
 
 

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 ถา่ยรปูคูก่บัโบสหวัหอมเซนตบ์าซลิ 

 น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูเ่ซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

 ชม 2 พระราชวงัฤดรูอ้น และพระราชวงัฤดหูนาว 

 ชอ้ปป้ิง Outlet Village Pulkovo 

 แวะซือ้ของฝาก ถนนคนเดนิอารบตั  



 
 

 

 
วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย 

16.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประต ู3 เคาทเ์ตอร ์D สาย

การบนิ Vietnam Airlines  (VN) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าท่าน

โหลดสมัภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ

สายการบนิ)  

19.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 

Vietnam Airlines  (VN) เทีย่วบนิที ่VN618   

21.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม (แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว - เมอืงชาร์

กอรส์ - สแปรโ์รวฮ์ลิสห์รอืเลนนิฮลิส ์- น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้มอสโคว ์- ทีพ่กั 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน 

Vietnam Airlines  (VN) เทีย่วบนิที ่VN63   

06.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว ประเทศรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่า

ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย

แลว้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชารก์อรส์ (ZAGORSK) ซึง่ชือ่เดมิคอืเซอรก์าเยฟโปสาด (Sergiev Posad) 

เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่คีวามโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึง่มมีาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่15-

18 เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของอารามออรโ์ธดอกซ ์(Orthodox) เป็นทีต่ัง้ของศา

สนสถานที่ใหญ่ทีส่ดุและเกา่แกท่ี่สดุ โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่ห่างจากกรุงมอสโควไ์ปทางทศิตะวันออก

ประมาณ 70 กโิลเมตร เมือ่ปี ค.ศ.1919 ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น "ซากอรส์" เพือ่ใหเ้กยีรตแิกเ่ลขาธกิาร

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 ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ 

(รวมทา่นละ 70 USD) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 
 

คณะกรรมการพรรคคอมมวินสิตท์ีช่ ือ่ วา่ "ชารก์อรส์กี"้ และยงัเป็นทีต่ัง้ของ "ศาสนาสถานทรนิติีข้อง

เซนตเ์ซอรเ์จยีส" (Trinity Monastery of St.Sergius) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ด มอีาคาร

สถาปัตยกรรมโบราณสวยงาม อาท ิโบสถโ์ฮล ีทรนีติ ี ้(HOLY TRINITY MONASTERY) สขีาว 

หลังคาเป็นยอดโดมสีทอง โบสถ์ยอดโดมหัวหอมสีน ้าเงนิและสีทองอัสสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) และบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธิธ์รรมชาต ิ(CHAPEL OVER THE WELL) มเีรือ่งเลา่วา่ ชายตา

บอดเดนิทางมาทีโ่บสถแ์ลว้คน้พบบอ่น ้าโดยบังเอญิ หลังจากน าน ้ามาลา้งหนา้ ความศักดิส์ทิธิก็์ท าให ้

ชายตาบอดสามารถมองเห็นได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูม่อสโคว ์ชมจุดชมววิสแปรโ์รวฮ์ลิสห์รอืเลนนิฮลิส ์(SPARROW HILLS) 

หรอืเนนิเขานกกระจอก เป็นบรเิวณทีม่องเห็นทัศนียภาพ สามารถมองเห็นววิของกรุงมอสโควไ์ด ้

กวา้งมากของนครมอสโควท์ีอ่ยูเ่บือ้งลา่งไดโ้ดยทัง้หมด จงึท าใหเ้ลนนิผูน้ าพรรคคอมมวินสิตใ์นอดตี 

เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั ้งบา้นพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั ้งของ

มหาวทิยาลัยมอสโคว ์และเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโควท์ีคู่รั่กนยิมมาถา่ยภาพแตง่งาน รวมถงึ

เป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว์ 

 น าทา่นชมสวนแหง่ใหม ่Zaryadye Park กลางกรุงมอสโคว ์ซ ึง่ไดป้รับปรุงรโีนเวทใหม ่อยูใ่กล ้

กบัศนูยก์ลางทอ่งเทีย่วของมหานครมอสโควค์อืจัตรัุสแดง และราชวังเคลมลนิ นับเป็นสวนทีม่ดีไีซน์

สวยแบบธรรมชาต ิสวนป่า ทีม่ฉีากหลังเป็นแลนดม์ารก์ของรัสเซยี ส าหรับสวนสาธารณะนี้นับเป็น

สญัลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมหนึง่ทีจ่ะไดฉ้ลองมหานครมอสโควค์รบรอบ 870 ปี  ซึง่ภายในสวนจะ

มพีชืพรรณทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของรัสเซยี  โดยท าเลทีต่ัง้ของสวนแหง่นีอ้ยูไ่มห่า่งจากเคลมลนิมากนัก 

จะอยู่ต ิดกับแม่น ้ ามอสโคว์ นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ 

คอนเสริต์ฮอลล ์และทีพ่ลาดไมไ่ดก้็คอื “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูป

ตัว V ทีส่รา้งยืน่ขึน้ไปเหนือแมน่ ้า สรา้งขึน้จากคอนกรตีและไมแ้ต่สามารถรองรับน ้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 าท่านชม พระราชวงัเครมลนิ (KREMLIN PALACE) ตัง้อยู่ที่กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซยี 

สรา้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ ามอสควา ภายในมีพระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ  เป็น



 
 

ศูนย์กลางที่ส าคัญของเมอืงหลวง ทัง้ยังไดม้ีการรวบรวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามไวร้วมกันอยู่

มากมาย จัดเป็นสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของมอสโคว ์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกมุารแหง่นคร

เคียฟ เจา้ชายยูร ิโดลโกรูกีมรัีบสั่งใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม ้

ธรรมดาทีเ่ป็นเหมอืนหัวใจของกรงุมอสโคว ์ตามความเชือ่ของชาวรัสเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติของพระ

เจา้ ปัจจบุนัพระราชวังเครมลนิเป็นพพิธิภัณฑแ์ละทีต่ัง้สถานทีส่ าคัญหลายแห่ง เชน่ สภาคองเกรส 

วหิารต่างๆหอระฆังของอวีานมหาราชและสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ อกีมากมาย และยังเป็นทีต่ัง้ของ มหา

วหิารอสัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวหิารแห่งนี้เป็นสถานทีป่ระกอบพธิบีรม

ราชภเิษก สวมมงกฏุชรอ้งคใ์หม่ เริม่ตัง้แต่ซารอ์วิานที ่4 เป็นตน้มา อกีทัง้ยังรวมถงึการเขา้สาบาน

ตนของเจา้ผูค้รองแควน้ตา่งๆ วา่จะสวามภิกัดิต์อ่ซารแ์ห่งรัสเชยีอกีดว้ย ภายในประกอบดยภาพวาด

ไอคอนต่างๆ และภาพตามพระคัมภรีใ์บเบลิชว่งตอนทีส่ าคัญครบถว้น รวมถงึวันพพิากษาดว้ย พระ

แท่นประทับของพระเจา้อวิานที่ 4 ส าหรับฟังเทศน์ พระแท่นทีป่ระของพระมเหสขีองซาร ์และพระ

แท่นส าหรับพระสังฆราชผูแ้สดงเทศนา (หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) ผา่นชม มหาวหิารอารค์าเกล มคิาเอล (CATHEDRAL OF ST. 

MICHAEL THE ARCHANGEL) ทีส่รา้งอทุศิใหก้บันักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจบุนัเป็นที่

เก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ ผา่นชม หอระฆงัพระเจา้อวีาน (IVAN THE GREAT BELL 

TOWER) สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1505-1508 หอคอยมคีวามสูง 80 เมตร มจี านวนขัน้บันได 137 ขัน้ 

อาคารตรงกลางมรีะฆงัขนาดใหญห่นัก 64 ตันแขวนอยู ่ตามประเพณีแลว้ระฆังนี้จะถูกต ี3 ครัง้เมือ่มี

การสวรรคตของพระเจา้ซารเ์ท่านัน้ ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์ (TSAR CANNON) ปืนใหญ่

พระเจา้ซารม์คีวามยาวมากถงึเกอืบ 6 เมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1586 โดยจดุประสงคใ์นการสรา้งขึน้

ก็เพือ่เป็นสญัลักษณ์ของอ านาจเพยีงเทา่นัน้ ไมเ่คยน ามาใชจ้รงิในสมรภมูสิงคราม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บา่ย น าท่านชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) ทีโ่ด่งดังไปทั่วโลก เพราะการฝึกสัตวท์ัง้เล็กและใหญ่

ใหแ้สดงในทว่งทา่ตา่งๆ เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ีไ่มค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้

มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบง่การแสดงออกเป็น 2 

ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนี้ยังมบีรกิารถ่ายรูปกับสัตวต์่างๆ 

และมขีองทีร่ะลกึดว้ย 

**กรณีละครสตัวง์ดการแสดงหรอืบางคร ัง้งดการแสดงโดยไมก่ารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยทางบรษิทัจะเปลีย่นจากชมละครสตัวเ์ป็น น าทา่นเขา้ชม 
พพิธิภณัฑอ์วกาศมอสโก (Museum Of Cosmonautics) แทน (หากมถีา่ยรูปหรอืวดีโีอ  จะมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)** 
 



 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ตัง้อยู่ใจกลางของกรุงมอสโคว์ เป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิแ์ละศูนย์รวมทางจติใจของชาวรัสเซยีและยังเป็นที่เก็บศพของเลนิน ซึง่ถูกสรา้งดว้ย

หนิแกรนติและหนิออ่นนับเป็นลา้นชิน้ทีต่อกลงไปบนพืน้ จนกลายเป็นลานกวา้งใจกลางเมอืง จัตุรัส

แหง่นีเ้ป็นสถานทีใ่ชจั้ดงาน หรอื กจิกรรมทีส่ าคัญตา่งๆ ของรัสเซยีมาหลายชัว่อายคุน จงึนับว่าเป็น

จดุทอ่งเทีย่วรัสเซยีทีไ่มค่วรพลาด เพราะนอกจากจะสวยงามแลว้ ยังเป็นสถานทีท่ีร่ายลอ้มไปดว้ย

สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อยา่งเชน่ พระราชวังเครมลนิ มหาวหิารเซนตบ์าซลิ, พพิธิภัณฑท์ีส่ าคัญ, 

แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของกรุงมอสโควน่ั์นก็คอืหา้งสรรพสนิคา้กมุ (Gum) หา้งสรรพสนิคา้เกา่แกแ่ละ

ใหญท่ีส่ดุในกรงุมอสโคว ์ ซึง่ปัจจุบันเป็นหา้งทีห่รูหราและอลังการมาก และอนุสรณ์สถานเลนนิซึง่

เป็นบคุคลส าคัญของประเทศรัสเซยี น าท่านถ่ายภาพกับ วหิารเซนตบ์าซลิ (SAINT BASIL'S 

CATHEDRAL) ซึง่ถอืว่าเป็นสถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของกรุงมอสโคว ์เป็นวหิารที่

สวยงามทีม่โีบสถ์ 9 โบสถ ์มรีูปทรงทีไ่ม่เหมอืนโบสถอ์ืน่ คอืมโีดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที่ 9 ทีอ่ยู่

ตรงกลาง และท าใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ดว้ยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณ ยอดที่มีสีสันสวยงาม สดใส ตัง้ชือ่เล่นใหว้หิารนี้ว่า “โบสถ์

ลกูกวาด”ทีม่ลีักษณะเป็นโดมรปูหัวหอม สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณซึง่เชือ่วา่เป็นสถาปัตยกรรมที่

ไมไ่ดล้อกเลยีนแบบของศลิปะยคุใดมากอ่น ในปี พ.ศ. 2095 วหิารแห่งนี้ถูกสรา้งโดยสถาปนกิชาว

รัสเซยี ชือ่ โพสทน์คิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) หลังจากไดส้รา้งเสร็จก็ถูกควักดวงตาทัง้

สองขา้งโดยกษัตรยิอ์วีานที ่4 นับเป็นความโหดรา้ยทีน่่าเศรา้ยิง่นัก เพราะว่าไมต่อ้งการใหไ้ปสรา้ง

สิ่งสวยงามเช่นนี้ในที่แห่งใดอีก (แวะถ่ายรูปด้านนอก)  ผ่านชม หอนาฬิกาซาวิเออร ์

(SAVIOUR CLOCK TOWER) ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 

แฉก ทีท่ ามาจากทับทมิน ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995 และ

น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM DEPARTMENT STORE) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แก่

ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจบุนัเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดด์ังทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุน่ลา่สดุ (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 าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเพือ่เดนิทางสูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์(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) เป็นเมอืงท่าทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ

ของสหพันธรัฐรัสเซยี ตัง้อยูป่ากแมน่ ้าเนวา รมิอา่วฟินแลนดใ์นทะเลบอลตกิ สรา้งโดยพระเจา้ซารปี์

เตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจ านวนมาก

เพราะว่าพื้นที่เดมิของเมอืงนัน้เป็นดนิเลนของทะเล พระองคท์รงเลอืกที่จะสรา้งเมอืงทีบ่รเิวณนี้

เพราะวา่ตัวเมอืงมทีางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิตอ่ไปทางยโุรปและประเทศอืน่ๆไดง้า่ย เพือ่

การปฏริูปรัสเซยีใหท้ัดเทยีมกับประเทศอืน่ ๆ ในยโุรปไดโ้ดยง่าย ต่อมาเมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์จงึ

ไดรั้บสมญานามว่าหนา้ต่างแห่งยโุรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดรัิสเซยี เป็นเวลา 206 ปี 

(หลังจากนัน้ ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีม่อสโคว ์เมือ่ ค.ศ. 1918) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

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

 น ้าเงนิทีง่ดงามและตัง้อยูร่มิฝ่ังคลองครูยค์อฟ มหาวหิารแห่งนี้มคีวามงดงามและเป็นทีรั่กใคร่ทัง้ใน

 หมู่ทหารของกองทัพเรือของรัสเซยี มหาวหิารแห่งนี้ตัง้ชือ่ตามนักบุญนิโคลัสซึง่เป็นนักบุญองค์

 อปุถัมภนั์กเดนิเรอื และเป็นสถานทีอ่นัเป็นทีเ่คารพนับถอืโดยสถาบันทางศาสนาและนาวขีองรัสเซยี 

 เรยีนรูเ้กีย่วกับประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานทีเ่กีย่วพันกับทหารเรอื และใชเ้วลาร าลกึถงึผูท้ีเ่สยีชวีติใน

 ทอ้งทะเล อกีทัง้เป็นสถานทีอ่นัเป็นทีเ่คารพนับถอืโดยสถาบันทางศาสนาและนาวขีองรัสเซยี (แวะ

 ถา่ยภาพดา้นนอก) 



 
 

  น าท่านแวะถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ 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
ปลงพระชนมบ์รเิวณนี้ ในปี ค.ศ. 1881 สรา้งดว้ยรูปแบบศลิปะยคุฟ้ืนฟ ูเลยีนแบบโบสถโ์บราณใน 
ครสิตศวรรษที่ 12 ของกรุงมอสโคว ์ภายในตกแต่งวจิติรบรรจงดว้ยฝีมอืจติกรกว่า 30 คน ในชว่ง
สงครามโลกครัง้ที ่2 โบสถไ์ดรั้บความเสยีหายจากระเบดิ หลังสิน้สดุสงครามจงึไดม้กีารบรูณะใหม่
(แวะถา่ยภาพดา้นนอก) 

  น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Hermitage Palace) เป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่ง
หนึง่ของโลก มสี ิง่ของมากมายทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตรจ์นจัดแสดงไดไ้มห่มด  แบง่เป็นอาคาร 3 
ชัน้ ขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ยหมู่อาคาร 5 หลังเชือ่มต่อกัน ออกแบบโดยสถาปนิกหลายคน มี
ความสวยงามลงตัวและกลมกลนืเขา้กันอย่างดเียีย่ม ตัวอาคารทาดว้ยสฟ้ีาตัดขอบประตูหนา้ต่าง
ดว้ยสขีาวโดดเดน่ ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมของสะสมและสมบัตลิ ้าค่าของพระนางแคท
เธอรนีที ่2 มหาราชนิ ีอาท ิภาพวาด ของศลิปินชือ่กอ้งโลก ลโีอนาโด ดาวนิช ีนาฬกิานกยงไขลาน
เกา่แกส่งูคา่ 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 าท่านเขา้ชม พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) เป็นพระราชวังฤดูรอ้น พระราชวังที่

พระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงสรา้งขึน้รมิทะเลบอลตกิในปี 1705 เพือ่ใหเ้ป็นทีป่ระทับพักผอ่นในชว่งฤดู

รอ้น และก็ทรงมคีวามตอ้งการใหพ้ระราชวังแห่งนี้สวยงามยิง่ใหญ่ยิง่กว่าพระราชวังแวรซ์ายสแ์ห่ง

ฝร่ังเศส ดว้ยจุดประสงคเ์ดยีวก็คอืเพือ่แสดงออกถงึความรุ่งเรอืงร ่ารวยของรัสเซยีในยุคนัน้ เพราะ

ตอ้งการใหย้ิง่ใหญเ่หนอืใคร บรรดาวศิวกรสถาปนกิฝีมอืดจีงึถูกเกณฑม์ารับงานออกแบบพระราชวัง

แห่งนี้มากมาย เพือ่เนรมติความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสกิใหก้ับตัว

อาคารและหอ้งต่างๆ ทัง้หมด ที่ย ิง่ใหญ่กว่าหอ้งไหนๆ ก็ตอ้งทอ้งพระโรงและหอ้งจัดเลีย้งซึง่จะ     

เลศิหรูมาก และจะอลังการกันแค่ภายใน เพราะภายนอกเราก็จะไดต้ื่นตากับอุทยานพรรณไมท้ี่มี

ประตมิากรรมน ้าพทุองเหลอืง สงูถงึ 27 ขัน้พรอ้มรปูปัน้อกี 255 ช ิน้ตกแตง่รายรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บา่ย น าท่านแวะถ่ายภาพ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) ทีน่ี่เป็นสิง่แรกทีส่รา้ง

 ในเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ซึง่เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนอืสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตัง้อยู่

 บนเกาะวาซลิเยฟกี ้(Vasilyevsky Island) เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ 1712 ดว้ยการตัง้ชือ่วหิารแห่งนี้

 เพือ่เป็นเกยีรตแิด่นักบญุปีเตอรแ์ละนักบุญพอล เพือ่เป็นการเผยแพร่ศาสนา ซึง่วหิารแห่งนี้เป็นที่

 เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก (แวะถา่ยรูปดา้น

 นอก) 

 เดนิทางชอ้ปป้ิง Outlet Village Pulkovo ใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีเ่อาทเ์ล็ต ซึง่รวมรา้นคา้แบรนด์

ดังมากมายกว่า 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 าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเพือ่เดนิทางสูเ่มอืงมอสโคว ์(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  

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

1931 โดยไดรั้บการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทีส่วยทีสุ่ดในโลก ซึง่ในแต่ละ

สถานจีะมกีารตกแตง่ทีแ่ตกตา่งกนั ในอดตีสถานรีถไฟใตด้นิไดก้ลายเป็นหลมุหลบภยัทีด่ทีีส่ดุเพราะ

มโีครงสรา้งทีแ่ข็งแรง รวมทัง้การกอ่สรา้งทีขุ่ดลงลกึไปถงึใตด้นิหลาย 10 เมตร และบางสถานียัง

เป็นทีบ่ญัชาการระหวา่งสงครามอกีดว้ย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 



 
 

บา่ย น าท่านสู ่ตลาดอสิมายโลโว ่(IZMAILOVO MARKET) ตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศรัสเซยี 

 สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.2003 โดยมจีุดประสงค์ใหเ้ป็นศูนย์วัฒนธรรม – พพิธิภัณฑ์ การบันเทงิ และ

 แหล่งการเรียนรู  ้ตลอดจนเป็นสถานที่ส าห รับจัดกิจกรรมต่างๆ ด า้นหนา้ทางเขา้ของ 

 Izmailovo Kremlin จะมองเห็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึง่เป็นศลิปะเก่าแก่ดัง้เดมิของ

 รัสเซยี เป็นจดุถา่ยภาพทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ เช่น 

 นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตา แมล่กูดก, ผา้คลมุไหล ่และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนอารบตั (ARABAT ROAD) ถอืเป็นถนนทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของรัสเซยี เคยถูกท าลายไปในชว่ง

ศตวรรษที ่18 แตม่กีารซอ่มแซมขึน้มาใหม ่ปัจจุบันถนนเสน้นี้กลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ และกลายเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วรัสเซยีชือ่ดัง จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ ศนูยว์ัฒนธรรม โรงละคร แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้

ของที่ระลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลียน และศลิปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

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 าท่านชมดา้นนอก มหาวหิารโดมทองหรอืมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(ST. SAVIOUR 
CATHEDRAL) เป็นวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยีและสงูทีส่ดุในโลก ตัง้อยูต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า Moskva 
เมอืงมอสโก ประเทศรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร์ ที ่1 เพือ่เป็นอนุสรณ์
แหง่ชยัชนะและแสดงกตัญญตุาแด่พระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโป
เลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 และในทา้ยทีสุ่ดปี 1990 มกีาร
ระดมทุนสรา้งมหาวหิารขึน้มาใหม่จากเงนิบรจิาคของประชาชน ดังนัน้ทีน่ี่จงึเป็นทีรั่กและศูนยร์วม
จติใจของประชาชน ถูกใชเ้ป็นสถานที่หลักในการประกอบพธิีกรรมทางศาสนา ส่วนการตกแต่ง
ภายในโบสถนั์น้ สวยงามและดศูักดิส์ทิธิม์าก คนทีเ่ดนิเขา้ไปตอ้งคอ่นขา้งส ารวม และไมอ่นุญาตให ้
ถา่ยรปูดา้นใน ทกุทา่นตอ้งมาชมดว้ยตาของตัวเอง ซึง่ควรคา่แกก่ารเขา้ชมเป็นอยา่งยิง่  
(แวะถา่ยรปูดา้นนอก) 

11 .

00 น .

 จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว  

14.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 

Vietnam Airlines (VN) เทีย่วบนิที ่VN62    

วนัทีแ่ปด   ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

03.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม (แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

08.50 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ Vietnam Airlines (VN) 

เทีย่วบนิที ่VN611 

10.50 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ

ประทับใจ 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

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



 
 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
ส าคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ย

แลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่่า

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Vietnam Airlines (VN) อนุญาต

ใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 23 กก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิได ้

น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก. (ไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

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

กฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน

โรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมทา่นละ 70 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) ทา่น/

ทรปิ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ*่*   

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

 คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป 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 าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

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

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

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 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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิข ึน้จาก

นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

 โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

 กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่

มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจ

มลีักษณะแตกตา่งกนั 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

1. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

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

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

5. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

6. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 



 
 

8. ทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ 

ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋ว 

9. กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ 

ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความ

เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆ  ทัง้ส ิน้  (กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่

ทานเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

10. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

11. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

12. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

13. อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

14. ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

15. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

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

ขึน้อยูก่ับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักว่ามหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีท่าน

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

17. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริม่มืดแลว้ สถานที่

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

ทอ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคือง

ตา 

18. กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

19. หากวันเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบนิ หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไป

ได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี

ช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไป

อา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หาก

ท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

20. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

21. ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่าง

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

(TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 



 
 

22. เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

23. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ 

24. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

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 ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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    


