

ส่วนหนึ่งของอาคารประวัตศิาสตรย์่านใจกลางเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์และรวมอยู่ในรายชือ่มรดก

โลก เป็นผลงานการออกแบบวางผังสถาปัตยกรรม ของ Rastrelli   ปี 1977 ทีจ่ัตุรัสพระราชวังได ้

ด าเนนิการบูรณะและตกแต่งปู่ พืน้ บรเิวณรอบๆ ประกอบดว้ย พระราชวังฤดูหนาว, อาคารส านักงาน

คณะ, เสาหนิอเล็กซานเดอร,์ อาคารพนักงานทั่วไป, ประตชูยัของพนักงานทั่วไป,กระทรวงทหารเรอื 

เป็นตน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั  โรงแรม โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG  

หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วนัทีห่ก     ประตูชยั Narva – น ัง่รถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN – มอสโคว ์- ช็อปป้ิง Outlet 

Village Pulkovo - ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 น าท่านแวะถ่ายรูป ประตูชยั Narva (The Narva Triumphal Arch) ประตูชัยชนะที่แทจ้ริง 
ประตูชัย Narva สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึสงคราม ในปีค.ศ. 1812 ตัง้อยู่บนทางหลวง Narva เพื่อ
ตอ้นรับเหลา่ทหารทีก่ลบัมาจากศกึสงครามกับนโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศส สว่นบนเป็นรูปเทพแีหง่ชยัชนะ
ควบมา้ศกึผยองหกเชือ่ก ดา้นล่างซา้ยขวาเป็นรูปั้นทหารโบราณ  สมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 ประชัย
ไดรั้บความเสยีหายอยา่งมากและไดรั้บการปฏสิงัขรณ์จนเหมอืนเดมิ  
 

น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพือ่เดนิทางสูเ่มอืงมอสโคว ์(Moscow) 
***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดนิเทา้
ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึง่ท่านจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตัวท่านเอง เพือ่ป้องกันกระเป๋าที่
อาจจะสญูหายได*้** 

..... น.   ขึน้รถไฟความเร็วสงู SAPSAN TRAIN เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงมอสโคว(์ใชเ้วลาประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคัญ ** 

..... น.   ถงึเมอืงมอสโคว ์โดยสวัสดภิาพ  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)   

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง AVIA PARK Shopping Mall ศูนยก์ารคา้ทีเ่ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงพักผ่อนและ
เป็นที่ใหค้วามสะดวกสบายส าหรับผูท้ี่เดนิทางมาชอ้ปป้ิง มีทัง้แบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียง
มากมายเชน่ Zara,Bazaar,Geox, The Body Shop, Marks & Spencer, TOPSHOP, H&M,Kiehl’s 
เป็นตน้  อกีทัง้ยังมรีา้นขายอาหารตา่งๆเปิดใหบ้รกิารอกีมากมาย 

18.00 น. จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 

22.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)  

(TG) เทีย่วบนิที ่TG975   (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใช้

เวลาบนิประมาณ 8 ช ัว่โมง 50 นาท)ี 

 

วนัทีเ่จ็ด    ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

 

10.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความ

ประทับใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 23,888 บาท** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 8,888 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 



 

 
ส าคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ย

แลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องบนิได ้

น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้น้ีเจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขัน

กฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน

โรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ คา่บรกิารน้ีรับเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

✓ ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมทา่นละ 65 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) ทา่น/

ทรปิ ท ัง้นี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ใน

สว่นของหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ*่*  

✓ คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน  

✓ คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

✓ คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 
 
เดนิทางขึน้ต ่า 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100 % 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

❖ เนือ่งจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) , หอ้งพกัคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple 

Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง 

(Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จาก

นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

❖ โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

❖ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่

มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจ

มลีักษณะแตกตา่งกัน 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

1. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  



 

 
5. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

6. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

8. ทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ 

ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋ว 

9. กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ 

ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความ

เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  (กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่

ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

10. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

11. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

12. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

13. อัตราทัวรน้ี์ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

14. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่ม่รูจั้กกันมากอ่น เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

15. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถใน

การบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

16. ส าหรับลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 

ขึน้อยู่กับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักว่ามหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ีท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

17. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่

ทอ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

18. กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

19. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้

ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี

ช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไป

อา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หาก



 

 
ท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

20. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

21. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่าง

กัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

22. เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรใ์หก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้ ** 

23. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ 

24. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์......................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


