
 
 

รสัเซยี มอสโคว ์- เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8 วนั 5 คนื  

ซุปตาร.์..รถไฟ วบิวบั วบิวบั  

ก าหนดเดนิทาง เมษายน – พฤษภาคม 

โดยสายการบนิ Vietnam Airlines (VN)  

❖ เทีย่วเมอืงชารก์อรส์ ชมความสวยงามของ โบสถโ์ฮล ีทรนีติ ี ้

❖ ลอ่งเรอืแมน่ า้มอสควา ชมทศันยีภาพของสองฝั่งแมน่ า้ 

❖ เดนิชมความงามพระราชวงัเครมลนิ อดตีพระต าหนกัของพระเจา้ซารน์โิคลสั  

❖ ชมโชวล์ะครสตัว ์พรอ้มแสงสตีระการตา 



 
 

❖ เดนิเลน่จตัรุสัแดง ถา่ยรูปคูก่บัโบสหวัหอมเซนตบ์าซลิ 

❖ น ัง่รถไฟความเร็วสูงสูเ่ซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

❖ ชม 2 พระราชวงัฤดรูอ้น และพระราชวงัฤดหูนาว 

❖ ชอ้ปป้ิง Outlet Village Pulkovo 

❖ แวะซือ้ของฝาก ถนนคนเดนิอารบตั  

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกั 2 - 3 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก 
พกัเดีย่ว 

3 - 10 เมษายน 2563 43,888 43,888 7,000 

8 - 15 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 47,888 47,888 7,000 

15 - 22 เมษายน 2563 45,888 45,888 7,000 

17 - 24 เมษายน 2563 45,888 45,888 7,000 

29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2563 (วนัแรงงาน) 47,888 47,888 7,000 

1 - 8 พฤษภาคม 2563 (วนัแรงงาน) 47,888 47,888 7,000 

8 - 15 พฤษภาคม 2563 46,888 46,888 7,000 

15 - 22 พฤษภาคม 2563 47,888 47,888 7,000 

20 - 27 พฤษภาคม 2563 47,888 47,888 7,000 

27 พฤษภาคม - 3 มถินุายน 2563 47,888 47,888 7,000 

29 พฤษภาคม - 5 มถินุายน 2563 47,888 47,888 7,000 

 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

(รวมทา่นละ 70 USD) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 
วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย 

16.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ ประต ู 3 เคาทเ์ตอร ์ D 

สายการบนิ Vietnam Airlines  (VN) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

(ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ)  

19.05 น. ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ 

Vietnam Airlines  (VN) เทีย่วบนิที ่VN618   

21.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม (แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว - 

เมอืงชารก์อรส์ - สแปรโ์รวฮ์ลิสห์รอืเลนนิฮลิส ์- น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้มอสโคว ์- ทีพ่กั 



 
 

01.05 น. ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ 

Vietnam Airlines  (VN) เทีย่วบนิที ่VN63   

06.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว ประเทศรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่ 

ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชารก์อรส์ (ZAGORSK) ซึง่ชือ่เดมิคอืเซอรก์าเยฟโปสาด (Sergiev Posad) 

เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่คีวามโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึง่มมีาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่ 15-

18 เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของอารามออรโ์ธดอกซ ์ (Orthodox) 

เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุ 

โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูห่า่งจากกรุงมอสโควไ์ปทางทศิตะวนัออกประมาณ 70 กโิลเมตร เมือ่ปี ค.ศ.1919 

ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น "ซากอรส์" เพือ่ใหเ้กยีรตแิกเ่ลขาธกิารคณะกรรมการพรรคคอมมวินสิตท์ีช่ ือ่ วา่ 

"ชารก์อรส์กี"้ และยังเป็นทีต่ัง้ของ "ศาสนาสถานทรนิติีข้องเซนตเ์ซอรเ์จยีส" (Trinity Monastery of 

St.Sergius) ทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุ มอีาคารสถาปัตยกรรมโบราณสวยงาม อาท ิ โบสถโ์ฮล ี

ทรนีติ ี ้ (HOLY TRINITY MONASTERY) สขีาว หลังคาเป็นยอดโดมสทีอง 

โบสถย์อดโดมหัวหอมสนี ้าเงนิและสทีองอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) 

และบอ่น า้ศกัดิส์ทิธิธ์รรมชาต ิ (CHAPEL OVER THE WELL) มเีรือ่งเลา่วา่ 

ชายตาบอดเดนิทางมาทีโ่บสถแ์ลว้คน้พบบอ่น ้าโดยบังเอญิ หลังจากน าน ้ามาลา้งหนา้ 

ความศักดิส์ทิธิก็์ท าใหช้ายตาบอดสามารถมองเหน็ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูม่อสโคว ์ ชมจุดชมววิสแปรโ์รวฮ์ลิสห์รอืเลนนิฮลิส ์ (SPARROW HILLS) 

หรอืเนนิเขานกกระจอก เป็นบรเิวณทีม่องเห็นทัศนียภาพ 

สามารถมองเห็นววิของกรุงมอสโควไ์ดก้วา้งมากของนครมอสโควท์ีอ่ยูเ่บือ้งลา่งไดโ้ดยทัง้หมด 

จงึท าใหเ้ลนนิผูน้ าพรรคคอมมวินสิตใ์นอดตี เลอืกเนนิเขานกกระจอกแหง่น้ีเป็นทีต่ัง้บา้นพักของตน 

ปัจจุบันพืน้ทีด่ังกลา่วเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยมอสโคว ์

และเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโควท์ีคู่รั่กนยิมมาถา่ยภาพแตง่งาน 

รวมถงึเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว ์



 
 

 น าทา่นชมสวนแหง่ใหม ่ Zaryadye Park กลางกรงุมอสโคว ์ ซึง่ไดป้รับปรุงรโีนเวทใหม ่

อยูใ่กลก้ับศนูยก์ลางทอ่งเทีย่วของมหานครมอสโควค์อืจัตรัุสแดง และราชวังเคลมลนิ 

นับเป็นสวนทีม่ดีไีซนส์วยแบบธรรมชาต ิ สวนป่า ทีม่ฉีากหลังเป็นแลนดม์ารก์ของรัสเซยี 

ส าหรับสวนสาธารณะน้ีนับเป็นสญัลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมหนึง่ทีจ่ะไดฉ้ลองมหานครมอสโควค์รบร

อบ 870 ปี  ซึง่ภายในสวนจะมพีชืพรรณทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของรัสเซยี  

โดยท าเลทีต่ัง้ของสวนแหง่น้ีอยูไ่มห่า่งจากเคลมลนิมากนัก จะอยูต่ดิกับแมน่ ้ามอสโคว ์

นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยังมโีรงละครทรงครึง่วงกลมขนาดใหญ ่ คอนเสริต์ฮอลล ์

และทีพ่ลาดไมไ่ดก้็คอื “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญรู่ปตัว V 

ทีส่รา้งยืน่ขึน้ไปเหนือแมน่ ้า สรา้งขึน้จากคอนกรตีและไมแ้ตส่ามารถรองรับน ้าหนักไดม้ากถงึ 3,000-

4,000 คน เป็นจดุชมววิสวยๆ รมิแมน่ ้าอกีแหง่หนึง่เลย 

พเิศษ!!! น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้มอสควา ชมความสวยงามของแมน่ ้าแมน่ ้ามอสควา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)   

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่าม      พระราชวงัเครมลนิ - การแสดงละครสตัว ์- จตัรุสัแดง - หา้งสรรพสนิคา้กมุ - ทีพ่กั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าทา่นชม พระราชวงัเครมลนิ (KREMLIN PALACE) ตัง้อยูท่ีก่รุงมอสโคว ์ ประเทศรัสเซยี 

สรา้งอยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้ามอสควา ภายในมพีระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ  

เป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญัของเมอืงหลวง 

ทัง้ยังไดม้กีารรวบรวมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามไวร้วมกันอยูม่ากมาย 

จัดเป็นสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของมอสโคว ์  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกมุารแหง่นครเคยีฟ 

เจา้ชายยรู ิ โดลโกรูกมีรัีบสัง่ใหส้รา้งเพือ่ใชป้้องกันศตัรู 

ในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดาทีเ่ป็นเหมอืนหวัใจของกรุงมอสโคว ์

ตามความเชือ่ของชาวรัสเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติของพระเจา้ 

ปัจจุบันพระราชวังเครมลนิเป็นพพิธิภัณฑแ์ละทีต่ัง้สถานทีส่ าคัญหลายแหง่ เชน่ สภาคองเกรส 

วหิารตา่งๆหอระฆังของอวีานมหาราชและสิง่กอ่สรา้งอืน่ๆ อกีมากมาย และยังเป็นทีต่ัง้ของ 

มหาวหิารอสัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) 

มหาวหิารแหง่น้ีเป็นสถานทีป่ระกอบพธิบีรมราชภเิษก สวมมงกฏุชรอ้งคใ์หม่ เริม่ตัง้แตซ่ารอ์วิานที ่ 4 

เป็นตน้มา อกีทัง้ยังรวมถงึการเขา้สาบานตนของเจา้ผูค้รองแควน้ตา่งๆ 

วา่จะสวามภัิกดิต์อ่ซารแ์หง่รัสเชยีอกีดว้ย ภายในประกอบดยภาพวาดไอคอนตา่งๆ 

และภาพตามพระคัมภรีใ์บเบลิชว่งตอนทีส่ าคญัครบถว้น รวมถงึวันพพิากษาดว้ย 

พระแทน่ประทับของพระเจา้อวิานที ่ 4 ส าหรับฟังเทศน ์ พระแทน่ทีป่ระของพระมเหสขีองซาร ์

และพระแทน่ส าหรับพระสงัฆราชผูแ้สดงเทศนา (หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั 

จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) ผา่นชม มหาวหิารอารค์าเกล มคิาเอล (CATHEDRAL OF 

ST. MICHAEL THE ARCHANGEL) ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับนักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล 

ปัจจุบันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซาร ์ผา่นชม หอระฆงัพระเจา้อวีาน (IVAN THE GREAT 

BELL TOWER) สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1505-1508 หอคอยมคีวามสงู 80 เมตร มจี านวนขัน้บันได 137 

ขัน้ อาคารตรงกลางมรีะฆังขนาดใหญห่นัก 64 ตันแขวนอยู ่ ตามประเพณีแลว้ระฆังน้ีจะถกูต ี 3 

ครัง้เมือ่มกีารสวรรคตของพระเจา้ซารเ์ทา่นัน้ ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์ (TSAR CANNON) 

ปืนใหญพ่ระเจา้ซารม์คีวามยาวมากถงึเกอืบ 6 เมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1586 

โดยจุดประสงคใ์นการสรา้งขึน้ก็เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจเพยีงเทา่นัน้ 

ไมเ่คยน ามาใชจ้รงิในสมรภมูสิงคราม  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บา่ย น าทา่นชม การแสดงละครสตัว ์ (Circus) ทีโ่ดง่ดังไปทัว่โลก 

เพราะการฝึกสตัวท์ัง้เล็กและใหญใ่หแ้สดงในทว่งทา่ตา่งๆ 

เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ีไ่มค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด 

และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 

นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากน้ียังมบีรกิารถา่ยรูปกับสตัวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย 

**กรณีละครสตัวง์ดการแสดงหรอืบางคร ัง้งดการแสดงโดยไมก่ารแจง้ลว่งหนา้ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยทางบรษิทัจะเปลีย่นจากชมละครสตัวเ์ป็น 
น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์วกาศมอสโก (Museum Of Cosmonautics) แทน 
(หากมถีา่ยรปูหรอืวดีโีอ  จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)** 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ตัง้อยูใ่จกลางของกรุงมอสโคว ์

เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละศนูยร์วมทางจติใจของชาวรัสเซยีและยังเป็นทีเ่ก็บศพของเลนนิ 

ซึง่ถกูสรา้งดว้ยหนิแกรนติและหนิออ่นนับเป็นลา้นชิน้ทีต่อกลงไปบนพืน้ 

จนกลายเป็นลานกวา้งใจกลางเมอืง จัตรัุสแหง่น้ีเป็นสถานทีใ่ชจั้ดงาน หรอื กจิกรรมทีส่ าคัญตา่งๆ 

ของรัสเซยีมาหลายชัว่อายคุน จงึนับวา่เป็นจุดทอ่งเทีย่วรัสเซยีทีไ่มค่วรพลาด 

เพราะนอกจากจะสวยงามแลว้ ยังเป็นสถานทีท่ีร่ายลอ้มไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อยา่งเชน่ 

พระราชวังเครมลนิ มหาวหิารเซนตบ์าซลิ, พพิธิภัณฑท์ีส่ าคัญ, 

แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของกรุงมอสโควน่ั์นกค็อืหา้งสรรพสนิคา้กมุ (Gum) 

หา้งสรรพสนิคา้เกา่แกแ่ละใหญท่ีส่ดุในกรุงมอสโคว ์  ซึง่ปัจจุบันเป็นหา้งทีห่รูหราและอลังการมาก 

และอนุสรณ์สถานเลนนิซึง่เป็นบคุคลส าคัญของประเทศรัสเซยี น าทา่นถา่ยภาพกับ 

วหิารเซนตบ์าซลิ (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) 

ซึง่ถอืวา่เป็นสถาปัตยกรรมและสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของกรุงมอสโคว ์ เป็นวหิารทีส่วยงามทีม่โีบสถ ์ 9 

โบสถ ์ มรูีปทรงทีไ่มเ่หมอืนโบสถอ์ืน่ คอืมโีดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที ่ 9 ทีอ่ยูต่รงกลาง 

และท าใหอ้าคารมรูีปทรงแปดเหลีย่ม 

ดว้ยสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีโบราณ ยอดทีม่สีสีนัสวยงาม สดใส 

ตัง้ชือ่เลน่ใหว้หิารน้ีวา่ “โบสถล์กูกวาด”ทีม่ลีกัษณะเป็นโดมรูปหัวหอม 

สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณซึง่เชือ่วา่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่มไ่ดล้อกเลยีนแบบของศลิปะยคุใดมาก่



 
 

อน ในปี พ.ศ. 2095 วหิารแหง่น้ีถกูสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี ชือ่ โพสทน์คิ ยาคอฟเลฟ (Postnik 

Yakovlev) หลังจากไดส้รา้งเสร็จกถ็กูควกัดวงตาทัง้สองขา้งโดยกษัตรยิอ์วีานที ่ 4 

นับเป็นความโหดรา้ยทีน่่าเศรา้ยิง่นัก เพราะวา่ไมต่อ้งการใหไ้ปสรา้งสิง่สวยงามเชน่น้ีในทีแ่หง่ใดอกี 

(แวะถา่ยรปูดา้นนอก) ผา่นชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์ (SAVIOUR CLOCK TOWER) 

ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ทีท่ ามาจากทบัทมิน ้าหนัก 20 

ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995 และน าทา่นชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กมุ 

(GUM DEPARTMENT STORE) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 

ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม 

แบรนดด์ังทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุ่นลา่สดุ (New Collection) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)   

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่    เซนทปี์เตอรเ์บริก์ - โบสถน์โิคลสั - โบสถห์ยดเลอืด - พระราชวงัฤดหูนาว - ทีพ่กั 

 เชา้ตรู ่  บรกิารอาหารเชา้ SET BOX (6) 

 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพือ่เดนิทางสูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์(Saint Petersburg) 
***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหวา่งเมอืง จุดทีจ่อดรถกับตวัสถานีรถไฟ 
มรีะยะทางเดนิเทา้ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึง่ทา่นจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตัวทา่นเอง 
เพือ่ป้องกันกระเป๋าทีอ่าจจะสญูหายได*้** 

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

 



 
 

** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
**  

..... น.   ถงึนครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ โดยสวัสดภิาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (SAINT PETERSBURG) 

เป็นเมอืงทา่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของสหพันธรัฐรัสเซยี ตัง้อยูป่ากแมน่ ้าเนวา 

รมิอา่วฟินแลนดใ์นทะเลบอลตกิ สรา้งโดยพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราช เมือ่ พ.ศ. 2246 

โดยตวัเมอืงเริม่สรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจ านวนมากเพราะวา่พืน้ทีเ่ดมิของเมอืงนัน้เป็นดนิเ

ลนของทะเล 

พระองคท์รงเลอืกทีจ่ะสรา้งเมอืงทีบ่รเิวณน้ีเพราะวา่ตวัเมอืงมทีางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิ

ตอ่ไปทางยโุรปและประเทศอืน่ๆไดง่้าย เพือ่การปฏรูิปรัสเซยีใหท้ัดเทยีมกับประเทศอืน่ ๆ 

ในยโุรปไดโ้ดยง่าย ตอ่มาเมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์จงึไดรั้บสมญานามวา่หนา้ตา่งแหง่ยโุรป 

และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดรัิสเซยี เป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนัน้ 

ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีม่อสโคว ์เมือ่ ค.ศ. 1918) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

บา่ย น าทา่นชม โบสถน์โิคลสั (St.Nicholas Naval Cathedral) มหาวหิารแหง่การเดนิเรอื มผีนังสี

 น ้าเงนิทีง่ดงามและตัง้อยูร่มิฝ่ังคลองครูยค์อฟ มหาวหิารแหง่น้ีมคีวามงดงามและเป็นทีรั่กใคร่ทัง้ใน

 หมูท่หารของกองทัพเรอืของรัสเซยี มหาวหิารแหง่น้ีตัง้ชือ่ตามนักบญุนโิคลัสซึง่เป็นนักบญุองค์

 อปุถัมภนั์กเดนิเรอื และเป็นสถานทีอ่ันเป็นทีเ่คารพนับถอืโดยสถาบันทางศาสนาและนาวขีองรัสเซยี 

 เรยีนรูเ้กีย่วกับประวตัศิาสตรอ์ันยาวนานทีเ่กีย่วพันกับทหารเรอื และใชเ้วลาร าลกึถงึผูท้ีเ่สยีชวีติใน

 ทอ้งทะเล อกีทัง้เป็นสถานทีอ่ันเป็นทีเ่คารพนับถอืโดยสถาบันทางศาสนาและนาวขีองรัสเซยี (แวะ

 ถา่ยภาพดา้นนอก) 

  น าทา่นแวะถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ ณ โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled 
Blood) เริม่กอ่สรา้งเมือ่ ปี ค.ศ. 1883 แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1907 
เป็นอนุสรณ์ทีพ่ระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่ 3 สรา้งขึน้เพือ่ร ่าลกีถงึพระบดิาพระเจา้อเล็กซานเตอรท์ี ่ 2 
ผูป้ลดปลอ่ยชาวนา ซึง่ถกูลอบปลงพระชนมบ์รเิวณน้ี ในปี ค.ศ. 1881 สรา้งดว้ยรูปแบบศลิปะยคุฟ้ืนฟ ู
เลยีนแบบโบสถโ์บราณใน ครสิตศวรรษที ่ 12 ของกรุงมอสโคว ์
ภายในตกแตง่วจิติรบรรจงดว้ยฝีมอืจติกรกวา่ 30 คน ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่ 2 



 
 

โบสถไ์ดรั้บความเสยีหายจากระเบดิ 
หลังสิน้สดุสงครามจงึไดม้กีารบรูณะใหม(่แวะถา่ยภาพดา้นนอก) 

  น าทา่นเดนิทางสู ่ พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Palace) 
เป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 
มสี ิง่ของมากมายทีม่คีณุคา่ทางประวตัศิาสตรจ์นจัดแสดงไดไ้มห่มด  แบง่เป็นอาคาร 3 ชัน้ 
ขนาดใหญ ่ ประกอบไปดว้ยหมูอ่าคาร 5 หลังเชือ่มตอ่กัน ออกแบบโดยสถาปนกิหลายคน 
มคีวามสวยงามลงตวัและกลมกลนืเขา้กันอยา่งดเียีย่ม 

ตัวอาคารทาดว้ยสฟ้ีาตดัขอบประตหูนา้ตา่งดว้ยสขีาวโดดเดน่ 
ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมของสะสมและสมบตัลิ ้าคา่ของพระนางแคทเธอรนีที ่ 2 
มหาราชนีิ อาท ิภาพวาด ของศลิปินชือ่กอ้งโลก ลโีอนาโด ดาวนิช ีนาฬกิานกยงไขลานเกา่แกส่งูคา่ 
เป็นตน้ (ชมความงามดา้นใน) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)   

ทีพ่กั  โรงแรม โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG  

หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห่า้     พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - ป้อมปีเตอรแ์ละปอล - Outlet Village Pulkovo - ทีพ่กั 

เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) เป็นพระราชวังฤดรูอ้น 

พระราชวังทีพ่ระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงสรา้งขึน้รมิทะเลบอลตกิในปี 1705 

เพือ่ใหเ้ป็นทีป่ระทับพักผอ่นในชว่งฤดรูอ้น 

และก็ทรงมคีวามตอ้งการใหพ้ระราชวังแหง่น้ีสวยงามยิง่ใหญย่ิง่กวา่พระราชวังแวรซ์ายสแ์หง่ฝร่ังเศส 

ดว้ยจุดประสงคเ์ดยีวกค็อืเพือ่แสดงออกถงึความรุ่งเรอืงร า่รวยของรัสเซยีในยคุนัน้ 

เพราะตอ้งการใหย้ิง่ใหญเ่หนือใคร 

บรรดาวศิวกรสถาปนกิฝีมอืดจีงึถกูเกณฑม์ารับงานออกแบบพระราชวังแหง่น้ีมากมาย 

เพือ่เนรมติความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสกิใหก้ับตวัอาคารและหอ้งตา่

งๆ ทัง้หมด ทีย่ ิง่ใหญก่วา่หอ้งไหนๆ ก็ตอ้งทอ้งพระโรงและหอ้งจัดเลีย้งซึง่จะ     เลศิหรูมาก 

และจะอลังการกันแคภ่ายใน 

เพราะภายนอกเราก็จะไดต้ืน่ตากับอทุยานพรรณไมท้ีม่ปีระตมิากรรมน ้าพทุองเหลอืง สูงถงึ 27 

ขัน้พรอ้มรูปปั้นอกี 255 ชิน้ตกแตง่รายรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บา่ย น าทา่นแวะถา่ยภาพ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) ทีน่ี่เป็นสิง่แรกทีส่รา้ง

 ในเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ซึง่เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตัง้อยู่

 บนเกาะวาซลิเยฟกี ้ (Vasilyevsky Island) เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ 1712 ดว้ยการตัง้ชือ่วหิารแหง่น้ี

 เพือ่เป็นเกยีรตแิดนั่กบญุปีเตอรแ์ละนักบญุพอล เพือ่เป็นการเผยแพร่ศาสนา ซึง่วหิารแหง่น้ีเป็นที่

 เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก (แวะถา่ยรปูดา้น

 นอก) 

 เดนิทางชอ้ปป้ิง Outlet Village Pulkovo ใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีเ่อาทเ์ลต็ 

ซึง่รวมรา้นคา้แบรนดด์ังมากมายกวา่ 40 รา้นคา้ชัน้น ามากมาย อาท ิ ADIDAS, BOSS, FURLA, 

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

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง  

ทีพ่กั  โรงแรม โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG  

หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห่ก มอสโคว ์- สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์- ตลาดอสิมายโลโว ่- ถนนอารบตั - ทีพ่กั 

เชา้ตรู ่  บรกิารอาหารเชา้ SET BOX (11) 

น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพือ่เดนิทางสูเ่มอืงมอสโคว ์(Moscow) 
***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหวา่งเมอืง จุดทีจ่อดรถกับตวัสถานีรถไฟ 
มรีะยะทางเดนิเทา้ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึง่ทา่นจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตัวทา่นเอง 
เพือ่ป้องกันกระเป๋าทีอ่าจจะสญูหายได*้** 

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

** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
** 

..... น.   ถงึเมอืงมอสโคว ์โดยสวัสดภิาพ  
 จากนัน้น าทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ (MOSCOW METRO) สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1931 โดยไดรั้บการยกยอ่งจากทัว่โลกวา่เป็นสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทีส่วยทีส่ดุในโลก 

ซึง่ในแตล่ะสถานีจะมกีารตกแตง่ทีแ่ตกตา่งกัน 

ในอดตีสถานีรถไฟใตด้นิไดก้ลายเป็นหลมุหลบภัยทีด่ทีีส่ดุเพราะมโีครงสรา้งทีแ่ข็งแรง 



 
 

รวมทัง้การกอ่สรา้งทีข่ดุลงลกึไปถงึใตด้นิหลาย 10 เมตร 

และบางสถานียังเป็นทีบ่ญัชาการระหวา่งสงครามอกีดว้ย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 

บา่ย น าทา่นสู ่ ตลาดอสิมายโลโว ่ (IZMAILOVO MARKET) ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศรัสเซยี 

 สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.2003 โดยมจีุดประสงคใ์หเ้ป็นศนูยว์ฒันธรรม – พพิธิภัณฑ ์ การบันเทงิ และ

 แหลง่การเรยีนรู ้ ตลอดจนเป็นสถานทีส่ าหรับจัดกจิกรรมตา่งๆ ดา้นหนา้ทางเขา้ของ 

 Izmailovo Kremlin จะมองเห็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบตา่งๆ ซึง่เป็นศลิปะเกา่แกด่ัง้เดมิของ

 รัสเซยี เป็นจดุถา่ยภาพที ่สวยงาม อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ อาท ิ เชน่ 

 นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตา แมล่กูดก, ผา้คลมุไหล ่และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ถนนอารบตั (ARABAT ROAD) ถอืเป็นถนนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี 

เคยถกูท าลายไปในชว่งศตวรรษที ่ 18 แตม่กีารซอ่มแซมขึน้มาใหม ่

ปัจจุบันถนนเสน้น้ีกลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วรัสเซยีชือ่ดัง จติรกร 

รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ ศนูยว์ัฒนธรรม โรงละคร แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ 

และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ระยะทางประมาณ 1 ก.ม. 

ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ตามอธัยาศัย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีเ่จ็ด   มหาวหิารโดมทองหรอืมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ - ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว - 

ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย  

เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 

จากนัน้น าทา่นชมดา้นนอก มหาวหิารโดมทองหรอืมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ (ST. SAVIOUR 
CATHEDRAL) เป็นวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยีและสงูทีส่ดุในโลก ตัง้อยูต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า Moskva 
เมอืงมอสโก ประเทศรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร ์ ที ่ 1 
เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะและแสดงกตัญญตุาแดพ่ระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จ
ากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 และในทา้ยทีส่ดุปี 
1990 มกีารระดมทนุสรา้งมหาวหิารขึน้มาใหมจ่ากเงนิบรจิาคของประชาชน 
ดังนัน้ทีน่ี่จงึเป็นทีรั่กและศนูยร์วมจติใจของประชาชน 
ถกูใชเ้ป็นสถานทีห่ลกัในการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา สว่นการตกแตง่ภายในโบสถนั์น้ 
สวยงามและดศูักดิส์ทิธิม์าก คนทีเ่ดนิเขา้ไปตอ้งคอ่นขา้งส ารวม และไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรูปดา้นใน 
ทกุทา่นตอ้งมาชมดว้ยตาของตัวเอง ซึง่ควรคา่แกก่ารเขา้ชมเป็นอยา่งยิง่  



 
 

(แวะถา่ยรปูดา้นนอก) 

11.00 น. จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว  

14.40 น. ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ 

Vietnam Airlines (VN) เทีย่วบนิที ่VN62    

วนัทีแ่ปด   ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

03.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม (แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

08.50 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Vietnam Airlines (VN) 

เทีย่วบนิที ่VN611 

10.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

พรอ้มความประทับใจ 

 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 9,999 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
ส าคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ ทา่นละ 100 USD. 

(เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) 



 
 

* กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง 

ท ัง้จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✔ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) 

รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื 

เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

✔ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Vietnam Airlines (VN) 

อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. (1 ชิน้) และ 

ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้น้ีเจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) 

ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✔ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

✔ คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ (พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

✔ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✔ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✔ คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✔ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✔ คา่บรกิารน้ีรับเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 

✔ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

✔ คา่ใชจ่้ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

✔ คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมทา่นละ 70 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

ทา่น/ทรปิ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร 

**เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ*่*   

✔ คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆ 

ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

✔ คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้

ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ 

ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

✔ คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้
หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป 
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

★ มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  

กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

100 % 



 
 

★ สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

● หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

● หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

● เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น 
ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

● หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ 
พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

● สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) 
โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, 
เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-
นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 
และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ 
เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง 

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

❖ เนือ่งจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) , หอ้งพกัคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 

Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั 

และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 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 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

❖ โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

❖ กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) 

หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกัน 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

1. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

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

การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

5. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

6. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ 

หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั 

ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



 
 

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก 

ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

8. ทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ 

ทัง้น้ี กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน 

กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่า่นตอ้งออก

บัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋ 

9. กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ 

และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั 

ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง 

โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆ  ทัง้ส ิน้  

(กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

10. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 

วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

11. มัคคเุทศก ์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

12. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง 

ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 

อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื 

การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

13. อัตราทัวรน้ี์ เป็นอตัราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้ จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ 

หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

14. ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่ม่รูจั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

15. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วนัเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ 

อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์

และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี 

เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

16. ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 

ขึน้อยูก่ับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่ กรณีไมม่ ี

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

17. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิ สีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ 

หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื 

ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้ แวน่กันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา 

อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

18. กรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

19. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเลก็นอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้

ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง 



 
 

กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่

โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 

เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 

กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ่้าย 

แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 

ซึง่โดยสว่นใหญต่ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน 

ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

20. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเชค็อนิพรอ้มกัน และ 

สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

21. ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก 

เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพักเดีย่ว 

(SINGLE) และหอ้งคู ่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม 

หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

22. เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้ ** 

23. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั 

24. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา 

ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

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) 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือววั  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 



 
 

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

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

 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 


