
 

 

TG202 รสัเซยี มอสโคว ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 7วนั 5คนื  

 

รสัเซยี มอสโคว ์เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 7 วนั 5 คนื 

เยอืนเมอืงหลวงศนูยก์ลางของประเทศ เมอืงมอสโคว ์ 

บนิหร ูบนิตรง สะสมไมล ์50% สูป่ระเทศรสัเซยีโดยสาย
การบนิไทย THAI AIRWAYS 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์

2  กรงุมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– สถานรีถไฟใตด้นิกรงุ
มอสโคว ์- ถนนอารบตั 

3  มอสโคว ์– Sapsan train – ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวหิารเซนตไ์อแซค 

4  พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ– พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ 

5  พระราชวงัแคทเธอรนี – Sapsan train – มอสโคว ์

6  มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์– OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

7  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

06 - 12 Mar 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

13 - 19 Mar 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

17 - 23 Apr 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

24 - 30 Apr 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

08 - 14 May 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

22 - 28 May 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

05 - 11 Jun 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

19 - 25 Jun 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์

08.00 น.  พรอ้มกันที ่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ

ประตู 4 เคานเ์ตอร ์D ของสายการบนิไทย Thai Airways เจา้หนา้ทีค่อยอํานวย

ความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

10.50 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซยี สายการ

บนิ Thai Airways โดยเทีย่วบนิ TG974 

17.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี 

(เวลาชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง

เรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางรอรับสัมภาระเรยีบรอ้ยจากนัน้ นําท่านเดนิทางสูใ่จกลาง กรุง

มอสโคว ์(Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55 นาท)ี      

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

หลงัทานอาหารคํา่นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักแรม พักผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั : Sunflower hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมที่ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน

เดนิทาง) 

 

 

 

 



 

 

วนัที ่2 
กรุงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่- สถานรีถไฟใตด้นิ

กรงุมอสโคว ์- ถนนอารบตั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 

นําท่านเทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นเมอืง

ศนูยก์ลางของประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิ การเงนิ และการศกึษา เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร

หนาแน่นทีส่ดุในยโุรป จากนัน้ นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin 

Palace) สรา้งขึน้มาพรอ้มกรุงมอสโคว ์เป็นสถานทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของเมอืงเคยเป็นที่

ประทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไป

นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีร่ับรองแขกระดับประมุข

ของประเทศ จากนัน้ นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory) 

เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี ปัจจุบันเป็น

สถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที่ 14 ถงึช่วงตน้

ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 และเป็นหนึ่งในสามพพิธิภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิอง

รัสเซยีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที3่) 

บา่ย  นําท่านเทีย่วชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(Moscow Metropolitan) เป็น

สถานีรถไฟใตด้นิเป็นสิง่ก่อสรา้งทีช่าวรัสเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิหเ้ห็นถงึความ

ยิง่ใหญต่ลอดจนประวัตศิาสตรค์วามเป็นชาตนิยิมและวัฒนธรรรมประเพณีอนัสวยงามอนั

เป็นเสน่หด์งึดูดใหนั้กท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่

ตา่งกันดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่งแกว้ และหนิอ่อน จากนัน้นําท่านสูถ่นน

อารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ 

แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ รา้นอาหารตา่งๆมากมาย และยังมศีลิปิน

มาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอกีดว้ย ใหท้่านอสิระ

เลอืกชม ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที4่) 

หลงัทานอาหารเย็นนําทา่น ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัว์

แสนรูท้ีไ่มค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการ

แสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบง่การแสดง ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ี

พัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนี้ยังมบีรกิารถ่ายรูปกับสตัวต์า่งๆ และมขีอง

ทีร่ะลกึดว้ย 

หมายเหตุ  : กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและบางครัง้การงดการแสดงไม่มกีารแจง้

ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 

หลงัทานอาหารคํา่นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักแรม พักผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Sunflower hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่น

วนัเดนิทาง)  

 

 



 

 

วนัที ่3 มอสโคว ์- Sapsan train - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์- มหาวหิารเซนตไ์อแซค 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

นําทา่นออกเดนิทางสูส่ถานรีถไฟ เพือ่นําทา่นเดนิทางสูก่รุงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

ออกเดนิทางจากมอสโควโ์ดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan train เลขที7่60* ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง (การเดนิรถไฟและเวลาออกเดนิทางอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที6่) 

บา่ย  นําท่านชมดา้นนอก ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นสิง่กอ่สรา้ง

แรกสดุของเมอืง St.Petersburg สรา้งในปีค.ศ.1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือ

สวเีดนดว้ยศลิปะแบบบารอกเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกันขา้ศกึรุกราน ตัง้อยู่

บน เกาะวาซลิเยฟสกี ้(Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลีย่ม กําแพงเป็น

หนิกอ่อฐิ สว่นวหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปี

ค.ศ.1712 ดว้ยการออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จในวันที ่29 มถิุนายน 

ค.ศ.1733 ตัง้ชือ่วหิารแหง่นี้เพือ่เป็นเกยีรตแิดนั่กบญุปีเตอร ์และนักบญุปอลดเ์พือ่เป็น

การเผยแพร่ศาสนา ความสงูของยอดแหลมคอื 122.5 เมตร ในอดตีเป็นสิง่ กอ่สรา้งที่

สงูทีส่ดุของเมอืงและหา้มสรา้งสิง่กอ่สรา้งใดสงูกว่า ภายในทําการตกแตง่ดว้ยศลิปะบา

รอกซึง่นับว่าแตกต่าง กับโบสถค์รสิตอ์อรโ์ทดอกซท์ั่วไปและวหิารแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บ

พระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั่ง

ถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์ 

จากนั้นนําท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S 

CATHEDRAL) สรา้งในปี ค.ศ.1712 โดยมโีดมทองเป็นเอกลกัษณ์ ในอดตีวหิารเซนต์

ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไมธ้รรมดา ซึง่ต่อมาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถ์หนิ และถูก

สรา้งใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีป่รารถนาจะใหว้หิารแห่งนี้

เป็นวหิารทีม่คีวามยิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลก พระองคจ์งึทุ่มเททัง้กําลังคนและกําลังทรัพย์

อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องคําแผ่นปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม ภายในวหิาร

ประดบัประดาดว้ยหนิออ่น, และมาลาไคทห์ลากส ีซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที7่) 

หลงัทานอาหารคํา่นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั :  Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนั

เดนิทาง) 

 

 

 



 

 

วนัที ่4 พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ– พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจหรอืพระราชวงัฤดูหนาว (THE HERMITAGE 

ART MUSUEM & WINTER PALACE) พระราชวังอันยิง่ใหญ่ทีส่รา้งขึน้และ

เปลีย่นแปลงหลายครัง้จนถงึปี ค.ศ. 1732 สถาปนกิชาวอติาเลีย่น, บารโ์ตโลมโิอ ฟราน

เชสโก ราสเตรลี ่ออกแบบดแูลการกอ่สรา้งจนถงึปีค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของพระนาง

แคทเธอร ์ รนี มหาราชนิีอดตีทีป่ระทับของซารแ์หง่รัสเซยี ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ ถงึ 

1,057 หอ้ง มบีันได 117 แหง่ เป็นทีเ่ก็บสมบัตล้ํิาคา่ของราชวงศ ์รวมทัง้สมบัตจิากทั่ว

โลกมากมาย ชมภาพเขยีนของจติรกรเอกชัน้เยีย่มของโลกมากมาย อาทเิชน่ ไมเคลิ 

แองเจลโล, ลโีอนาโดดารว์นิชี,่ ราฟาเอล, แรมบร๊าน, เอลเกรโก,้ แวนโก๊ะห,์ ปิกัสโซ่

และศลิปินอืน่ๆ รวมทัง้หอ้งสาํคญัตา่งๆ รวมถงึหอ้งมาลาไคท้ ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที9่)  

บา่ย  นําท่านถ่ายรูปกับ พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรือ เปโตรควาเรสต ์

(PETERHOF) รมิฝ่ังทะเลบอลตคิสรา้งในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 

ซึง่พระองค์ใชเ้ป็นที่พักผ่อนสําหรับล่าสัตว์ในฤดูรอ้น โดยมีความประสงค์จะให ้

พระราชวังนี้มคีวามงดงามยิง่กว่าพระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝร่ังเศสเพือ่แสดงออกถงึความ

เจรญิรุ่งเรืองของรัสเซยี และเนื่องจากไดร้วบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากประเทศ

ต่างๆมากมายสิง่ก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค 

และนีโอคลาสคิ ที่ใชป้ระดับประดาหอ้งหับต่างๆ เช่น หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง 

ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมน้ําพุอันโดดเดน่อลังการดว้ยทองเหลอืงอร่าม และ

รม่รืน่ลงตวักบัอทุยานพฤกษานานาพันธุ ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที1่0) 

หลงัทานอาหารคํา่นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนั

เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 พระราชวงัแคทเธอรนี - Sapsan train - มอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) 

นําท่านเดนิทางไปยัง พระราชวงัแคทเธอรนี (CATHERINE PALACE) หรอื

หมูบ่า้น พุชกิน้ (PUSHKIN VILLAGE) และบอ่ยครัง้ทีถู่กเรยีกว่า “หมู่บา้น พระเจา้

ซาร”์ เพราะทีน่ี่เป็นเมอืงทีพ่ระเจา้เซนต ์ปีเตอรม์หาราชทรง พระราชทานทีด่นิแกพ่ระ

นางแคทเธอรนีซึง่เมอืงนี้ถูกเปลีย่นชือ่เพือ่เป็นอนุสรณ์แกก่วเีอกพุชกิน้ ในปีค.ศ. 1937 

เพราะกวเีอกผูน้ี้เคยผ่านการศกึษาในโรงเรยีนทีเ่มอืงแหง่นี้ ตัวพระราชวังสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1756 โดยสถาปนกิชาวอติาเลีย่นผูท้ีม่ ีชือ่เสยีง พระราชวัง แหง่นี้มคีวามสวยงาม

ไม่แพพ้ระราชวังใดๆ ในโลก อสิระใหท้่านเดนิชมสวนอันร่มรืน่งดงามในสไตลฝ์รั่งเศส 



 

 

หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่12)  

บา่ย  นําทา่นออกเดนิทางสูส่ถาณีรถไฟ เพือ่นําทา่นเดนิทาง กลบัสูก่รุงมอสโคว ์ออก

เดนิทางจากเซนตปี์เตอรส์เบริก์โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan train เลขที่

757* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง (การเดนิรถไฟและเวลาออกเดนิทาง

อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาและสภาพ

อากาศ) ***หากมเีวลาจะนําทา่นไปช็อปป้ิงที ่Izmailovo Souvenir Market 

อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) 

หลงัทานอาหารคํา่นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักแรม พักผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijiskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนั

เดนิทาง) 

 

วนัที ่6 มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์– OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่4) 
นําทา่นถา่ยรปูกบัมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ มหาวหิารโดม
ทอง (St. Saviour Cathedral) เป็นวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยีและสงูทีส่ดุในโลก 
ตัง้อยูต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่า Moskva เมอืงมอสโก ประเทศรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมยัของพระ
เจา้ซารอ์เล็กซานเดอร ์ที ่1 เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะและแสดงกตญัํตุาแดพ่ระเป็น
เจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะ
ซาเวยีรใ์ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี 

เทีย่ง.  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที1่5)  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ป
ป้ิงสนิคา้แบรนดเนมมากมาย อาท ิเชน่ BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, 
LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 14.30สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน
โดโมเดเดโว กรงุมอสโคว ์เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบัประเทศไทย  

18.40 น.  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย Thai Airways เทีย่วบนิที ่
TG975 



 

 

วนัที ่7 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

07.30 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่น

ทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้กอ่นการ

เดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ25ท่านและท่านยังประสงค์

เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น

ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท 

สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรณุาสง่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**สาํคญั** สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจาก

วันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการ

โอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่

คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตาม

ขอ้ตกลง มฉิะนั้นถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชําระค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิในสว่นนี ้

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่

ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ 

และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอ

 



 

 

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

(ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้

ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน กรณีพัก 3 

ท่านตอ่หอ้ง หากโรงแรมไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้่ายหอ้งพัก

เดีย่วเพิม่) 

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั 

และโรงแรมในรสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกั

ประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรสัเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภมูตํิา่ 

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้จากราคาขายและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็น

หอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบนํา้ ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมน ัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง

ได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีก

เก็บ และกรณีนํา้สมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 

บาทค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของ

กรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 

(ค่าทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และ

ทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็น

ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการ

ขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ  45 USD /ทา่น ตลอดทรปิ 

การเดนิทาง 

8.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ สําหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทําวซีา่รสัเซยี 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกันระหว่างท่านลูกคา้และบรษัิท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทาง

บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 

ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน

, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ

ผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14

วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ

คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

ๆ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก

การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้

ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับ

ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพในระหว่างการเดนิทางไดจ้าก

บรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ

คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไป



 

 

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

ๆ 

16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ

ทัง้ส ิน้ 

 


