
 
 

รสัเซยี มอสโคว-์เซนตปี์เตอรส์เบริก์   

7 วนั 5 คนื  
ซุปตาร ์ รกัใสใส หวัใจฉกึฉกึ.. 

  ก าหนดเดนิทาง มกราคม - กุมภาพนัธ ์2563 



 
 

โดยสายการบนิ  THAI AIRWAYS (TG)  
 วหิารเซนตบ์าซิล สถาปัตยกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นโดมรปูหวัหอมหรอืโบสถลู์กกวาดน ัน่เอง 
 มหาวหิารโดมหรอืมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์โบสกน์กิายออรโ์ธดอกซ์ทีใ่หญท่ีสุ่ดในมอสโคว ์
 พระราชวงัเครมลิน ประกอบดว้ยวหิารตา่งๆ เปรยีบเสมอืนหวัใจทีส่ าคญัของประเทศรสัเซยี 
 มหาวหิารเซนตไ์อแซค โดดเดน่ดว้ยยอดโดมทองค า และสถาปัตยกรรมโบราณสุดคลาสสิก 
 พระราชวงัฤดูหนาว มศีลิปะภาพวาดและโบราณวตัถุล า้ค่าท ีโ่ด่งดงัของโลก มากกว่า 3ลา้นช ิน้ 

 พรอ้มเปิดประสบการใหม.่..น ัง่รถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN 

 
 
 

 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว - ทีพ่กั 

 

11.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประตู 3 เคาท์เตอร์ D สาย
การบนิ THAI AIRWAYS (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดินทางและน าท่าน

โหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ

สายการบนิ)  
 

14.00 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบนิที ่TG974  (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใช้เวลา
บนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

 

20.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว ต ัง้อยูท่ ีก่รุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี ต ัง้อยู ่
ท ีก่รุงมอสโก ประเทศรสัเซีย  

(เวลาทอ้งถิน่ ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและ

ตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(MOSCOW) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามัสกวา ซึ่งใน

ตัวเมอืงมปีระชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดใน

ยุโรป และเมือ่สมัยครัง้ท ีส่หภาพโซเวยีตยังไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพ

โซเวยีตอกีดว้ย 

วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ ่
พกั 2 -3 ท่าน 

ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

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

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

26 กุมภาพนัธ์ – 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) 



 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพั่ก 
ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่อง      เมอืงมอสโคว ์– จุดชมววิสแปรโ์รวฮ์ิลส ์- Zaryadye Park - ยา่นถนนอารบตั – มหาวหิาร

โดมทอง - สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว(์METRO)  

เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิสแปรโ์รวฮ์ิลส์หรอืเลนินฮิลส์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขา

นกกระจอก เป็นบรเิวณทีม่องเห็นทัศนยีภาพ สามารถมองเห็นววิของกรุงมอสโกไดก้วา้งมากของ
นครมอสโควท์ ีอ่ยู่เบือ้งล่างไดโ้ดยทัง้หมด  จงึท าใหเ้ลนนิผูน้ าพรรคคอมมวินสิตใ์นอดีต เลือกเนิน

เขานกกระจอกแห่งนีเ้ป็นทีตั่ง้บา้นพักของตน  ปัจจุบันพื้นท ีดั่งกล่าวเป็นทีตั่ง้ของมหาวทิยาลัยมอส

โคว ์และเป็นจุดชมววิท ีส่วยทีสุ่ดในมอสโคว์ ท ี่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่
นักท่องเท ีย่วใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว ์
 น าท่านชมสวนแห่งใหม่ Zaryadye Park กลางกรุงมอสโก ซึง่ไดป้รับปรุงรโีนเวทใหม่ ท ีใ่กลก้ับ

ศูนย์กลางท่องเท ีย่วของมหานครมอสโกคอืจัตุรัสแดง และราชวังเคลมลนิ นับเป็นสวนทีม่ดีไีซนส์วย

แบบธรรมชาต ิสวนป่า ท ีม่ฉีากหลังเป็นแลนด์มาร์กของรัสเซีย  ส าหรับสวนสาธารณะนี้นับเป็น

สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมหนึง่ท ีจ่ะไดฉ้ลองมหานครมอสโกครบรอบ 870 ปี  ซึง่ภายในสวนจะมี

พืชพรรณทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของรัสเซยี  โดยท าเลทีตั่ง้ของสวนแห่งนีอ้ยู่ไม่ห่างจากเคลมลนิมากนัก 

จะอยู่ตดิกับแม่น ้ามอสโก  นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยังมโีรงละครทรงครึง่วงกลมขนาดใหญ่ คอนเสริต์

ฮอลล ์และทีพ่ลาดไม่ไดก้็คอื “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่

สรา้งยื่นขึน้ไปเหนอืแม่น ้า สรา้งขึน้จากคอนกรตีและไมแ้ต่สามารถรองรับน ้าหนักไดม้ากถงึ 3,000-

4,000 คน ไดเ้ป็นจุดชมววิสวยๆ รมิแม่น ้าอกีแห่งหนึง่เลย 



 
 

น าท่านชอปป้ิง ยา่นถนนอาบตั (ARABAT ROAD) ถนนอาบตั ถอืเป็นถนนที่เก่าแก่ท ี่สุดของ
รัสเซยี เคยถูกท าลายไปในช่วงศตวรรษที ่18 แต่มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันถนนเสน้นี้

กลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ด และกลายเป็นแหล่งท่องเท ีย่วรัสเซยีชือ่ดัง จติรกร รา้นขาย

ของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และ
ยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ระยะทางประมาณ 

1 ก.ม ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นตามอัธยาศัย 
เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

น าท่านชม มหาวหิารโดมทองหรอืมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(ST. SAVIOUR CATHEDRAL) 

เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรัสเซยีและสูงทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า Moskva เมืองมอสโก 

ประเทศรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร ์ท ี ่1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและ

แสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจา้ท ีท่รงช่วยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหา

วหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45  และในทา้ยทีสุ่ดปี 1990 มีการระดมทุนสรา้ง

มหาวหิารขึน้มาใหม่จากเงนิบรจิาคของประชาชน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชน ถูกใชเ้ป็นสถานทีห่ลักในการประกอบพิธกีรรมทางศาสนา ส่วนการตกแต่งภายในโบสถ์

นัน้ สวยงามและดูศักดิส์ทิธิม์าก คนทีเ่ดนิเขา้ไปตอ้งค่อนขา้งส ารวม และไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้น

ใน ทุกท่านตอ้งมาชมดว้ยตาของตัวเอง ซึง่ควรค่าแก่การเขา้ชมเป็นอย่างยิ่งค่า (ชมความงามดา้น

ใน  แตห่ากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 

จากนัน้น าท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว์ (MOSCOW METRO) สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.

1931 โดยไดรั้บการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิท ีส่วยที่สุดในโลก  ซึ่งในแต่ละ

สถานจีะมกีารตกแต่งทีแ่ตกต่างกัน  ในอดตีสถานรีถไฟใตด้นิไดก้ลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีท ี่สุด
เพราะมโีครงสรา้งทีแ่ข็งแรง รวมทัง้การก่อสรา้งทีขุ่ดลงลกึไปถงึใตด้ินหลาย 10 เมตร และ บาง

สถานยัีงเป็นที ่บัญชาการระหว่างสงครามอกีดว้ย 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 
ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่าม      เลือกซื้อทวัรเ์สรมิ สวนสุนขัไชบเีรยีนฮตักี ้- ตลาดอิสมายโลโว ่- พระราชวงัเครมลิน - หา้ง

กุม - จตุัรสัแดง – วหิารเซนตบ์าซิล - ประตูชยัของมอสโคว ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 ใหท้่านเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิ สวนสุนขัไชบเีรยีนฮตักี ้HUSKY PARK พันธุ ์สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ท ี่

ฉลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก  โดยมคีวามสามารถทีจ่ะสามารถลากเลื่อนบนน ้าแข็งหรือหิมะได ้
ความน ารักของเหล่าบรรดาสุนับแสนรูด้ว้ย ทัง้นีท้่านยังไดม้ปีระสบการณ์ท ีส่นสนุกในการน่ัง รถทยีม

สุนัขลากลือ่นไดอ้กีดว้ย  (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยคา่เขา้สวน,น ัง่รถลากเลือ่น,เดนิ,จูง หรอืถา่ยรูปกบั

สุนขัไซบเีรยีนฮสักี ้เร ิม่ตน้ประมาณทา่นละ 500-2,000 รูเบลิ ท ัง้นีโ้ปรดสอบถามกบัไกดน์ า
เทีย่วหรอืหวัหนา้ทวัรอ์ีกคร ัง้) 

  

  



 
 

 

น าท่านสู่ ตลาดอิสมายโลโว ่(IZMAILOVO MARKET) ตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ ทีน่ ีส่รา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.2003 โดยมจุีดประสงคใ์หเ้ป็นศูนย์วัฒนธรรม – พิพิธภัณฑ ์การบันเทงิ และแหล่งการ
เรยีนรู ้ตลอดจนเป็นสถานทีส่ าหรับจัดกจิกรรมต่างๆ  ดา้นหนา้ทางเขา้ของ Izmailovo Kremlin จะ

มองเห็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ  ซึง่เป็นศลิปะเก่าเเก่ดัง้เดมิของรัสเซีย เป็นจุดถ่ายภาพที่

สวยงาม  และอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงนานาชนดิ อาทเิช่น นาฬิการัสเซยี, ตุ๊กตา แม่
ลูกดก, ผา้คลุมไหล่ และอืน่ๆอกีมากมาย 

 น าท่านชม พระราชวงัเครมลิน (KREMLIN PALACE) ตัง้อยู่ท ีก่รุงมอสโค ประเทศรัสเซยี สรา้ง

อยู่บนเนนิเขารมิฝ่ังแม่น ้ามอสควา ภายในมพีระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ  เป็นศูนย์กลางที่

ส าคัญของเมอืงหลวง  ทัง้ยังไดม้กีารรวบรวมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามไวร้วมกันอยู่มากมาย จัดเป็น
ส่วนทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดของมอสโก  ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชาย

ยูร ิโดลโกรูกมีรัีบส่ังใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาที่เป็น

เหมอืนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชือ่ของชาวรัสเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติยใของพระเจา้ ปัจจุบัน
พระราชวังเครมลนิเป็นพิพิธภัณฑแ์ละทีตั่ง้สถานทีส่ าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ



 
 

หอระฆังของอวีานมหาราชและสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ อีกมากมาย  และยังเป็นที่ตั ้งของ มหาวิหาร
อสัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวหิารแห่งนี ้เป็นสถานทีป่ระกอบพิธีบรมราช

ภเิษก สวมมงกุฏชรอ้งคใ์หม่ เริม่ตัง้แต่ซรอ์วิานที ่4 เป็นตน้มา อกีทัง้ยังรวมถงึการเขา้สาบานตนของ

เจา้ผูค้รองแควน้ต่างๆ ว่าจะสวามภัิกดิต่์อซารแ์ห่งรัสเชยีอกีดว้ย ภายในประกอบดยภาพวาดไอคอน
ต่างๆ และภาพตามพระคัมภรีใ์บเบลิช่วงตอนทีส่ าคัญครบถว้น รวมถึงวันพิพากษาดว้ย พระแท่น

ประทับของพระเจา้อวิานที ่4 ส าหรับฟังเทศน ์พระแท่นทีป่ระของพระมเหสขีองซาร ์และพระแท่น

ส าหรับพระสังฆราชผูแ้สดงเทศนา (หากมพีธิ ีกรรมทางศาสนามหาวิหารอ ัสส ัมชญั จะไม่
อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน)  ผา่นชม มหาวหิารอารค์าเกล มคิาเอล (CATHEDRAL OF ST. 

MICHAEL THE ARCHANGEL) ทีส่รา้งอุทศิใหก้ับนักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นที่

เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช  ผ่านชม หอระฆงัพระเจ้าอีวาน 
(IVAN THE GREAT BELL TOWER) สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1505-1508 หอคอยมคีวามสูง 80 เมตร 

มจี านวนขัน้บันได 137 ขัน้ อาคารตรงกลางมรีะฆังขนาดใหญ่หนัก 64 ตันแขวนอยู่ ตามประเพณี

แลว้ระฆังนีจ้ะถูกต ี3 ครัง้เมือ่มกีารสวรรคตของพระเจา้ซารเ์ท่านัน้ ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจ้าซาร ์
(TSAR CANNON) ปืนใหญ่พระเจา้ซารม์คีวามยาวมากถงึเกอืบ 6 เมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1586 

โดยจุดประสงคใ์นการสรา้งขึน้ก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอ านาจเพียงเท่านัน้ ไม่เคยน ามาใชจ้ริงใน

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

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัแดง (RED SQUARE) ตั ้งอยู่ใจกลางของกรุงมอสโก เป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิแ์ละศูนย์รวมทางจติใจของชาวรัสเซยีและยังเป็นที่เก็บศพของเลนิน  ซึ่งถูกสรา้งดว้ย

หนิแกรนติและหนิอ่อนนับเป็นลา้นชิน้ท ีต่อกลงไปบนพื้น จนกลายเป็นลานกวา้งใจกลางเมอืง  จัตุรัส
แห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ ีใ่ชจั้ดงาน หรอื กจิกรรมทีส่ าคัญต่างๆ ของรัสเซยีมาหลายช่ัวอายุคน จึงนับว่า

เป็นจุดท่องเท ีย่วรัสเซยีทีไ่ม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะสวยงามแลว้ ยังเป็นสถานทีท่ ีร่ายลอ้มไป

ดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อย่างเช่น พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์บาซิล,พิพิธภัณฑ์ท ี่
ส าคัญ, แหล่งช็อปป้ิงชือ่ดังของกรุงมอสโกน่ันก็คือหา้งสรรพสินคา้กุม (Gum) หา้งสรรพสินคา้

เก่าแก่และใหญ่ทีสุ่ดในกรุงมอสโก  ซึง่ปัจจุบันเป็นหา้งที่หรูหราและอลังการมาก  และอนุสรณ์

สถานเลนนิซึง่เป็นบุคคลส าคัญของประเทศรัสเซยี 
 น าท่านถ่ายภาพกับ วิหารเซนต์บาซิล (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) ซึ่งถ ือว่าเป็น

สถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ท ีส่ าคัญของกรุงมอสโคว ์เป็นวหิารที่สวยงามที่ม ีโบสถ์ 9 โบสถ์ ม ี

รูปทรงทีไ่ม่เหมอืนโบสถอ์ ืน่ คอืมโีดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที ่9 ท ีอ่ยู่ตรงกลาง  และท าใหอ้าคารมี
รูปทรงแปดเหลีย่ม ดว้ยสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีโบราณ  ยอดที่

มสีสัีนสวยงาม สดใส ตัง้ชือ่เล่นใหว้หิารนีว่้า “โบสถลู์กกวาด”ทีม่ลัีกษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สรา้ง

ดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณซึง่เชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ไดล้อกเลยีนแบบของศลิปะยุคใดมาก่อน  
ในปี พ.ศ. 2095 วหิารแห่งนีถู้กสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี ชือ่ โพสทน์คิ ยาคอฟเลฟ (Postnik  

Yakovlev) หลังจากไดส้รา้งเสร็จก็ถูกควักดวงตาทัง้สองขา้งโดยกษัตริย์อ ีวานที่ 4 นับเป็นความ



 
 

โหดรา้ยทีน่่าเศรา้ยิ่งนัก เพราะว่าไม่ตอ้งการใหไ้ปสรา้งสิง่สวยงามเช่นนีใ้นทีแ่ห่งใดอกี (แวะถา่ยรปู
ดา้นนอก) 
ผ่านชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(SAVIOUR CLOCK TOWER) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็น
ศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ทีท่ ามาจากทับทมิน ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามา
ประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995   
ผ่านชมทีตั่ง้ อนุสรณ์สถานเลนนิ (LENIN MEMORIAL) เป็นอนุสาวรยี์บรรจุศพของเลนนิร าลกึ
ถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในสถานทีพั่กพิงเมือ่สิน้ใจในจัตุรัสสแีดงที่เคร่งขรึมแต่
ยังคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมทีน่ ีด่ว้ยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผูย้ิ่งใหญ่ซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้
ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม 
น าท่านแวะชม ประตูชยัของมอสโคว ์(TRIUMPHAL AECH) ประตูชัยของมอสโกสรา้งขึน้เพื่อ

เฉลมิฉลองชัยชนะทางทหารเช่นเดยีวกับประตูชัยของโรมสมัยโบราณ  ประตูชัยนีแ้สดงถงึจุดเปลีย่น

ของรัสเซยีในดา้นการร าลกึถงึความส าเร็จ 

ธรรมเนยีมแต่เดมิคอืการสรา้งอาคารทาง

ศาสนา แต่พระเจา้ปีเตอร์มหาราชไดน้ า

ประเทศเขา้สู่แนวทางปฏบัิตใิหม่ดว้ยการ

สรา้งประตูชัย ประตูนีอุ้ทศิใหแ้ก่สงคราม

รักชาตทิ ีสู่ก้ับจักรพรรดินโปเลียนเมื่อปี 

1812  อนุสาวรยี์แห่งนีเ้ป็นเครือ่งเตอืนใจ

อันยิ่งใหญ่ถงึประวัติศาสตร์อันยาวนาน

ของรัสเซยีในดา้นการทหารที่ทรงพลัง

และแข็งแกร่ง 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4)   

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่ี่     น ัง่รถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN - เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ - อนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเต

อรม์หาราชทรงมา้ – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – โบสถน์โิคล ัส  – โบสถ์หยดเลือด – มหา

วหิารคาซาน – ป้อมปีเตอรแ์ละปอล - ถนนเนฟสกี ้

เชา้ตรู ่  บรกิารอาหารเชา้ SET BOX (5) 

น าท่านเดนิทางสู่สถานรีถไฟเพื่อเดนิทางสู่นครเซนทปี์เตอรเ์บริก์(Saint Petersburg) 
***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเทา้
ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึง่ท่านจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าที่
อาจจะสูญหายได*้** 

..... น.  ขึน้รถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN เพื่อเดนิทางสู่เมอืงมอสโคว ์(ใชเ้วลาประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถ ึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคัญ **  

..... น.  ถงึนครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ โดยสวัสดภิาพ  
 

เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (SAINT PETERSBURG) เป็นเมอืงท่าทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ

ของสหพันธรัฐรัสเซยี ตัง้อยู่ปากแม่น ้าเนวา รมิอ่าวฟินแลนดใ์นทะเลบอลตกิ  สรา้งโดยพระเจา้ซาร์

ปีเตอรม์หาราช เมือ่ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมอืงเริ่มสรา้งดว้ยการถมทรายและหินเป็นจ านวนมาก
เพราะว่าพื้นท ีเ่ดมิของเมอืงนัน้เป็นดนิเลนของทะเล พระองคท์รงเลือกที่จะสรา้งเมืองที่บริเวณนี้



 
 

เพราะว่าตัวเมอืงมทีางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิต่อไปทางยุโรปและประเทศอืน่ๆไดง่้าย เพือ่
การปฏรูิปรัสเซยีใหท้ัดเทยีมกับประเทศอืน่ ๆ ในยุโรปไดโ้ดยง่าย ต่อมาเมอืงเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจึง

ไดรั้บสมญานามว่าหนา้ต่างแห่งยุโรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดรัิสเซยี เป็นเวลา 206 ปี 

(หลังจากนัน้ ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีม่อสโก เมือ่ ค.ศ. 1918) 

 

จากนัน้น าท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า (BRONZE HORSEMAN) 
อนุสาวรยี์แห่งนีตั้ง้ตดิกับแม่น ้าเนวา เป็นจักรพรรดปีิเตอร์มหาราช กษัตริย์ท ี่ม ีชื่อเสียงที่สุดของ

รัสเซีย ยังคงพิทักษ์รักษานครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก   จากรูปป้ันสง่างามนี้บนถนน Admiralty 

Embankment  ซึง่ออกแบบโดย Etienne Maurice Falconet ประตมิากรชาวฝร่ังเศส  มรูีปป้ันผูน้ า
รัสเซยี ซึง่หันหนา้ไปทางแม่น ้าเนวา ขีม่า้ทองแดงทีย่ืนดว้ยสองขาหลังบนแท่นหนิขนาดมหมึา ดูรูป

ป้ันชือ่ดังของจักรพรรดปีิเตอรม์หาราช และฐานหนิเลือ่งชือ่ท ีร่องรับดา้นใตอ้นุสาวรยี์ 

 น าท่านชม มหาวหิารเซนตไ์อแซค (Saint Isaac’s Cathedral)  มหาวหิารเซนตไ์อแซคถูก
สรา้งขึน้เม ือ่ปี ค.ศ. 1710 ตามเจตจ านงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยใชห้นิแกรนติชิน้เดยีวขนาน

กว่า 118 ตัน จ านวน 48 ชิน้เพื่อน ามันมาเป็นฐานรองรับโดมทีใ่หญ่ตดิระดับโลกอกีชิน้  ซึง่ใชเ้วลา

ก่อสรา้งยาวนานถงึ 40 ปี  ปัจจุบันวหิารเซนตไ์อแซคไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหนึง่ในโบสถ์ท ี่งดงาม
ทีสุ่ดในโลก  ความวจิติรของทีน่ ีค่อืยอดโดมทีท่ าเป็นรูปโคง้ครึง่วงกลมซอ้นกันใตโ้ครงเหล็กพิเศษ 

ทีบ่รรเลงงานฉาบทองบนปลายยอดของโดม มกีารใชป้รอทผสมทองค าหลอมเทราดลงไปอกีชัน้มัน

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

น ้าเงนิท ีง่ดงามและตัง้อยู่รมิฝ่ังคลองครูย์คอฟ มหาวหิารแห่งนีม้คีวามงดงามและเป็นทีรั่กใคร่ทั ้งใน

หมู่ทหารของกองทัพเรอืของรัสเซีย  
มหาวหิารแห่งนี้ตั ้งชื่อตามนักบุญนิ

โคลัสซึง่เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์นัก

เดินเรือ และเป็นสถานที่อันเป็นที่
เคารพนับถอืโดยสถาบันทางศาสนา

และนาวขีองรัสเซีย เรียนรูเ้ก ี่ยวกับ

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานที่เก ี่ยวพัน
กับทหารเรอื และใชเ้วลาร าลกึถ ึงผูท้ ี่

เสียชีวิตในทอ้งทะเล  อีกทั ้งเป็น

สถานที่อันเป็นที่เคารพนับถือโดย
สถาบันทางศาสนาและนาวีของ

รัสเซยี (แวะถา่ยภาพดา้นนอก) 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

Blood) เริม่ก่อสรา้งเมือ่ ปี ค.ศ. 1883 แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1907 เป็นอนุสรณ์ท ีพ่ระเจา้อเล็กซาน
เดอรท์ ี ่3 สรา้งขึน้เพื่อร ่าลกีถงึพระบดิาพระเจา้อเล็กซานเตอรท์ ี ่2 ผูป้ลดปล่อยชาวนา ซึ่งถูกลอบ
ปลงพระชนมับรเิวณนี ้ในปี ค.ศ. 1881 สรา้งดว้ยรูปแบบศลิปะยุคฟ้ืนฟู เลยีนแบบโบสถโ์บราณในคริ
สตศวรรษที ่12 ของกรุงมอสโก ถายในคกแต่งวิจิตรบรรจงดว้ยฝีมือจิตกรกว่า 30 คน ในช่วง
สงครามโลกครัง้ท ี2่ โบสถไ์ดรั้บความเสยีหายจากระเบดิ หลังสิน้สุดสงครามจงึไดม้ ีการบูรณะใหม่
(แวะถา่ยภาพดา้นนอก) 
จากนัน้น าท่านชม มหาวหิารคาซาน (Kazan Cathedral) มหาวหิารคาซาน ตัง้อยู่บนถนนเนฟส
กี ้ถนนเสน้หลักของตัวเมอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศลิปะแบบนโีอคลาสสกิ เป็น
ลักษณะรูปทรงครึง่วงกลม มเีสาหนิวางเรยีงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบหลังจาก 10 ปี แห่งการ
ก่อสรา้ง สรา้งในปี 1801-1811 โดยสถาปนกิ A. Voronikhin สรา้งในสมัยพระเจา้ป่ีเตอร์มหาราช 
ช่วงปี ค.ศ. 1708 เดมิเป็นโบสถเ์ล็กๆ ภายในมรูีปไอดอนและพระแม่มาเรีย  (Our Lady of Kazan 
หรอื KazansksyaIcon) ทีว่าดขึน้ในสมัยศตวรรษที ่16 ตรงกับสมัยพระเจา้อีวานที่ 4 ช่วงที่กรุง
มอสโกเป็นเมอืงหลวง พระเจา้ป่ีเตอรม์หาราชมพีระราชด ารัสใหน้ ามาไวท้ ีน่ ี ้ ปัจจุบันเป็นมหาวหิารที่
สวยงาม ดา้นหนา้มสีวนสาธารณะส าหรับพักผ่อนของชาวรัสเซยี เป็นทีนั่ดพบปะของวัยรุ่น ในฤดู
รอ้นจะมคีนรัสเซยีมาน่ังมายืนอาบแดด อ่านหนังสอื หรอืพูดคุยกันเป็นจ านวนมา 

  
น าท่านแวะถ่ายภาพ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) ทีน่ ีเ่ป็นสิง่แรกทีส่รา้ง
ในเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ซึง่เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก 
ตัง้อยู่บนเกาะวาซลิเยฟกี ้(Vasilyevsky Island) เริม่สรา้งขึน้เม ือ่ปี ค.ศ 1712 ดว้ยการ ตัง้ชือ่วิหาร
แห่งนีเ้พื่อเป็นเกยีรตแิด่นักบุญปีเตอรแ์ละนักบุญพอล  เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา  ซึง่วหิารแห่งนี้
เป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก (แวะถา่ยรูป
ดา้นนอก) 
อิสระใหท้่านเดินชอ้ป้ิง ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) เป็นที่รูจั้กกั นดีในฐานะถนน
ประวัตศิาสตร ์ศูนย์กลางของนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ความยาวของถนน 4.5 กโิลเมตร เริม่ตน้ท ีห่นา้
พระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโคว์  เดิมในปี ค.ศ. 1738 เรียกว่า Nevskaya 
Perspective ถนนเสน้นีเ้ริม่จาก ถนนหนา้กระทรวงทหารเรอื (Admiralty) บรเิวณพระราชวังฤดูหนาว 
ตดิกับแม่น ้าเนวา มกีารต่อเตมิจนแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 1760 เป็นถนนเสน้หลักของเมืองและในปี 
ค.ศ. 1783 เปลีย่นชือ่เป็น Nevsky Prosperkt กีใ่ชม้าถงึปัจจุบัน  ซึง่เป็นทัง้สถานทีย่่านการคา้ ท ี่
อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร รา้นคา้ โรงแรม และสถานทีท่่องเท ีย่วท ีส่ าคัญ  



 
 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (6)   
ทีพ่กั  โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG  

หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห่า้     เมอืงพุชกนิ - พระราชวงัแคทเธอรีน - พระราชวงัฤดูหนาว - ชอปป้ิง Outlet Village 

Pulkovo-  จตุัรสัพระราชวงั  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงพุชกนิ (Pushkin) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ ซาโก เซโล ซึง่เป็นทีพั่กในฤดูรอ้น

ของราชวงศท์ ีส่วยงามและเป็นบา้นทีรั่กและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค ์

  น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine Palace) พระราชวังแคทเธอรนี ถูกสรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรนีที ่1 พระมเหสขีองพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ทรงประสงค์
สรา้งวังแห่งนีข้ ึน้เพื่อเป็นพระราชวังฤดูรอ้น โดยมกีารต่อเตมิและตกแต่งใหม่ในหลายยุคหลายสมัย 

 ก่อสรา้งขึน้โดยพระนางแคทเธอรนีที ่1 พระมเหสอีงคโ์ปรดของปีเตอรม์หาราช ซึ่งไดค้รองราชย์

หลังจากสวรรคต จงึสรา้งวังแห่งนีข้ ึน้เพื่อเป็นพระราชวังฤดูรอ้น โดยสถาปนกิชาวเยอรมัน ในสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบคลาสสคิ  ท าใหพ้ระราชวังฤดูรอ้นของพระนางแคทเธอรนีนีม้คีวามโดดเด่น ดว้ย

รูปแบบของเอกลักษณ์ท ีล่งตัวจงึท าใหพ้ระราชวังแห่งนีม้คีวามสวยงามมากยิ่งขึ้น  (ชมความงาม

ดา้นใน) 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Hermitage Palace) เป็นพิพิธภัณฑท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก มสีิง่ของมากมายทีม่คุีณค่าทางประวัตศิาสตรจ์นจัดแสดงไดไ้ม่หมด  แบ่งเป็นอาคาร 3 ชัน้ ขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ยหมู่อาคาร 5 หลังเชือ่มต่อกัน  ออกแบบโดยสถาปนกิหลายคน มคีวามสวยงามลงตัวและกลมกลนืเขา้กันอย่างดเียี่ยม  ตัว

อาคารทาดว้ยสฟ้ีาตัดขอบประตูหนา้ต่างดว้ยสขีาวโดดเด่น  ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ท ี่เก็บรวบรวม

ของสะสมและสมบัตลิ ้าค่าของพระนางแคทเธอรนีที ่2 มหาราชนิ ีอาท ิภาพวาด ของศลิปินชื่อกอ้ง
โลก ลโีอนาโด ดาวนิช ีนาฬิกานกยงไขลานเก่าแก่สูงค่า เป็นตน้ (ชมความงามดา้นใน) 



 
 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  
บา่ย เดนิทางชอปป้ิง Outlet Village Pulkovo ใหท้่านเลอืกซือ้ของทีเ่อาทเ์ล็ต ซึง่รวมรา้นคา้แบรนด์

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

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

 น าท่านสู่ จตุรสัพระราชวงั (Palace Square) หนึง่ในสถาปัตยกรรมตระการตาที่สวยงามมาก

และสมบูรณ์แบบทีสุ่ด บนพื้นท ีบ่รเิวณพระราชวังถดูหนาว  เป็นจัตุรัสหลักของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์

สเบริก์ เช่นเดยีวกับจัตุรัสแดงในมอสโก จัตุรัสพระราชวังในเซนตปี์เตอรส์เบริก์ไดบั้นทีกเหตุการณ์
ส าคัญของประวัตศิาสตรรั์สเซยีหล่ายครัง้ ซึง่เหตุการณ์ส าคัญๆ จะเกดิขึน้ท ีน่ ีเ่สมอ จตุรัสพระราชวัง

เป็นส่วนหนึง่ของอาคารประวัตศิาสตรย่์านใจกลางเมอืงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและรวมอยู่ในรายชื่อ

มรดกโลก เป็นผลงานการออกแบบวางผังสถาปัตยกรรม ของ Rastrelli   ปี 1977 ทีจั่ตุรัสพระราชวัง
ไดด้ าเนนิการบูรณะและตกแต่งปู่พื้น บริเวณรอบๆ ประกอบดว้ย พระราชวังฤดูหนาว, อาคาร

ส านักงานคณะ, เสาหนิอเล็กซานเดอร์, อาคารพนักงานทั่วไป, ประตูชัยของพนักงานทั่วไป,

กระทรวงทหารเรอื 
เป็นตน้ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั  โรงแรม โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG  
หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห่ก     ประตูชยั Narva – น ัง่รถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN – มอสโคว์ - 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 ตั้งอยู่บนทางหลวง Narva เพื่อ
ตอ้นรับเหล่าทหารทีก่ลับมาจากศกึสงครามกับนโปเลยีนแห่งฝร่ังเศส ส่วนบนเป็นรูปเทพีแห่งชัยชนะ
ควบมา้ศกึผยองหกเชือ่ก ดา้นล่างซา้ยขวาเป็นรูป้ันทหารโบราณ  สมัยสงครามโลกครัง้ท ี ่2 ประชัย
ไดรั้บความเสยีหายอย่างมากและไดรั้บการปฏสัิงขรณ์จนเหมอืนเดมิ  
 

น าท่านเดนิทางสู่สถานรีถไฟเพื่อเดนิทางสู่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) 
***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเทา้
ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึง่ท่านจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าที่
อาจจะสูญหายได*้** 

..... น.  ขึน้รถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN เพื่อเดนิทางสู่เมอืงมอสโคว(์ใชเ้วลาประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถ ึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคัญ ** 

..... น.  ถงึเมอืงมอสโคว ์โดยสวัสดภิาพ  

 



 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)   
น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง AVIA PARK Shopping Mall ศูนย์การคา้ท ีเ่ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงพักผ่อนและ
เป็นทีใ่หค้วามสะดวกสบายส าหรับผูท้ ีเ่ดินทางมาชอ้ปป้ิง มีทั ้งแบรนด์ต่างประเทศที่ม ีชื่อเสียง
มากมายเช่น Zara,Bazaar,Geox, The Body Shop, Marks & Spencer, TOPSHOP, H&M,Kiehl’s 
เป็นตน้  อกีทัง้ยังมรีา้นขายอาหารต่างๆเปิดใหบ้รกิารอกีมากมาย 

18.00 น. จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่สนามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 

22.00 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  

(TG) เทีย่วบนิที ่TG975   (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใช้

เวลาบนิประมาณ 8 ช ัว่โมง 50 นาท)ี 

 

วนัทีเ่จ็ด    ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ

 

10.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความ
ประทับใจ 

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

* ทา่นใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์*  

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

**ราคาส าหรบัลูกคา้ทีไ่ม่ตอ้งการต ั๋วเครือ่งบนิ 23,888 บาท** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 8,888 บาท **  

(ไม่มทีีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ) 

 
บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผู ้บร ิหาร
เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
ส าคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเที่ยวที่ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่าน ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเง ิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีผู้เดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทั้งจากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมืองก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม ่

รบัผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่จะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี่ท่านช าระเรยีบร้อย

แลว้ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เท ีย่วใด เท ีย่วหนึง่ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ  

 ค่าธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถ ือขึ้นเครื่องบินได ้
น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขัน

กฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ท ีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

โรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถ ึง
ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 



 
 

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามัคคุเทศกท์ ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเท ีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 ค่าบรกิารนีรั้บเฉพาะนักท่องเท ีย่วชาวไทยเท่านัน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามินิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมทา่นละ 65 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) ท่าน/

ทรปิ ท ัง้นี ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอิน ใน

ส่วนของหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ*่*  
 ค่าธรรมเนยีมในกรณีท ีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

 ค่าธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสาย
การบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ท ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 

 
 
เดนิทางขึน้ต ่า 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท ี่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหนา้  
 
 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100 % 

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ท ีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ์ 

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสียหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ใช้ในการจองต ั๋วเครื่องบิน
ท ัง้สิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ
อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลิกการจอง : 
เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงิน 
ไดทุ้กกรณี และกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก ห รือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อท่าน
ออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

 เนือ่งจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) , หอ้งพกัคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) และ ห ้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 



 
 

Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพบัเสริม 

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

(Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จาก
นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

 โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

 กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่

มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจ
มลัีกษณะแตกต่างกัน 

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

1. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เก ิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  
5. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถ ือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

6. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

8. ทางไปในพีเรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ 

ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงไดก้รณีท ีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครือ่งบนิ , ต๋ัวรถทัวร ์, ต๋ัว 

9. กรณีท ีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครือ่งบนิ , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา
เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีท ีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั ้น สิ่งส าคัญ 

ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครือ่งบิน อย่างนอ้ย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความ
เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  (กรณีท ีท่่านเป็นอสิลาม ไม่

ทานเนือ้สัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ีเ่ป็นกรณีพิเศษ) 

10. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

11. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
12. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ี่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  

13. อัตราทัวรน์ ี ้เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 

14. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ท ีไ่ม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีท ีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 
15. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะติด อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท ี่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท ี่ยวตาม
โปรแกรม 



 
 

16. ส าหรับลูกคา้ท ีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมไดใ้นบางกรณี 
ขึน้อยู่กับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักว่ามหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ี ท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่ม (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

17. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ สถานที่
ท่องเท ีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่

ท่องเท ีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ท ี่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคือง
ตา 

18. กรณีท ีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเก ิดขึ้นตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทัวรท์ ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ 
19. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ท ีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ์ไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได ้

ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี

ช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไป
อา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วท ีสุ่ด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หาก

ท่านไดส่้งเอกสารมาทีบ่รษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท ี่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มค่ีาใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

20. เก ีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีสุ่ด  

21. ขอ้มูลเพิ่มเตมิเก ีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่าง
กัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกันเสมอไป) 

22. เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวรใ์หก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

23. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลับ 

24. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


