
 

 

รหัสทัวร TTN1902740 

ทัวรรัสเซยี มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก ซุปตารเรนโบว 
8 วัน 5 คืน (VN) 
มหาวิหารโดมทอง   ยานถนนอาราบัต   สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว 
จุดชมวิวสแปรโรวฮิล   พระราชวังเครมลิน   จัตุรัสแดง   วิหารเซนตบาซิล 
Zaryadye Park   ประตูชัยของมอสโคว   มหาวิหารเซนตไอแซค 

ขึ้นรถไฟตูนอน DOUBLE-DECKER TRAIN   โบสถนิโคลัส   โบสถหยดเลือด 
ถนนเนฟสกี ้

 



 

 

 

 
วันแรก      ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย 
16.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคาร 1 

ประตู ... เคาทเตอร ...สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมี
เจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ (ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากตองเปนไปตามระบบของสายการ
บิน)  

19.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย กรุงฮานอย ของประเทศ
เวียดนาม   โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN618   
(สําหรับเที่ยวบินนี้ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบิน
ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

21.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย กรุงฮานอย ของประเทศ
เวียดนาม (เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง)   

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

พัก 2 -3 ทาน 
ตอหอง 

ราคาเด็ก พักเด่ียว 

18 – 25 ตุลาคม 2562 38,888.- 38,888.- 6,000.- 
23 – 30 ตุลาคม 2562 41,888.- 41,888.- 6,000.- 
06 – 13 ธันวาคม 2562  40,888.- 40,888.- 6,000.- 
11 – 18 ธันวาคม 2562 41,888.- 41,888.- 6,000.- 
18 – 25 ธันวาคม 2562 42,888.- 42,888.- 6,000.- 

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

 
หมายเหตุ :รายการน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ  

( รวมทานละ 65 USD ) 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 



 

 

วันที่สอง     ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย – ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว-
เมืองมอสโคว-มหาวิหารโดมทอง – ยานถนนอาราบตั - สถานีรถไฟใตดิน
กรุงมอสโคว(METRO) – จุดชมวิวสแปรโรวฮิล 

00.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว(อเล็กซานเดอร ปุชกิน) 
ตั้งอยูที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 
(VN) เที่ยวบินที่ VN63  (สําหรับเที่ยวบินนี้ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง 5 นาที) 

08.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว(อเล็กซานเดอร ปุชกิน) ตั้งอยู
ที่กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย  
(เวลาทองถิ่น ชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (MOSCOW) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดย
ตั้งอยูใกลแมนํ ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู อาศัยกวา 1 ใน 10 ของ
ประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่
สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวยีต
อีกดวย 
นําทานชม มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนตซาเวียร (ST. SAVIOUR 
CATHEDRAL) เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยูตั้งอยูริม
ฝم�งแมนํ้า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของพระเจาซารอ
เล็กซานเดอร ที่ 1 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจา
ที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนตเดอะ
ซาเวียรใชเวลากอสรางนานถึง 45  และในทายที่สุดป 1990 มีการระดมทุนสราง
มหาวิหารขึ้นมาใหมจากเงินบริจาคของประชาชน ดังนั้นที่นี่จึงเปนที่รักและศูนย
รวมจิตใจของประชาชน ถูกใชเปนสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
สวนการตกแตงภายในโบสถนั้น สวยงามและดูศักดิ์สิทธิ์มาก คนที่เดินเขาไปตอง
คอนขางสํารวม และไมอนุญาตใหถายรูปดานใน ทุกทานตองมาชมดวยตาของ
ตัวเอง ซึ่งควรคาแกการเขาชมเปนอยางยิ่งคา 



 

 

(ชมความความภายใน  แตหากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวยีร 
จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) 
นําทานชอปปم�ง ยานถนนอาบัต (ARABAT ROAD) ถนนอาบัต ถือเปนถนนที่
เกาแกที่สุดของรัสเซีย เคยถูกทําลายไปในชวงศตวรรษที่ 18 แตมีการซอมแซม
ขึ้นมาใหม ปจจุบันถนนเสนนี้กลายเปนถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุด และกลายเปน
แหลงทองเที่ยวรัสเซียชื่อดัง จิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ศูนยวัฒนธรรม 
โรงละคร แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน และยังมีศิลปนมาน่ังวาด
รูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ระยะทางประมาณ 1 
ก.ม ใหทานไดเดินเลนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  

จากนั้นนําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (MOSCOW METRO) สราง
ขึ้นในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเปนสถานีรถไฟฟ�าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตางกัน  สถานีรถไฟใตดิน
ไดกลายเปนหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง รวมทั้งการกอสรางที่
ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และ บางสถานียังเปนที่ บัญชาการระหวาง
สงครามอีกดวย 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู จุดชมวิวสแปรโรวฮิลสหรือเลนินฮิลส (SPARROW HILLS) 
หรือเนินเขานกกระจอก เปนบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ สามารถมองเห็นวิวของ
กรุงมอสโกไดกวางมากของนครมอสโควที่อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด  จึงทําใหเล
นินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแหงนี้เปนที่ตั้งบานพัก
ของตน  ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเปนจุดชมวิว
ที่สวยที่สุดในมอสโคว ที่คูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุดที่นักทองเที่ยว
ใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร INTERNATIONAL BUFFET(1) 
ที่พัก  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สาม     พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – วิหารเซนตบาซิล - Zaryadye Park – 

ประตูชัยของมอสโคว – ขึ้นรถไฟตูนอน DOUBLE-DECKER TRAIN 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 



 

 

 นําทานชม พระราชวังเครมลิน (KREMLIN PALACE) ตั ้งอยู ที ่กรุงมอสโค 
ประเทศรัสเซีย สรางอยู บนเนินเขาริมฝ งแมนํ�م ้ามอสควา ภายในมีพระราชวัง 
หอคอย และป�อมปราการ  เปนศูนยกลางที่สําคัญของเมืองหลวง  ทั้งยังไดมีการ
รวบรวมสถาปตยกรรมที่สวยงามไวรวมกันอยูมากมาย จัดเปนสวนที่เกาแกที่สุด
ของมอสโก  ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ เจาชายยู
ริ โดลโกรูกีมีรับสั่งใหสรางเพื่อใชป�องกันศัตรู ในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดาที่เปนเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลิ
นคือที ่สถิตยใของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลินเปนพิพิธภัณฑและที่ตั้ง
สถานที่สําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆหอระฆังของอีวานมหาราช
และสิ่งกอสรางอื ่นๆ อีกมากมาย  และยังเปนที ่ตั ้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ 
(ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวิหารแหงน้ี เปนสถานที่ประกอบพิธีบรม
ราชภิเษก สวมมงกุฏชรองคใหม เร่ิมตั้งแตซรอิวานท่ี 4 เปนตนมา อีกทั้งยังรวมถึง
การเขาสาบานตนของเจาผูครองแควนตางๆ วาจะสวามิภักดิ์ตอซารแหงรัสเชียอีก
ดวย ภายในประกอบดยภาพวาดไอคอนตางๆ และภาพตามพระคัมภีรใบเบิลชวง
ตอนท่ีสําคัญครบถวน รวมถึงวันพิพากษาดวย พระแทนประทับของพระเจาอิวานที่ 
4 สําหรับฟงเทศน พระแทนที ่ประของพระมเหสีของซร และพระแทนสําหรับ
พระสังฆราชผูแสดงเทศนา (หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะ
ไมอน ุญาตใหเข าชมดานใน)  ผ านชม มหาวิหารอารคาเกล มิคาเอล 
(CATHEDRAL OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL) ที่สรางอุทิศใหกับ
นักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุค
พระเจาปเตอรมหาราช  ผานชม หอระฆังพระเจาอีวาน (IVAN THE GREAT 
BELL TOWER) สรางเมื่อป ค.ศ.1505-1508 หอคอยมีความสูง 80 เมตร มี
จํานวนขั้นบันได 137 ขั้น อาคารตรงกลางมีระฆังขนาดใหญหนัก 64 ตันแขวนอยู 
ตามประเพณีแลวระฆังนี้จะถูกตี 3 ครั้งเมื่อมีการสวรรคตของพระเจาซารเทาน้ัน 
ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (TSAR CANNON) ปนใหญพระเจาซารมีความ
ยาวมากถึงเกือบ 6 เมตร สรางขึ้นในป ค.ศ. 1586 โดยจุดประสงคในการสรางขึ้น
ก็เพื่อเปนสัญลักษณของอํานาจเพียงเทาน้ัน ไมเคยนํามาใชจริงในสมรภูมิสงคราม  



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร INTERNATIONAL BUFFET (3) 
บาย นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ตั้งอยูใจกลางของกรุงมอสโก 

เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนยรวมทางจิตใจของชาวรัสเซียและยังเปนที่เก็บศพ
ของเลนิน  ซึ่งถูกสรางดวยหินแกรนิตและหินออนนับเปนลานชิ้นที่ตอกลงไปบนพื้น 
จนกลายเปนลานกวางใจกลางเมือง  จัตุรัสแหงนี้เปนสถานที่ที ่ใชจัดงาน หรือ 
กิจกรรมที่สําคัญตางๆ ของรัสเซียมาหลายชั่วอายุคน จึงนับวาเปนจุดทองเที่ยว
รัสเซียที่ไมควรพลาด เพราะนอกจากจะสวยงามแลว ยังเปนสถานที่ที่รายลอมไป
ดวยสถาปตยกรรมที่สวยงาม อยางเชน พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนตบาซลิ,
พิพิธภัณฑที่สําคัญ, แหลงช็อปปم�งชื่อดังของกรุงมอสโกนั่นก็คือหางสรรพสินคากุม 
(Gum) หางสรรพสินคาเกาแกและใหญที่สุดในกรุงมอสโก  ซึ่งปจจุบันเปนหางที่
หรูหราและอลังการมาก  และอนุสรณสถานเลนินซึ่งเปนบุคคลสําคัญของประเทศ
รัสเซีย 

 นําทานถายภาพกับ วิหารเซนตบาซิล (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) ซึ่ง
ถือวาเปนสถาปตยกรรมและสัญลักษณที ่สําคัญของกรุงมอสโคว เปนวิหารที่
สวยงามที่มีโบสถ 9 โบสถ มีรูปทรงที่ไมเหมือนโบสถอ่ืน คือมีโดม 8 โดมลอมรอบ
โดมที่ 9 ที่อยูตรงกลาง  และทําใหอาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ดวยสถาปตยกรรม
ที่ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมแบบรัสเซียโบราณ  ยอดที่มีสีสันสวยงาม สดใส 
ตั้งชื่อเลนใหวิหารนี้วา “โบสถลูกกวาด”ที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สรางดวย



 

 

ศิลปะรัสเซียโบราณซึ่งเช่ือวาเปนสถาปตยกรรมที่ไมไดลอกเลียนแบบของศิลปะยุค
ใดมากอน  ในป พ.ศ. 2095 วิหารแหงนี้ถูกสรางโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ชื่อ 
โพสทนิค ยาคอฟเลฟ (Postnik  Yakovlev) หลังจากไดสรางเสร็จก็ถูกควัก
ดวงตาทั้งสองขางโดยกษัตริยอีวานที่ 4 นับเปนความโหดรายที ่นาเศรายิ ่งนัก 
เพราะวาไมตองการใหไปสรางสิ่งสวยงามเชนนี้ในที่แหงใดอีก (แวะถายรูปดาน
นอก) 
ผานชม หอนาฬิกาซาวิเออร (SAVIOUR CLOCK TOWER) ตั้งอยูบนป�อมส
ปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทํามาจากทับทิมนํ้าหนัก 
20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อป ค.ศ. 1995   
น ํ าท  านช อปป  �م ง  ห างสรรพสินค าก ุม (GUM DEPARTMENT STORE) 
สถาปตยกรรมที ่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปน
หางสรรพสินคาช้ันนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบ
รนดดังที่มีชื่อเสียงที่เปนรุนลาสุด (New Collection)  
ผานชมที่ต้ัง อนุสรณสถานเลนิน (LENIN MEMORIAL) เปนอนุสาวรียบรรจุศพ
ของเลนินรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย ภายในสถานที่พักพิงเมื่อ

สิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแตยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมที่นี่ดวยความสงบ
เพ่ือชมรางของบุรุษผูยิ่งใหญซึ่งเปดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 
กวาปแลวก็ตาม 



 

 

 นําทานชมสวนแหงใหม Zaryadye Park กลางกรุงมอสโก ซึ่งไดปรับปรุงรีโน
เวทใหม ที่ใกลกับศูนยกลางทองเที่ยวของมหานครมอสโกคือจัตุรัสแดง และราช
วังเคลมลิน นับเปนสวนที่มีดีไซนสวยแบบธรรมชาติ สวนป�า ที่มีฉากหลังเปนแลนด
มารกของรัสเซีย  สําหรับสวนสาธารณะน้ีนับเปนสัญลักษณทางสถาปตยกรรมหน่ึง
ที่จะไดฉลองมหานครมอสโกครบรอบ 870 ป  ซึ่งภายในสวนจะมีพืชพรรณที่เปน
เอกลักษณของรัสเซีย  โดยทําเลที่ตั้งของสวนแหงนี้อยูไมหางจากเคลมลินมากนัก 
จะอยูติดกับแมนํ้ามอสโก  นอกจากสวนสวยๆ แลวยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลม
ขนาดใหญ คอนเสิรตฮอลล และที่พลาดไมไดก็คือ “สะพานลอยฟ�า” (Floating 
Bridge) สะพานขนาดใหญรูปตัว V ที่สรางยื่นขึ้นไปเหนือแมนํ ้า สรางขึ้นจาก
คอนกรีตและไมแตสามารถรองรับน้ําหนักไดมากถึง 3,000-4,000 คน ไดเปนจุด
ชมวิวสวยๆ ริมแมน้ําอีกแหงหน่ึงเลย 
นําทานแวะชม ประตูชัยของมอสโคว (TRIUMPHAL AECH) ประตูชัยของ
มอสโกสรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัย
ชนะทางทหาร เช  น เด ี ย วกั บ
ประต ูชัยของโรมสมัยโบราณ  
ประตูชัยนี้แสดงถึงจุดเปลี่ยนของ
รั ส เ ซ ี ย ในด  านการร ํ าล ึ กถึ ง
ความสําเร็จ ธรรมเนียมแตเดิมคือ
การสรางอาคารทางศาสนา แตพระเจาปเตอรมหาราชไดนําประเทศเขาสูแนวทาง
ปฏิบัติใหมดวยการสรางประตูชัย ประตูนี ้อ ุทิศใหแกสงครามรักชาติที ่สู กับ
จักรพรรดินโปเลียนเมื่อป 1812  อนุสาวรียแหงนี้เปนเครื่องเตือนใจอันยิ่งใหญถึง
ประวัติศาสตรอันยาวนานของรัสเซียในดานการทหารที่ทรงพลังและแข็งแกรง 

คํ่า  บริการอาหาคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน (4)   
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟมอสโควเพื่อเดินทางสูนครเซนทปเตอรเบิรก(Saint 
Petersburg) 
รถไฟจากกรุงมอสโควสูนครเซนทปเตอรเบิร กดวยรถไฟตู นอน DOUBLE-
DECKER TRAIN 



 

 

..... น.   ขึ้นรถไฟตูนอน DOUBLE-DECKER TRAIN เพื่อเดินทางสูนครเซนทป
เตอรเบิรก 

(ใชเวลาประมาณ 8 ช่ัวโมง) 
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที ่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มี
ระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทานจําเปนตองลากกระเป�าเดินทางดวย
ตัวทานเอง เพ่ือป�องกันกระเป�าที่อาจจะสูญหายได*** 
** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน
ของลูกคาเปนสําคัญ ** 

 
วันที่สี่     อนุสาวรียพระเจาปเตอรมหาราชทรงมา – มหาวิหารเซนตไอแซค – โบสถนิ

โคลัส – โบสถหยดเลือด – ถนนเนฟสกี้ 
..... น.   ถึงเมืองนครเซนทปเตอรเบิรก โดยสวัสดิภาพ  

เดินทางถึง เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (SAINT PETERSBURG) เปนเมือง
ทาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งอยูปากแมนํ้าเนวา ริมอาว
ฟนแลนดในทะเลบอลติก  สรางโดยพระเจาซารปเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 
โดยตัวเมืองเริ่มสรางดวยการถมทรายและหินเปนจํานวนมากเพราะวาพื้นที่เดิม
ของเมืองนั้นเปนดินเลนของทะเล พระองคทรงเลือกที่จะสรางเมืองที่บริเวณน้ี
เพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดตอไปทางยุโรปและ
ประเทศอื่นๆไดงาย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรปได
โดยงาย ตอมาเมืองเซนตปเตอรเบิรกจึงไดรับสมญานามวาหนาตางแหงยุโรป และ
ไดเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซีย เปนเวลา 206 ป (หลังจากน้ัน ไดยายเมือง
หลวงไปที่มอสโก เมื่อ ค.ศ. 1918) 

 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้นนําทานชม อนุสาวรียพระเจาปเตอรมหาราชทรงมา (BRONZE 
HORSEMAN) อนุสาวรียแหงนี้ตั้งติดกับแมนํ้าเนวา เปนจักรพรรดิปเตอรมหา
ราช กษัตริยที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย ยังคงพิทักษรักษานครเซนตปเตอรสเบิรก  
จากรูปป นสง�م างามนี ้บนถนน Admiralty Embankment  ซึ ่งออกแบบโดย 
Etienne Maurice Falconet ประติมากรชาวฝรั่งเศส  มีรูปปم�นผูนํารัสเซีย ซึ่ง
หันหนาไปทางแมน้ําเนวา ขี่มาทองแดงที่ยืนดวยสองขาหลังบนแทนหินขนาดมหึมา 
ดูรูปปم�นชื่อดังของจักรพรรดิปเตอรมหาราช และฐานหินเลื่องชื่อที่รองรับดานใต
อนุสาวรีย 
 นําทานชม มหาวิหารเซนตไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)  มหาวิหาร
เซนตไอแซคถูกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1710 ตามเจตจํานงของพระเจาปเตอรมหาราช 
โดยใชหินแกรนิตชิ้นเดียวขนานกวา 118 ตัน จํานวน 48 ชิ้นเพื่อนํามันมาเปน
ฐานรองรับโดมที่ใหญติดระดับโลกอีกชิ้น  ซึ่งใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ป  
ปจจุบันวิหารเซนตไอแซคไดรับการยกยองวาเปนหนึ่งในโบสถที่งดงามที่สุดในโลก  
ความวิจิตรของที่นี่คือยอดโดมที่ทําเปนรูปโคงครึ่งวงกลมซอนกันใตโครงเหล็ก
พิเศษ ที่บรรเลงงานฉาบทองบนปลายยอดของโดม มีการใชปรอทผสมทองคํา
หลอมเทราดลงไปอีกชั้นมันทําใหโลหะที่ฉาบอยูคงทนและคงกระพันมาจนถึงวันน้ี 
(ชมความงามภายใน) 
นําทานชม โบสถนิโคลัส (St.Nicholas Naval Cathedral) มหาวิหารแหง
การเดินเรือ มีผนังสีนํ ้าเงินที่
งดงามและตั ้งอยู ริมฝ งคลอง�م
ครูยคอฟ มหาวิหารแหงนี ้มี
ความงดงามและเปนที่รักใคร
ทั้งในหมูทหารของกองทัพเรือ
ของรัสเซีย  มหาวิหารแหงนี้ตั้ง
ชื ่อตามนักบุญนิโคลัสซึ ่งเปน
นักบุญองคอุปถัมภนักเดินเรือ และเปนสถานที่อันเปนที่เคารพนับถือโดยสถาบัน
ทางศาสนาและนาวีของรัสเซีย เรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรอันยาวนานที่เกี่ยวพัน
กับทหารเรือ และใชเวลารําลึกถึงผูที่เสียชีวิตในทองทะเล  อีกทั้งเปนสถานที่อัน



 

 

เปนที่เคารพนับถือโดยสถาบันทางศาสนาและนาวีของรัสเซีย (แวะถายภาพดาน
นอก) 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
บาย  นําทานแวะถายภาพเปนที่ระลึก ณ โบสถหยดเลือด (Church of the Savior 

on Spilled Blood) เร่ิมกอสรางเมื่อ ป ค.ศ. 1883 แลวเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1907 
เปนอนุสรณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 สรางขึ้นเพื่อรํ่าลีกถึงพระบิดาพระเจาอ
เล็กซานเตอรที่ 2 ผูปลดปลอยชาวนา ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมับริเวณน้ี ในป ค.ศ. 
1881 สรางดวยรูปแบบศิลปะยุคฟم�นฟู เลียนแบบโบสถโบราณในคริสตศวรรษที่ 
12 ของกรุงมอสโก ถายในคกแตงวิจิตรบรรจงดวยฝมือจิตกรกวา 30 คน ในชวง
สงครามโลกครั้งที2่ โบสถไดรับความเสียหายจากระเบิด หลังส้ินสุดสงครามจึงไดมี
การบูรณะใหม(แวะถายภาพดานนอก) 

 
 

จากนั้นนําทานชม มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) มหาวิหารคาซาน 
ตั ้งอย ู บนถนนเนฟสกี้  ถนนเสนหลักของตัวเม ืองเซ ็นตป เตอร สเบิร ก เปน
สถาปตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก เปนลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสา
หินวางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบหลังจาก 10 ป แหงการกอสราง สรางในป 
1801-1811 โดยสถาปนิก A. Voronikhin สรางในสมัยพระเจาปم�เตอรมหาราช 
ชวงป ค.ศ. 1708 เดิมเปนโบสถเล็กๆ ภายในมีรูปไอดอนและพระแมมาเรีย (Our 



 

 

Lady of Kazan หรือ KazansksyaIcon) ที่วาดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 ตรง
กับสมัยพระเจาอีวานที่ 4 ชวงที่กรุงมอสโกเปนเมืองหลวง พระเจาปم�เตอรมหาราช
มีพระราชดํารัสใหนํามาไวที ่น้ี  ปจจุบันเปนมหาวิหารที ่สวยงาม ดานหนามี
สวนสาธารณะสําหรับพักผอนของชาวรัสเซีย เปนที่นัดพบปะของวัยรุน ในฤดูรอน
จะมีคนรัสเซียมาน่ังมายืนอาบแดด อานหนังสือ หรือพูดคุยกันเปนจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 อิสระให ท านเดินช อป  �م ง  ถนนเนฟสกี้  
(Nevsky Prospekt) เปนที่รู จักกันดีใน
ฐานะถนนประวัติศาสตร ศูนยกลางของนคร
เซนตปเตอรสเบิรก ความยาวของถนน 4.5 
กิโลเมตร เริ่มตนที่หนาพระราชวังฤดูหนาว 
สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโคว  เดิมในป ค.ศ. 
1738 เรียกวา Nevskaya Perspective ถนนเสนน้ีเร่ิมจาก ถนนหนากระทรวง
ทหารเรือ (Admiralty) บริเวณพระราชวังฤดูหนาว ติดกับแมนํ้าเนวา มีการตอ
เติมจนแลวเสร็จในป พ.ศ. 1760 เปนถนนเสนหลักของเมืองและในป ค.ศ. 1783 
เปลี่ยนชื่อเปน Nevsky Prosperkt กี่ใชมาถึงปจจุบัน  ซึ่งเปนทั้งสถานที่ยาน
การคา ที่อยูอาศัย พระราชวัง โรงละคร รานคา โรงแรม และสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญ  

 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
ที่พัก  โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG  

หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่หา     พระราชวังฤดูหนาว – ป�อมปเตอรและปอล – จัตุรัสพระราชวัง  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Palace) เปนพิพิธภัณฑที่

ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก มีสิ่งของมากมายที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรจนจัด
แสดงไดไมหมด  แบงเปนอาคาร 3 ชั้น ขนาดใหญ ประกอบไปดวยหมูอาคาร 5 
หลังเชื ่อมตอกัน  ออกแบบโดยสถาปนิกหลายคน มีความสวยงามลงตัวและ
กลมกลืนเขากันอยางดีเยี่ยม  ตัวอาคารทาดวยสีฟ�าตัดขอบประตูหนาตางดวยสี
ขาวโดดเดน  ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมของสะสมและสมบัติลํ้าคาของ
พระนางแคทเธอรีนที ่2 มหาราชินี อาท ิภาพวาด ของศิลปนชื่อกองโลก ลีโอนาโด 
ดาวินช ีนาฬิกานกยงไขลานเกาแกสูงคา เปนตน (ชมความงามภายใน) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุ�น (6) 
บาย นําทานแวะถายภาพ ป�อมปเตอรและปอล (Peter and Paul Fortress) ที่น่ี

เปนสิ่งแรกที่สรางในเมืองเซนตปเตอรสเบิรก  ซึ่งเปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือ



 

 

สวีเดน เปนศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบนเกาะวาซิลเยฟกี้ (Vasilyevsky Island) 
เร่ิมสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ 1712 ดวยการ ตั้งชื่อวิหารแหงน้ีเพื่อเปนเกียรติแดนักบุญป
เตอรและนักบุญพอล  เพื่อเปนการเผยแพรศาสนา  ซึ่งวิหารแหงนี้เปนที่เก็บพระ
ศพของราชวงศโรมานอฟ เริ่มตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก (แวะ
ถายรูปดานนอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานสู จตุรัสพระราชวัง (Palace Square) หน่ึงในสถาปตยกรรมตระการตา
ที่สวยงามมากและสมบูรณแบบที่สุด บนพื้นที่บริเวณพระราชวังถดูหนาว  เปน
จัตุรัสหลักของเมืองเซ็นตปเตอรสเบิรก เชนเดียวกับจัตุรัสแดงในมอสโก จัตุรัส
พระราชวังในเซนตปเตอรสเบิรกไดบันทีกเหตุการณสําคัญของประวัติศาสตร
รัสเซียหลายครั้ง ซึ่งเหตุการณสําคัญๆ จะเกิดขึ้นที่นี่เสมอ จตุรัสพระราชวังเปน
สวนหนึ่งของอาคารประวัติศาสตรยานใจกลางเมืองเซนตปเตอรสเบิรกและรวมอยู
ในรายช่ือมรดกโลก เปนผลงานการออกแบบวางผังสถาปตยกรรม ของ Rastrelli   
ป 1977 ที่จัตุรัสพระราชวังไดดําเนินการบูรณะและตกแตงปู�พื้น บริเวณรอบๆ 
ประกอบดวย พระราชวังฤดูหนาว, อาคารสํานักงานคณะ, เสาหินอเล็กซานเดอร, 
อาคารพนักงานทั่วไป, ประตูชัยของพนักงานทั่วไป,กระทรวงทหารเรือ 
เปนตน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
ที่พัก  โ ร ง แ ร ม  โ ร ง แ ร ม  PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT 
PETERSBURG หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่หก     ประตูชัย Narva - เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเธอรีน – ช็อปปم�ง Outlet 

Village Pulkovo - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN - มอสโคว 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

 นําทานแวะถายรูป ประตูชัย Narva (The Narva Triumphal Arch) ประตูชยั
ชนะที่แทจริง ประตูชัย Narva สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงสงคราม ในปค.ศ. 1812 
ตั้งอยูบนทางหลวง Narva เพ่ือตอนรับเหลาทหารที่กลับมาจากศึกสงครามกับนโป
เลียนแหงฝรั่งเศส สวนบนเปนรูปเทพีแหงชัยชนะควบมาศึกผยองหกเชื่อก ดานลาง
ซายขวาเปนรูป นทหารโบราณ  สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชัยไดรับความ�م
เสียหายอยางมากและไดรับการปฏิสังขรณจนเหมือนเดิม  

 นําทานเดินทางสู เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือที่รูจักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเปน
ที่พักในฤดูรอนของราชวงศที่สวยงามและเปนบานที่รักและโปรดปรานของสมาชิก
ครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเดินทางสู พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) พระราชวัง

แคทเธอรีน ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที ่1 พระมเหสีของ
พระเจาปเตอรมหาราช ทรงประสงคสรางวังแหงนี้ขึ้นเพื่อเปนพระราชวังฤดูรอน 
โดยมีการตอเติมและตกแตงใหมในหลายยุคหลายสมัย 

 กอสรางขึ้นโดยพระนางแคทเธอรีนที่ 1 พระมเหสีองคโปรดของปเตอรมหาราช ซึ่ง
ไดครองราชยหลังจากสวรรคต จึงสรางวังแหงนี้ขึ้นเพื่อเปนพระราชวังฤดูรอน โดย
สถาปนิกชาวเยอรมัน ในสไตลสถาปตยกรรมแบบคลาสสิค  ทําใหพระราชวังฤดู
รอนของพระนางแคทเธอรีนน้ีมีความโดดเดน ดวยรูปแบบของเอกลักษณที่ลงตัวจึง
ทําใหพระราชวังแหงน้ีมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น (ชมความงามภายใน) 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
บาย เดินทางชอปปم�ง Outlet Village Pulkovo ใหทานเลือกซื้อของที่เอาทเล็ต ซึ่ง

รวมรานคาแบรนดดังมากมายกวา 40 รานคาชั ้นนํามากมาย อาทิ  ADIDAS 
BOSS,FURLA, GUESS, LACOSTE, NIKE, PUMA, TOMMY, HILFIGER, 
VASSA&CO, SAMSONITE ฯลฯ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน (8)   
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพ่ือเดินทางสูเมืองมอสโคว (Moscow) 
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที ่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มี
ระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทานจําเปนตองลากกระเป�าเดินทางดวย
ตัวทานเอง เพ่ือป�องกันกระเป�าที่อาจจะสูญหายได*** 



 

 

..... น.   ขึ้นรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสูเมืองมอสโคว(ใช
เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
..... น.   ถึงเมืองมอสโคว โดยสวัสดิภาพ นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน
ของลูกคาเปนสําคัญ ** 

ที่พัก  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA HOTEL , MOSCOW หรือเทียบเทา 3 
ดาว 
 
วันที่เจ็ด    เมืองมอสโคว - ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว –  
 ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
 หลังจากรับประทานอาหารเชาเรียบรอยแลว อิสระทุกทานเดินชมบรรยากาศเมือง

หลวงมอสโคว  
10.00 น. ถึงเวลานัดหมาย  นําทุกทานออกจากโรงแรมเพ่ือเดินทางสูสนามบินทาอากาศยาน

นานาชาติเชเรเมเตียโว (อเล็กซานเดอร ปุชกิน) 
14.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย กรุงฮานอย ของประเทศ

เวียดนาม   โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN62   
(สําหรับเที่ยวบินนี้ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบิน
ประมาณ 9 ช่ัวโมง 20 นาที) 

03.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย กรุงฮานอย ของประเทศ
เวียดนาม (เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง)   

 
วันที่แปด    ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
08.50 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VIETNAM 

AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN611 (สําหรับเที่ยวบินนี้ มีบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

 



 

 

10.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
พรอมความประทับใจ 

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

* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเคร่ืองบิน 25,888 บาท** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 8,888 บาท **  
(ไมมีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 

 
***ราคานี้เฉพาะกรุปหนาราน (จอยทัวร) เทานั้น  

กรุปเหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง*** 
 

สําคัญ !! :   
* อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทาง

ตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
100 USD. (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้ง
จากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY 

CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลี ่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที ่ยวใด เที ่ยวหนึ ่ง กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ  

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน VIETNAM 
AIRLINES อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 23 
ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 10 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งน้ี
เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานทีใ่น
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 คาบรกิารน้ีรบัเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 



 

 

 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 65 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา 
(USD) ทาน/ทริป หัวหนาทัวรจากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ **เด็ก
ชําระคาทิปเทาผูใหญ**   

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

 คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน 100 % 

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 



 

 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดิน 

9. ทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการ
เดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้ง
หากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดกรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋ว
ภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋ว 

10. กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับฤดูกาล 
สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น  (กรณีที่
ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ) 



 

 

11. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

12. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

13. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

14. อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื ่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

15. ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบ ุ

16. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

17. สําหรับลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ไดในบางกรณี ขึ้นอยู กับโรงแรมที่คณะน้ันๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ 
(TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเด่ียว) ตาม
จริง ยกเวนเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

18. ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา 



 

 

19. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

20. หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใด
หนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ ่งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด 
เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

21. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

22. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี ่ยว (SINGLE) และหองคู 
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

23. เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 

24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ 



 

 

25. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

 
การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง 

เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลี
จะพิจารณาใหเฉพาะนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทานั้นที่ผานเขาเมืองได 
และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตร
พนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน  

2. กรณีที่ทานเปนเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อทานพรอมเซ็น
รับรองสําเนา 
3. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไป

ดวยประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2   
วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เช น Visa Card, 
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอ่ืนใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว 

4. กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 
และควรเดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน (สําหรับ
ผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ปและไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตอง ขอจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย) 

5. หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไป
ดวย   
6. การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 


