
 

 

รสัเซยี มอสโคว-์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8 วนั 5 คนื  
ซปุตาร.์..เรนโบว ์

  ก าหนดเดนิทาง ตุลาคม - ธนัวาคม 2562 

โดยสายการบนิ  เวยีดนามแอรไ์ลน ์(VN)  
(บนิบ่าย-กลบับ่าย) 

❖ วหิารเซนตบ์าซลิ สถาปัตยกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอมหรอืโบสถลู์กกวาดนั่นเอง 

❖ มหาวหิารโดม หรอื มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์โบสกนิ์กายออรโ์ธดอกซท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในมอสโคว 

❖ พระราชวงัเครมลนิ ประกอบดว้ยวหิารตา่งๆ เปรยีบเสมอืนหวัใจทีส่ าคญัของประเทศรสัเซยี 

❖ มหาวหิารเซนตไ์อแซค โดดเดน่ดว้ยยอดโดมทองค า และสถาปัตยกรรมโบราณสุดคลาสสกิ 

❖ พระราชวงัฤดูหนาว มศีลิปะภาพวาดและโบราณวตัถลุ า้คา่ทีโ่ดง่ดงัของโลกมากกว่า 3 ลา้นชิน้ 
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วนัแรก      ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย 

16.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิอาคาร 1 ประตู ... เคานเ์ตอร ์...สาย
การบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าท่านโหลด
สมัภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเคร ือ่ง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ)  

19.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน 
VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN618 (ส าหรบัเที่ยวบินนี้ มีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดื่มบน
เคร ือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

21.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (เพือ่แวะเปลี่ยน
เครือ่ง)   

วนัทีส่อง      ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว-เมอืงมอสโคว-์มหา
วหิารโดมทอง – ย่านถนนอาราบตั - สถานีรถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว(์METRO) – จดุชมววิสแปร ์
โรวฮ์ลิ 

00.10 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว (อเล็กซานเดอร ์ปุชกนิ) กรุงมอสโก ประเทศ
รสัเซยี โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN63 (ส าหรบัเที่ยวบินนี้ มีบรกิาร
อาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 5 นาท)ี 

08.45 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว (อเล็กซานเดอร ์ปุชกนิ) กรุงมอสโคว ์ประเทศ
รสัเซยี  
(เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบั
สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(MOSCOW) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรสัเซยี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ 
การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามสักวา ซึง่ในตวัเมอืงมปีระชากรอยู่อาศยั
กว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป และเมือ่สมยัคร ัง้ทีส่หภาพโซเวยีต
ยงัไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยงัเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 
น าท่านชม มหาวิหารโดมทองหรอืมหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(ST. SAVIOUR CATHEDRAL) เป็น
วิหารที่ใหญ่ที่สุดในรสัเซยีและสูงที่สุดในโลก ตัง้อยู่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรสัเซยี 
สรา้งขึน้ในสมยัของพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 เพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็น
เจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ชเ้วลากอ่สรา้ง
นานถึง 45 และในทา้ยที่สุดปี 1990 มีการระดมทุนสรา้งมหาวิหารขึน้มาใหม่จากเงินบรจิาคของประชาชน 
ดงัน้ันทีน่ี่จงึเป็นทีร่กัและศูนยร์วมจติใจของประชาชน ถูกใชเ้ป็นสถานทีห่ลกัในการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 
ส่วนการตกแต่งภายในโบสถน้ั์น สวยงามและดูศกัดิส์ิทธิม์าก คนที่เดินเขา้ไปตอ้งค่อนขา้งส ารวม และไม่
อนุญาตใหถ้่ายรปูดา้นใน ทุกท่านตอ้งมาชมดว้ยตาของตวัเอง ซึง่ควรค่าแกก่ารเขา้ชมเป็นอย่างยิง่ค่า 
(หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีรจ์ะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 
น าท่านชอปป้ิง ย่านถนนอารบตั (ARABAT ROAD) ถนนอารบตั ถือเป็นถนนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของรสัเซยี 
เคยถูกท าลายไปในชว่งศตวรรษที ่18 แต่มกีารซอ่มแซมขึน้มาใหม่ ปัจจบุนัถนนเสน้นีก้ลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ี
ช ือ่เสยีงทีสุ่ด และกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วรสัเซยีช ือ่ดงั จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ ศูนยว์ฒันธรรม 
โรงละคร แหล่งรวมวยัรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลึก รา้นน่ังเล่น และยงัมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และ
ศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ระยะทางประมาณ 1 ก.ม. ใหท่้านไดเ้ดนิเล่นตามอธัยาศยั 
 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ท่านตอ่หอ้ง 
ราคาเดก็ พกัเดีย่ว 

18 – 25 ตลุาคม 2562 38,888.- 38,888.- 6,000.- 
06 – 13 ธนัวาคม 2562  40,888.- 40,888.- 6,000.- 
11 – 18 ธนัวาคม 2562 41,888.- 41,888.- 6,000.- 
18 – 25 ธนัวาคม 2562 42,888.- 42,888.- 6,000.- 

25 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 43,888.- 43,888.- 6,000.- 
27 ธนัวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 43,888.- 43,888.- 6,000.- 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้ม่รวมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมท่านละ 65 USD 
หวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางท่องเทีย่ว  
จากน้ันน าท่านชม สถานีรถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(MOSCOW METRO) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1931 โดย
ไดร้บัการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทีส่วยทีสุ่ดในโลก ซึง่ในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่

แตกต่างกนั  สถานีรถไฟใตด้นิไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัทีด่ทีีสุ่ดเพราะมโีครงสรา้งทีแ่ข็งแรง รวมทัง้การกอ่สรา้ง
ทีข่ดุลงลกึไปถงึใตด้นิหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นทีบ่ญัชาการระหว่างสงครามอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสแปรโ์รวฮ์ลิสห์รอืเลนินฮลิส ์(SPARROW HILLS) หรอืเนินเขานกกระจอก 
เป็นบรเิวณทีม่องเห็นทศันียภาพ สามารถมองเห็นววิของกรงุมอสโกไดก้วา้งมากของนครมอสโควท์ีอ่ยู่เบือ้งล่าง
ไดโ้ดยทัง้หมด  จงึท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดตี เลอืกเนินเขานกกระจอกแห่งนีเ้ป็นทีต่ ัง้บา้นพกัของ
ตน  ปัจจบุนัพืน้ทีด่งักล่าวเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์และเป็นจดุชมววิทีส่วยทีสุ่ดในมอสโคว ์ทีคู่่รกันิยม
มาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถงึเป็นจดุทีนั่กท่องเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร INTERNATIONAL BUFFET(1) 
ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA, MOSCOW หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีส่าม      พระราชวงัเครมลนิ – จตัุรสัแดง – วหิารเซนตบ์าซลิ - Zaryadye Park – ประตูชยัของมอสโคว ์– 
ขึน้รถไฟตูน้อน DOUBLE-DECKER TRAIN 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านชม พระราชวงัเครมลนิ (KREMLIN PALACE) ตัง้อยู่ทีก่รุงมอสโค ประเทศรสัเซยี สรา้งอยู่บนเนิน
เขารมิฝ่ังแม่น ้ามอสควา ภายในมีพระราชวงั หอคอย และป้อมปราการ  เป็นศูนยก์ลางทีส่ าคญัของเมืองหลวง  
ทัง้ยงัไดม้ีการรวบรวมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามไวร้วมกนัอยู่มากมาย จดัเป็นส่วนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของมอสโก  ซึง่
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชายยูร ิโดลโกรูกมีีรบัสั่งใหส้รา้งเพือ่ใชป้้องกนั



 

ศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาที่เป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเชือ่ของชาว
รสัเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติยใของพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลนิเป็นพพิธิภณัฑแ์ละทีต่ ัง้สถานทีส่ าคญัหลาย
แห่ง เชน่ สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราช และสิง่กอ่สรา้งอืน่ๆ อกีมากมาย และยงัเป็นทีต่ ัง้
ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวหิารแห่งนี ้เป็นสถานทีป่ระกอบพธิบีรม
ราชภเิษก เร ิม่ตัง้แต่ซารอ์วิานที ่4 เป็นตน้มา อกีทัง้ยงัรวมถงึการเขา้สาบานตนของเจา้ผูค้รองแควน้ต่างๆ ว่าจะ
สวามิภกัดิต์่อซารแ์ห่งรสัเชยีอกีดว้ย ภายในประกอบดว้ยภาพวาดไอคอนต่างๆ และภาพตามพระคมัภรีใ์บเบิล
ชว่งตอนทีส่ าคญัครบถว้น รวมถงึวนัพพิากษาดว้ย พระแท่นประทบัของพระเจา้อวิานที ่4 ส าหรบัฟังเทศน ์พระ
แท่นทีป่ระของพระมเหสขีองซาร ์และพระแท่นส าหรบัพระสงัฆราชผูแ้สดงเทศนา (หากมพีธิกีรรมทางศาสนา
มหาวิหารอสัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน)  ผ่านชม มหาวิหารอารค์าเกล มิคาเอล 
(CATHEDRAL OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL) ทีส่รา้งอุทิศใหก้บันักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มิคา
เอล ปัจจบุนัเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผ่านชม หอระฆงัพระเจา้อวีาน 
(IVAN THE GREAT BELL TOWER) สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1505-1508 หอคอยมีความสูง 80 เมตร มีจ านวน
ขัน้บนัได 137 ขัน้ อาคารตรงกลางมีระฆงัขนาดใหญ่หนัก 64 ตนัแขวนอยู่ ตามประเพณีแลว้ระฆงันีจ้ะถูกต ี3 
คร ัง้เมือ่มกีารสวรรคตของพระเจา้ซารเ์ท่าน้ัน ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(TSAR CANNON) ปืนใหญ่
พระเจา้ซารม์คีวามยาวมากถงึเกอืบ 6 เมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1586 โดยจุดประสงคใ์นการสรา้งขึน้ก็เพือ่เป็น
สญัลกัษณข์องอ านาจเพยีงเท่าน้ัน ไม่เคยน ามาใชจ้รงิในสมรภมูสิงคราม  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร INTERNATIONAL BUFFET (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ตัง้อยู่ใจกลางของกรุงมอสโก เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละศูนย ์

รวมทางจติใจของชาวรสัเซยีและยงัเป็นทีเ่ก็บศพของเลนิน ซึง่ถูกสรา้งดว้ยหนิแกรนิตและหนิออ่นนับเป็นลา้นชิน้
ทีต่อกลงไปบนพืน้ จนกลายเป็นลานกวา้งใจกลางเมือง  จตัุรสัแห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ีใ่ชจ้ดังาน หรอื กจิกรรมที่

ส าคญัต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายช ัว่อายุคน จงึนับว่าเป็นจุดท่องเทีย่วรสัเซยีทีไ่ม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะ
สวยงามแลว้ ยงัเป็นสถานทีท่ีร่ายลอ้มไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อย่างเชน่ พระราชวงัเครมลนิ มหาวหิาร
เซนตบ์าซลิ พิพิธภณัฑท์ี่ส าคญั แหล่งช็อปป้ิงช ือ่ดงัของกรุงมอสโกน่ันก็คือหา้งสรรพสินคา้กุม (Gum) 
หา้งสรรพสินคา้เก่าแก่และใหญ่ทีสุ่ดในกรุงมอสโก ซึง่ปัจจุบนัเป็นหา้งทีห่รูหราและอลงัการมาก และอนุสรณ์
สถานเลนิน ซึง่เป็นบุคคลส าคญัของประเทศรสัเซยี 

 น าท่านถ่ายภาพกบั วหิารเซนตบ์าซลิ (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) ซึง่ถอืว่าเป็นสถาปัตยกรรมและ
สญัลกัษณท์ีส่ าคญัของกรุงมอสโคว เป็นวหิารทีส่วยงามทีม่ีโบสถ ์9 โบสถ ์มีรูปทรงทีไ่ม่เหมือนโบสถอ์ืน่ คอืมี
โดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง และท าใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ดว้ยสถาปัตยกรรมที่

ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรสัเซยีโบราณ ยอดทีม่สีสีนัสวยงาม สดใส ตัง้ช ือ่เล่นใหว้หิารนีว้่า “โบสถ ์
ลูกกวาด”ที่มีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซยีโบราณซึง่เช ือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ได ้
ลอกเลยีนแบบของศลิปะยุคใดมากอ่น  ในปี พ.ศ. 2095 วหิารแห่งนีถู้กสรา้งโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี ช ือ่ โพสท ์
นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik  Yakovlev) หลงัจากไดส้รา้งเสรจ็ก็ถูกควกัดวงตาทัง้สองขา้งโดยกษตัรยิอ์วีานที ่4 
นับเป็นความโหดรา้ยที่น่าเศรา้ยิ่งนัก เพราะว่าไม่ตอ้งการใหไ้ปสรา้งสิ่งสวยงามเชน่นี้ในที่แห่งใดอีก (แวะ
ถา่ยรูปดา้นนอก) 
ผ่านชม หอนาฬิกาซาวเิออร ์(SAVIOUR CLOCK TOWER) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ 
บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทีท่ ามาจากทบัทิมน ้าหนัก 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 
1995   



 

น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM DEPARTMENT STORE) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมือง
มอสโคว สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสินคา้ช ัน้น า จ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ 
เคร ือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุน่ล่าสุด (New Collection)  
ผ่านชมทีต่ ัง้ อนุสรณส์ถานเลนิน (LENIN MEMORIAL) เป็นอนุสาวรยีบ์รรจุศพของเลนินร าลกึถงึผูน้ า
คอมมิวนิสตค์นแรกของรสัเซยี ภายในสถานทีพ่กัพงิเมือ่สิน้ใจในจตัุรสัสแีดงทีเ่ครง่ขรมึแต่ยงัคงความยิง่ใหญ่ 
เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพือ่ชมรา่งของบุรุษผูย้ิง่ใหญ่ซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท่้านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 
กว่าปีแลว้ก็ตาม 

 

 น าท่านชมสวนแห่งใหม่ Zaryadye Park กลางกรุงมอสโก ซึง่ไดป้รบัปรุงรโีนเวทใหม่ทีใ่กลก้บัศูนยก์ลาง
ท่องเทีย่วของมหานครมอสโก คอื จตัุรสัแดงและราชวงัเคลมลนิ นับเป็นสวนทีม่ดีไีซนส์วยแบบธรรมชาต ิสวนป่า 
ทีม่ฉีากหลงัเป็นแลนดม์ารก์ของรสัเซยี ส าหรบัสวนสาธารณะนีนั้บเป็นสญัลกัษณท์างสถาปัตยกรรมหน่ึงทีจ่ะได ้
ฉลองมหานครมอสโกครบรอบ 870 ปี  ซึง่ภายในสวนจะมพีชืพรรณทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องรสัเซยี โดยท าเลทีต่ ัง้
ของสวนแห่งนีอ้ยู่ไม่ห่างจากเคลมลนิมากนัก จะอยู่ตดิกบัแม่น ้ามอสโก นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยงัมโีรงละครทรง
คร ึง่วงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิรต์ฮอลล ์และทีพ่ลาดไม่ไดก็้คอื “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพาน
ขนาดใหญ่รูปตวั V ทีส่รา้งยืน่ขึน้ไปเหนือแม่น ้า สรา้งขึน้จากคอนกรตีและไม ้แต่สามารถรองรบัน ้าหนักไดม้าก
ถงึ 3,000-4,000 คน ไดเ้ป็นจดุชมววิสวยๆ รมิแม่น ้าอกีแห่งหน่ึงเลย 
น าท่านแวะชม ประตูชยัของมอสโคว ์(TRIUMPHAL AECH) ประตูชยัของมอสโกสรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลอง
ชยัชนะทางทหารเชน่เดยีวกบัประตูชยัของโรมสมยัโบราณ ประตูชยันีแ้สดงถงึจุดเปลีย่นของรสัเซยีในดา้นการ
ร าลกึถงึความส าเรจ็ ธรรมเนียมแต่เดมิคอื การสรา้งอาคารทางศาสนา 
แต่พระเจา้ปีเตอรม์หาราชไดน้ าประเทศเขา้สู่แนวทางปฏิบตัิใหม่ดว้ย
การสรา้งประตูชยั ประตูนีอุ้ทิศใหแ้ก่สงครามรกัชาติทีสู่ก้บัจกัรพรรดิ 
นโปเลยีนเมือ่ปี 1812  อนุสาวรยีแ์ห่งนีเ้ป็นเคร ือ่งเตอืนใจอนัยิง่ใหญ่ถงึ
ประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานของรสัเซยีในดา้นการทหารทีท่รงพลงั และ
แข็งแกรง่ 

ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี (4)   
น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟมอสโคว ์เพือ่เดนิทางสู ่นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) ดว้ยรถไฟ
ตูน้อน DOUBLE-DECKER TRAIN 

..... น.   ออกเดนิทางโดยรถไฟตูน้อน DOUBLE-DECKER TRAIN เพือ่เดนิทางสู่นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (ใชเ้วลา
ประมาณ 8 ช ัว่โมง) 
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกบัตวัสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเทา้ประมาณ 1 
กโิลเมตร ซึง่ท่านจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง เพือ่ป้องกนักระเป๋าทีอ่าจจะสูญหายได*้** 
** รอบของรถไฟอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ** 

วนัทีส่ี ่    อนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงมา้ – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – โบสถนิ์โคลสั – โบสถห์ยด
เลอืด – ถนนเนฟสกี ้

..... น.   เดนิทางถงึ เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (SAINT PETERSBURG) เป็นเมอืงท่าทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของ
สหพนัธรฐัรสัเซยี ตัง้อยู่ปากแม่น ้าเนวา รมิอ่าวฟินแลนดใ์นทะเลบอลตกิ สรา้งโดยพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราช 
เมือ่พ.ศ. 2246 โดยตวัเมอืงเร ิม่สรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจ านวนมาก เพราะว่าพืน้ทีเ่ดมิของเมอืงน้ันเป็น
ดนิเลนของทะเล พระองคท์รงเลอืกทีจ่ะสรา้งเมอืงทีบ่รเิวณนีเ้พราะว่าตวัเมอืงมทีางออกทะเลบอลตกิ และสามารถ
ตดิต่อไปทางยุโรป และประเทศอืน่ๆ ไดง้่าย เพือ่การปฏริปูรสัเซยีใหท้ดัเทยีมกบัประเทศอืน่ ๆ ในยุโรปไดโ้ดยง่าย 



 

ต่อมาเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์จงึไดร้บัสมญานามว่าหนา้ต่างแห่งยุโรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจกัรวรรดริสัเซยี 
เป็นเวลา 206 ปี (หลงัจากน้ันไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีม่อสโกเมือ่ค.ศ. 1918) 

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านชม อนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงมา้ (BRONZE HORSEMAN) อนุสาวรยีแ์ห่ง
นีต้ ัง้ตดิกบัแม่น ้าเนวา เป็นจกัรพรรดปีิเตอรม์หาราช กษตัรยิท์ีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดของรสัเซยี ยงัคงพทิกัษร์กัษานคร
เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ จากรูปป้ันสง่างามนี้บนถนน Admiralty Embankment  ซึง่ออกแบบโดย Etienne 
Maurice Falconet ประตมิากรชาวฝร ัง่เศส มรีปูป้ันผูน้ ารสัเซยี ซึง่หนัหนา้ไปทางแม่น ้าเนวา ขีม่า้ทองแดงทีย่นื
ดว้ยสองขาหลงับนแท่นหนิขนาดมหมึา ดูรปูป้ันชือ่ดงัของจกัรพรรดปีิเตอรม์หาราช และฐานหนิเลือ่งช ือ่ทีร่องรบั
ดา้นใตอ้นุสาวรยี ์
 น าท่านชม มหาวหิารเซนตไ์อแซค (Saint Isaac’s Cathedral)  มหาวหิารเซนตไ์อแซคถูกสรา้งขึน้เมือ่
ปี ค.ศ. 1710 ตามเจตจ านงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยใชห้นิแกรนิตชิน้เดยีวขนานกว่า 118 ตนั จ านวน 
48 ช ิน้เพือ่น ามนัมาเป็นฐานรองรบัโดมทีใ่หญ่ตดิระดบัโลกอกีชิน้  ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี ปัจจบุนั
วหิารเซนตไ์อแซคไดร้บัการยกย่องว่าเป็นหน่ึงในโบสถท์ีง่ดงามทีสุ่ดในโลก ความวจิติรของทีน่ี่ คอื ยอดโดมที่

ท าเป็นรปูโคง้คร ึง่วงกลมซอ้นกนัใตโ้ครงเหล็กพเิศษ ทีบ่รรเลงงานฉาบทองบนปลายยอดของโดม มกีารใชป้รอท
ผสมทองค าหลอมเทราดลงไปอกีช ัน้ ท าใหโ้ลหะทีฉ่าบอยู่คงทน และคงกระพนัมาจนถงึวนันี ้(เขา้ชมความ
งามภายใน) 
น าท่านชม โบสถนิ์โคลสั (St.Nicholas Naval Cathedral) มหาวิหารแห่งการเดินเรอื มีผนังสีน ้าเงนิที่

งดงามและตัง้อยู่รมิฝ่ังคลองครูยค์อฟ มหาวิหารแห่งนี้มีความงดงาม และเป็นที่รกัใครท่ัง้ในหมู่ทหารของ
กองทพัเรอืของรสัเซยี  มหาวหิารแห่งนีต้ ัง้ช ือ่ตามนักบุญนิโคลสั
ซึง่เป็นนักบุญองคอ์ุปถมัภนั์กเดินเรอื และเป็นสถานทีอ่นัเป็นที่

เคารพนับถอืโดยสถาบนัทางศาสนาและนาวีของรสัเซยี เรยีนรู ้
เกีย่วกบัประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานทีเ่กีย่วพนักบัทหารเรอื และใช ้
เวลาร าลกึถงึผูท้ีเ่สยีชวีติในทอ้งทะเล อกีทัง้เป็นสถานทีอ่นัเป็นที่

เคารพนับถือโดยสถาบนัทางศาสนา และนาวีของรสัเซยี (แวะ
ถา่ยภาพดา้นนอก) 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางท่องเทีย่ว  
บ่าย  น าท่านแวะถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ ณ โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) เร ิม่

ก่อสรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1883 แลว้เสรจ็เมือ่ปีค.ศ. 1907 เป็นอนุสรณท์ีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 สรา้งขึน้เพือ่ร า่
ลกีถงึพระบดิาพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ผูป้ลดปล่อยชาวนา ซึง่ถูกลอบปลงพระชนมบ์รเิวณนีใ้นปีค.ศ. 1881 
สรา้งดว้ยรูปแบบศลิปะยุคฟ้ืนฟู เลยีนแบบโบสถโ์บราณในครสิตศ์ตวรรษที ่12 ของกรุงมอสโก ภายในตกแต่ง
วิจติรบรรจงดว้ยฝีมือจติกรกว่า 30 คน ในชว่งสงครามโลกคร ัง้ที ่2 โบสถไ์ดร้บัความเสยีหายจากระเบิด หลงั
สิน้สุดสงครามจงึไดม้กีารบูรณะใหม่ (แวะถา่ยภาพดา้นนอก) 

 
 



 

จากน้ันน าท่านชม มหาวหิารคาซาน (Kazan Cathedral) มหาวหิารคาซาน ตัง้อยู่บนถนนเนฟสกี ้ถนน
เสน้หลกัของตวัเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ เป็นสถาปัตยกรรมในรปูศลิปะแบบนีโอคลาสสกิ เป็นลกัษณะรปูทรงคร ึง่
วงกลม มีเสาหนิวางเรยีงแถวยาวอย่างเป็นระเบยีบหลงัจาก 10 ปี แห่งการกอ่สรา้ง สรา้งในปี 1801-1811 โดย
สถาปนิก A. Voronikhin สรา้งในสมยัพระเจา้ป่ีเตอรม์หาราช ชว่งปี ค.ศ. 1708 เดมิเป็นโบสถเ์ล็กๆ ภายในมี
รูปไอดอนและพระแม่มาเรยี (Our Lady of Kazan หรอื KazansksyaIcon) ทีว่าดขึน้ในสมยัศตวรรษที ่16 
ตรงกบัสมยัพระเจา้อวีานที ่4 ชว่งทีก่รงุมอสโกเป็นเมอืงหลวง พระเจา้ป่ีเตอรม์หาราชมพีระราชด ารสัใหน้ ามาไว ้
ทีน่ี่ ปัจจุบนัเป็นมหาวิหารทีส่วยงาม ดา้นหนา้มีสวนสาธารณะส าหรบัพกัผ่อนของชาวรสัเซยี เป็นทีนั่ดพบปะ
ของวยัรุน่ ในฤดูรอ้นจะมคีนรสัเซยีมาน่ัง มายนือาบแดด อ่านหนังสอื หรอืพูดคุยกนัเป็นจ านวนมาก 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 อิสระใหท่้านเดินชอ้ปป้ิง ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) 
เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนฐานะถนนประวตัศิาสตร ์ศูนยก์ลางของนครเซนต ์
ปีเตอรส์เบิรก์ ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เร ิม่ตน้ที่หน้า
พระราชวังฤดูหนาว สิน้สุดที่สถานีถไฟมอสโคว ์เดิมในปีค.ศ. 
1738 เรยีกว่า Nevskaya Perspective ถนนเสน้นีเ้ร ิม่จาก ถนน
หนา้กระทรวงทหารเรอื (Admiralty) บรเิวณพระราชวงัฤดูหนาว 
ติดกบัแม่น ้าเนวา มีการต่อเติมจนแลว้เสร็จในปีพ.ศ. 1760 เป็น
ถนนเสน้หลกัของเมอืง และในปีค.ศ. 1783 เปลีย่นชือ่เป็น Nevsky 
Prosperkt ทีใ่ชม้าถึงปัจจุบนั เป็นทัง้สถานทีอ่ยู่อาศยั ย่านการคา้ พระราชวงั โรงละคร รา้นคา้ โรงแรม และ
สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางท่องเทีย่ว  
ทีพ่กั  PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL, SAINT PETERSBURG หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่า้     พระราชวงัฤดูหนาว – ป้อมปีเตอรแ์ละปอล – จตัรุสัพระราชวงั  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

  น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Hermitage Palace) เป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 
มีสิง่ของมากมายทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตรจ์นจดัแสดงไดไ้ม่หมด แบ่งเป็นอาคาร 3 ช ัน้ ขนาดใหญ่ ประกอบ
ไปดว้ยหมู่อาคาร 5 หลงัเช ือ่มต่อกนั ออกแบบโดยสถาปนิกหลายคน มคีวามสวยงามลงตวัและกลมกลนืเขา้กนั
อย่างดีเยี่ยมตวัอาคารทาดว้ยสีฟ้าตดัขอบประตูหนา้ต่างดว้ยสีขาวโดดเด่น  ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท์ี่เก็บ



 

รวบรวมของสะสม และสมบตัลิ า้ค่าของพระนางแคทเธอรนีที ่2 มหาราชนีิ อาท ิภาพวาด ของศลิปินชือ่กอ้งโลก 
ลโีอนาโด ดาวนิช ีนาฬกิานกยงไขลานเกา่แกสู่งค่า เป็นตน้ (ชมความงามภายใน) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารญีปุ่่น (6) 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายภาพ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) ทีน่ี่เป็นสิง่แรกทีส่รา้งในเมอืงเซนต ์

ปีเตอรส์เบิรก์ ซึง่เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตัง้อยู่บนเกาะวาซลิเยฟกี ้
(Vasilyevsky Island) เร ิม่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ตัง้ช ือ่วหิารแห่งนีเ้พือ่เป็นเกยีรตแิด่นักบุญปีเตอร ์
และนักบุญพอล เพือ่เป็นการเผยแพรศ่าสนา ซึง่วหิารแห่งนีเ้ป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร ิม่ตน้จาก
พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก (แวะถา่ยรูปดา้นนอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านสู่ จตัุรสัพระราชวงั (Palace Square) หน่ึงในสถาปัตยกรรมตระการตาทีส่วยงามมาก และสมบูรณ์
แบบทีสุ่ดบนพืน้ทีบ่รเิวณพระราชวงัถดูหนาว เป็นจตัุรสัหลกัของเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ เชน่เดยีวกบัจตัุรสัแดง
ในมอสโก จตัุรสัพระราชวงัในเซนตปี์เตอรส์เบริก์ไดบ้นัทกีเหตุการณส์ าคญัของประวตัศิาสตรร์สัเซยีหลายคร ัง้ 
ซ ึง่เหตุการณส์ าคญัๆ จะเกดิขึน้ทีน่ี่เสมอ จตัุรสัพระราชวงัเป็นส่วนหน่ึงของอาคารประวตัศิาสตรย่์านใจกลาง
เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ และรวมอยู่ในรายชือ่มรดกโลก เป็นผลงานการออกแบบวางผงัสถาปัตยกรรม ของ 
Rastrelli  ปี 1977 ที่จตัุรสัพระราชวงัไดด้ าเนินการบูรณะ และตกแต่งปูพืน้ บรเิวณรอบๆ ประกอบดว้ย 
พระราชวงัฤดูหนาว อาคารส านักงานคณะ เสาหนิอเล็กซานเดอร ์อาคารพนักงานทัว่ไป ประตูชยัของพนักงาน
ทัว่ไป กระทรวงทหารเรอื เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางท่องเทีย่ว  
ทีพ่กั  PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่ก     ประตูชยั Narva - เมอืงพุชกนิ – พระราชวงัแคทเธอรนี – ช็อปป้ิง Outlet Village Pulkovo - นั่ง
รถไฟความเรว็สูง SAPSAN TRAIN - มอสโคว ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 น าท่านแวะถ่ายรูป ประตูชยั Narva (The Narva Triumphal Arch) ประตูชยัชนะที่แทจ้รงิ ประตูชยั 
Narva สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงสงคราม ในปีค.ศ. 1812 ตัง้อยู่บนทางหลวง Narva เพื่อตอ้นรบัเหล่าทหารที่

กลบัมาจากศึกสงครามกบันโปเลียนแห่งฝร ัง่เศส ส่วนบนเป็นรูปเทพีแห่งชยัชนะควบมา้ศึกผยองหกเชอืก 



 

ดา้นล่างซา้ยขวาเป็นรูป้ันทหารโบราณ สมยัสงครามโลกคร ัง้ที ่2 ประตูชยัไดร้บัความเสียหายอย่างมาก และ
ไดร้บัการปฏสิงัขรณจ์นเหมอืนเดมิ  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกนิ (Pushkin) หรอืที่รูจ้กักนัในชือ่ ซาโก เซโล ซึง่เป็นที่พกัในฤดูรอ้นของ
ราชวงศท์ีส่วยงาม และเป็นบา้นทีร่กั และโปรดปรานของสมาชกิครอบครวัโรมานอฟทุกพระองค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine Palace) พระราชวงัแคทเธอรนีสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 

1717 โดยพระนางแคทเธอรนีที ่1 พระมเหสขีองพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ทรงประสงคส์รา้งวงัแห่งนีข้ึน้เพือ่เป็น
พระราชวงัฤดูรอ้น โดยมกีารต่อเตมิและตกแต่งใหม่ในหลายยุคหลายสมยั 

 ก่อสรา้งขึน้โดยพระนางแคทเธอรนีที่ 1 พระมเหสีองคโ์ปรดของปีเตอรม์หาราช ซึง่ไดค้รองราชยห์ลงัจาก
สวรรคต จงึสรา้งวงัแห่งนีข้ึน้เพือ่เป็นพระราชวงัฤดูรอ้น โดยสถาปนิกชาวเยอรมนั ในสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบ
คลาสสคิ ท าใหพ้ระราชวงัฤดูรอ้นของพระนางแคทเธอรนีนีม้คีวามโดดเด่น ดว้ยรปูแบบของเอกลกัษณท์ีล่งตวัจงึ
ท าใหพ้ระราชวงัแห่งนีม้คีวามสวยงามมากยิง่ขึน้ (ชมความงามภายใน) 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางท่องเทีย่ว  
บ่าย เดนิทางชอปป้ิง Outlet Village Pulkovo ใหท่้านเลอืกซือ้ของทีเ่อาทเ์ล็ต ซึง่รวมรา้นคา้แบรนดด์งัมากมาย

กว่ า  40  ร า้นค ้าช ั้นน ามากมาย อาทิ   ADIDAS BOSS,FURLA, GUESS, LACOSTE, NIKE, PUMA, 
TOMMY, HILFIGER, VASSA&CO, SAMSONITE  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี (8)   
น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเพือ่เดนิทางสู่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) 
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกบัตวัสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเทา้ประมาณ 1 
กโิลเมตร ซึง่ท่านจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง เพือ่ป้องกนักระเป๋าทีอ่าจจะสูญหายได*้** 

..... น.   ขึน้รถไฟความเรว็สูง SAPSAN TRAIN เพือ่เดนิทางสู่เมอืงมอสโคว ์(ใชเ้วลาประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

..... น.   ถงึเมอืงมอสโคว ์โดยสวสัดภิาพ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 
** รอบของรถไฟอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ** 

ทีพ่กั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA HOTEL , MOSCOW หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีเ่จด็    เมอืงมอสโคว ์- ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว – ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ อสิระทุกท่านเดนิชมบรรยากาศเมอืงหลวงมอสโคว ์ 
10.00 น. ถึงเวลานัดหมาย  น าทุกท่านออกจากโรงแรมเพือ่เดินทางสู่สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว 

(อเล็กซานเดอร ์ปุชกนิ) 
14.40 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย กรุงฮานอย ของประเทศเวยีดนาม   โดยสายการ

บิน  VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN62   (ส าหรบัเที่ยวบินนี้ มีบร ิการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

03.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย กรุงฮานอย ของประเทศเวยีดนาม (เพือ่แวะเปลีย่น
เครือ่ง)   

วนัทีแ่ปด    ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ 

08.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) 
เที่ยวบินที่ VN611 (ส าหรบัเที่ยวบินนี้ มีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบิน ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

10.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

**ราคาส าหรบัลูกคา้ทีไ่ม่ตอ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 25,888 บาท** 
** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 8,888 บาท **  

(ไม่มทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ) 
 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หน้ารา้น (จอยทวัร)์ เท่านัน้  
กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

 

ส าคญั !! :   
* อตัรานี้เฉพาะนกัท่องเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านั้น กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางต่างประเทศ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 
* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหน้าเคานเ์ตอร ์

เช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมืองก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกิดขึน้
ตามมา และไม่สามารถคนืเงินคา่ทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั้นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลา
ท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร ือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และกลบัพรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิและคา่

ภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสารไม่ว่าเทีย่วใดเทีย่วหน่ึง กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร ือ่งบิน สายการบิน VIETNAM AIRLINES อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเคร ือ่งบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 23 กก. (1 ช ิน้) และ ถือขึน้เคร ือ่งบินไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 10 กก. (ไม่จ ากดั
จ านวนชิน้ แต่ทัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีง
แทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
✓ ค่าอาหารตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
✓ ค่าบรกิารนีร้บัเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
✓ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามินิบารใ์นหอ้ง และ

ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
✓ คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ รวมท่านละ 65 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา (USD) ท่าน/ทรปิ หวัหน้าทวัรจ์าก

เมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เดก็ช าระคา่ทปิเท่าผูใ้หญ่**   
✓ ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิน้ันๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
✓ ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสายการบนิ และรุน่

ของเคร ือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
✓ ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 
✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออก
เดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 
 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 20 

วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100 % 
 ส่วนทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 



 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิทัถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนักงานขายมาทางอเีมล ์
• ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยืนยนัว่าตอ้งการเดินทาง

ท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร หากไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวน
สิทธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบนิ
ทัง้สิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร ือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ
เดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช ้
บรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ท่านลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไม่ถงึ 20 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนั และภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  
5. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัแลว้ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร ือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่/ ปลอดบุหร ี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้  

9. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้าน
ทราบล่วงหนา้ เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีคร ัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกคร ัง้
หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้ 

10. กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเคร ือ่งบนิ ตั๋วรถทวัร ์ตั๋วรถไฟ กรณุาตดิต่อสอบถามเพือ่
ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่่อนทุกคร ัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีที่

สายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 
และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่าน้ัน สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเคร ือ่งบนิ อย่าง
นอ้ย 3 ช ัว่โมง โดยในส่วนนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆ ทัง้สิน้ 

11. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
12. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัอย่างน้อย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะน้ันบรษิทัไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 
13. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 
14. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบ และไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

15. อตัราทวัรนี์ ้เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเคร ือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนัไปหรอืกลบัส่วน
ใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไปและกลบัตามก าหนดการเท่าน้ัน หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

16. ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกั
เดีย่วตามทีร่ะบุ 

17. สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิอาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่ว
และชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมือ
จากผูเ้ดนิทางในบางคร ัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

18. ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กบัโรงแรม
ทีค่ณะน้ันๆ พกัว่า มีหอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่มี ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ 
(พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

19. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเร ิม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิด
เรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และหากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ 
อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่สามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

20. กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา และจะไม่
สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

21. หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมืองตรวจพบหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่าน
ช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุด
ออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจ
คนออก และเขา้เมืองมีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบและดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให ้
อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลาขณะเดินทาง กรณีช ารุดกรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสือ
เดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิและยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูล
หนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเคร ือ่งบนิ) ท่านสามารถ
เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเคร ือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเคร ือ่งบินแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 
22. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิขอสงวนสทิธิใ์น

การเลอืกทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท่้านไดน่ั้ง
ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

23. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให ้
หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกนั บาง
โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช ัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั 
25. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์......................................................................... วนัเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้ววั  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสวริตั ิ

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

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

 
 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง่ือนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


