
 

 

 

รหัสทัวร TTN 2000225 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว-เซนตปเตอรสเบิรก ซุปตาร  รักใสใส หัวใจฉึกฉึก..7วัน 5คืน (TG) 
เมืองมอสโคว – จุดชมวิวสแปรโรวฮิลส - Zaryadye Park - ยานถนนอารบัต – มหาวิหารโดม
ทอง – สถานีรถไฟใตดนิกรุงมอสโคว - เลือกซื้อทัวรเสริม สวนสุนัขไชบีเรียนฮตักี ้- ตลาดอิส
มายโลโว - พระราชวังเครมลิน - หางกมุ - จตัุรัสแดง – วิหารเซนตบาซิล – ประตชัูยของมอสโคว 
- น่ังรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN - เมืองเซนตปเตอรสเบิรก - อนุสาวรียพระเจาปเตอรม
หาราชทรงมา – มหาวหิารเซนตไอแซค – โบสถนิโคลัส – โบสถหยดเลือด – มหาวิหารคาซาน – 
ป�อมปเตอรและปอล – ถนนเนฟสกี้ - เมืองพุชกิน - พระราชวงัแคทเธอรีน - พระราชวังฤดูหนาว 
- ชอปปم�ง Outlet Village Pulkovo-  จัตุรสัพระราชวัง - ประตูชัย Narva - ช็อปปم�ง Outlet 
Village Pulkovo 



 

 

 

โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS (TG)  

 

 
วันแรก      ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว –  
                ที่พัก 
 
11.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาท

เตอร D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบน
เคร่ือง เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน)  

14.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS (TG) เท่ียวบินที่ TG974  (สาํหรับเที่ยวบินน้ี มีบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง 20 นาที) 

20.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโคว ประเทศ
รัสเซีย ตั้งอยูที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย  

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

พัก 2 -3 ทาน 
ตอหอง 

ราคาเด็ก พักเด่ียว 

22 – 28 มกราคม 2563 42,888.- 42,888.- 7,000.- 
12 – 18 กุมภาพันธ 2563 43,888.- 43,888.- 7,000.- 

26 กุมภาพันธ – 03 มีนาคม 2563 44,888.- 44,888.- 7,000.- 
11 - 17 มีนาคม 2563 44,888.- 44,888.- 7,000.- 
25 - 31 มีนาคม 2563 45,888.- 45,888.- 7,000.- 
15 – 21 เมษายน 2563 45,888.- 45,888.- 7,000.- 

หมายเหตุ :รายการน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 
( รวมทานละ 65 USD ) หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 



 

 

 

(เวลาทองถิ่น ชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (MOSCOW) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดย
ต้ังอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ 
ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป และเมื่อสมัยคร้ังที่สหภาพโซเวียต
ยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก 

ที่พัก  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สอง     เมืองมอสโคว – จุดชมวิวสแปรโรวฮิลส - Zaryadye Park - ยานถนนอารบตั 

– มหาวิหารโดมทอง - สถานีรถไฟใตดนิกรุงมอสโคว(METRO)  

 
เชา           บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

นําทานเดินทางสู จุดชมวิวสแปรโรวฮิลสหรอืเลนินฮลิส (SPARROW HILLS) 
หรือเนินเขานกกระจอก เปนบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ สามารถมองเห็นวิวของกรุง
มอสโกไดกวางมากของนครมอสโควท่ีอยูเบ้ืองลางไดโดยท้ังหมด  จึงทําใหเลนินผูนํา



 

 

 

พรรคคอมมิวนิสตในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแหงน้ีเปนที่ต้ังบานพักของตน  
ปจจุบันพ้ืนที่ดังกลาวเปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเปนจุดชมวิวท่ีสวยที่สุด
ในมอสโคว ที่คูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุดที่นักทองเท่ียวใหความ
สนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 
 นําทานชมสวนแหงใหม Zaryadye Park กลางกรุงมอสโก ซึ่งไดปรับปรุงรีโนเวท
ใหม ที่ใกลกับศูนยกลางทองเที่ยวของมหานครมอสโกคือจัตุรัสแดง และราชวังเคลม
ลิน นับเปนสวนท่ีมดีีไซนสวยแบบธรรมชาติ สวนป�า ที่มีฉากหลังเปนแลนดมารกของ
รัสเซีย  สําหรับสวนสาธารณะน้ีนับเปนสัญลักษณทางสถาปตยกรรมหน่ึงที่จะไดฉลอง
มหานครมอสโกครบรอบ 870 ป  ซึง่ภายในสวนจะมพืีชพรรณที่เปนเอกลักษณของ 

 
รัสเซีย  โดยทําเลที่ต้ังของสวนแหงน้ีอยูไมหางจากเคลมลินมากนัก จะอยูติดกับแมน้ํา
มอสโก  นอกจากสวนสวยๆ แลวยังมีโรงละครทรงครึง่วงกลมขนาดใหญ คอนเสิรต
ฮอลล และท่ีพลาดไมไดก็คือ “สะพานลอยฟ�า” (Floating Bridge) สะพานขนาด
ใหญรูปตัว V ท่ีสรางยื่นขึ้นไปเหนือแมน้ํา สรางข้ึนจากคอนกรตีและไมแตสามารถ
รองรับน้ําหนักไดมากถึง 3,000-4,000 คน ไดเปนจดุชมวิวสวยๆ ริมแมน้ําอีกแหง
หน่ึงเลย 
นําทานชอปปم�ง ยานถนนอาบัต (ARABAT ROAD) ถนนอาบัต ถอืเปนถนนท่ี
เกาแกที่สุดของรัสเซีย เคยถูกทําลายไปในชวงศตวรรษที ่18 แตมกีารซอมแซมขึ้นมา
ใหม ปจจบัุนถนนเสนน้ีกลายเปนถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงที่สุด และกลายเปนแหลง
ทองเท่ียวรัสเซียชื่อดัง จิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ศูนยวฒันธรรม โรง



 

 

 

ละคร แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูป
เหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ระยะทางประมาณ 1 ก.ม 
ใหทานไดเดินเลนตามอัธยาศัย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
นําทานชม มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนตซาเวียร (ST. SAVIOUR 
CATHEDRAL) เปนวิหารที่ใหญท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ต้ังอยูต้ังอยูริมฝم�ง
แมน้ํา Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของพระเจาซารอเล็ก
ซานเดอร ที ่1 เพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญตุาแดพระเปนเจาที่ทรง
ชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร
ใชเวลากอสรางนานถึง 45  และในทายที่สุดป 1990 มกีารระดมทนุสรางมหาวิหาร 

 
ข้ึนมาใหมจากเงินบริจาคของประชาชน ดังน้ันที่น่ีจึงเปนที่รักและศูนยรวมจติใจของ
ประชาชน ถูกใชเปนสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สวนการตกแตง
ภายในโบสถน้ัน สวยงามและดูศักดิ์สิทธิ์มาก คนท่ีเดินเขาไปตองคอนขางสํารวม และ
ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน ทุกทานตองมาชมดวยตาของตัวเอง ซึ่งควรคาแกการเขา
ชมเปนอยางยิ่งคา (ชมความงามดานใน  แตหากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหาร
เซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) 
จากน้ันนําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (MOSCOW METRO) สรางขึ้น
ในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเปนสถานีรถไฟฟ�าใตดินท่ีสวย
ที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน  ในอดีตสถานีรถไฟใตดิน
ไดกลายเปนหลุมหลบภัยท่ีดีที่สุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรง รวมท้ังการกอสรางท่ี



 

 

 

ขุดลงลึกไปถงึใตดินหลาย 10 เมตร และ บางสถานียังเปนท่ี บัญชาการระหวาง
สงครามอีกดวย 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) 
ที่พัก  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สาม     เลือกซื้อทัวรเสริม สวนสุนัขไชบีเรียนฮัตกี ้- ตลาดอสิมายโลโว - พระราชวังเค

รมลิน - หางกุม - จัตุรัสแดง – วิหารเซนตบาซิล - ประตูชัยของมอสโคว  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 ใหทานเลือกซื้อทัวรเสริม สวนสุนัขไชบีเรียนฮัตกี ้HUSKY PARK พันธุสุนัขไซบี

เรียนฮัสกี้ท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก  โดยมีความสามารถที่จะสามารถลากเล่ือน
บนน้ําแข็งหรือหิมะไดความนํารักของเหลาบรรดาสุนับแสนรูดวย ทัง้น้ีทานยังไดมี
ประสบการณท่ีสนสนุกในการน่ัง รถทียมสุนัขลากลื่อนไดอีกดวย  (ไมรวมคาใชจาย
คาเขาสวน,นั่งรถลากเลื่อน,เดิน,จูง หรือถายรูปกับสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ เริ่มตน
ประมาณทานละ 500-2,000 รูเบิล ทั้งน้ีโปรดสอบถามกับไกดนําเท่ียวหรือ
หัวหนาทัวรอีกครั้ง) 

  

  



 

 

 

 
นําทานสู ตลาดอิสมายโลโว (IZMAILOVO MARKET) ตลาดที่ใหญท่ีสุดของ
ประเทศ ที่น่ีสรางข้ึนในป ค.ศ.2003 โดยมีจดุประสงคใหเปนศูนยวฒันธรรม – 
พิพิธภัณฑ การบันเทิง และแหลงการเรียนรู ตลอดจนเปนสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรม 



 

 

 

ตางๆ  ดานหนาทางเขาของ Izmailovo Kremlin จะมองเห็นสถาปตยกรรมใน
รูปแบบตางๆ  ซึ่งเปนศิลปะเกาเเกด้ังเดิมของรัสเซีย เปนจุดถายภาพที่สวยงาม  และ
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด อาทิเชน นาฬิการสัเซีย, ตุกตา แม
ลูกดก, ผาคลมุไหล และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 นําทานชม พระราชวังเครมลิน (KREMLIN PALACE) ต้ังอยูท่ีกรุงมอสโค 
ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ํามอสควา ภายในมีพระราชวัง หอคอย 
และป�อมปราการ  เปนศูนยกลางท่ีสําคัญของเมืองหลวง  ท้ังยังไดมกีารรวบรวม
สถาปตยกรรมที่สวยงามไวรวมกันอยูมากมาย จัดเปนสวนที่เกาแกท่ีสุดของมอสโก  
ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ เจาชายยูริ โดลโกรูกมีี
รับสั่งใหสรางเพ่ือใชป�องกันศัตรู ในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไมธรรมดาที่เปน
เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยใของ
พระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลินเปนพิพิธภัณฑและที่ต้ังสถานที่สําคัญหลายแหง 
เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆหอระฆังของอีวานมหาราชและส่ิงกอสรางอ่ืนๆ อีก
มากมาย  และยังเปนท่ีต้ังของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (ASSUMPTION 
CATHEDRAL) มหาวิหารแหงน้ี เปนสถานที่ประกอบพิธีบรมราชภิเษก สวมมงกุฏช
รองคใหม เร่ิมต้ังแตซรอิวานที ่4 เปนตนมา อีกทั้งยังรวมถึงการเขาสาบานตนของ
เจาผูครองแควนตางๆ วาจะสวามิภักดิ์ตอซารแหงรัสเชียอีกดวย ภายในประกอบดย
ภาพวาดไอคอนตางๆ และภาพตามพระคัมภรีใบเบิลชวงตอนท่ีสําคัญครบถวน 
รวมถึงวันพิพากษาดวย พระแทนประทับของพระเจาอิวานที ่4 สําหรับฟงเทศน พระ
แทนที่ประของพระมเหสีของซาร และพระแทนสําหรับพระสังฆราชผูแสดงเทศนา 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน)  
ผานชม มหาวิหารอารคาเกล มิคาเอล (CATHEDRAL OF ST. MICHAEL 
THE ARCHANGEL) ที่สรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มคิาเอล ปจจุบัน
เปนท่ีเก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช  ผานชม หอระฆัง
พระเจาอีวาน (IVAN THE GREAT BELL TOWER) สรางเมื่อป ค.ศ.1505-
1508 หอคอยมีความสูง 80 เมตร มีจํานวนข้ันบันได 137 ข้ัน อาคารตรงกลางมี
ระฆังขนาดใหญหนัก 64 ตันแขวนอยู ตามประเพณีแลวระฆังน้ีจะถูกต ี3 คร้ังเมื่อมี
การสวรรคตของพระเจาซารเทาน้ัน ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (TSAR 



 

 

 

CANNON) ปนใหญพระเจาซารมีความยาวมากถงึเกือบ 6 เมตร สรางข้ึนในป ค.ศ. 
1586 โดยจดุประสงคในการสรางขึ้นก็เพ่ือเปนสัญลักษณของอํานาจเพียงเทาน้ัน ไม
เคยนํามาใชจริงในสมรภูมิสงคราม  
นําทานชอปปم�ง หางสรรพสินคากุม (GUM DEPARTMENT STORE) 
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจบุันเปน
หางสรรพสินคาชั้นนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา เครื่องสําอาง นํ้าหอม แบ
รนดดังที่มีช่ือเสียงที่เปนรุนลาสุด (New Collection)  

 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
บาย นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ต้ังอยูใจกลางของกรุงมอสโก เปน

สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิและศูนยรวมทางจติใจของชาวรัสเซียและยังเปนที่เก็บศพของเลนิน  
ซึ่งถูกสรางดวยหินแกรนิตและหินออนนับเปนลานช้ินที่ตอกลงไปบนพ้ืน จนกลายเปน
ลานกวางใจกลางเมือง  จัตุรัสแหงน้ีเปนสถานท่ีที่ใชจัดงาน หรือ กิจกรรมที่สําคัญ
ตางๆ ของรัสเซียมาหลายช่ัวอายุคน จึงนับวาเปนจุดทองเที่ยวรัสเซียที่ไมควรพลาด 
เพราะนอกจากจะสวยงามแลว ยังเปนสถานท่ีที่รายลอมไปดวยสถาปตยกรรมท่ี
สวยงาม อยางเชน พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนตบาซิล,พิพิธภัณฑที่สําคัญ, 
แหลงช็อปปم�งช่ือดังของกรุงมอสโกน่ันกคื็อหางสรรพสินคากุม (Gum) 



 

 

 

หางสรรพสินคาเกาแกและใหญที่สุดในกรุงมอสโก  ซึ่งปจจุบันเปนหางท่ีหรูหราและ
อลังการมาก  และอนุสรณสถานเลนินซึ่งเปนบุคคลสําคัญของประเทศรัสเซีย 

 นําทานถายภาพกับ วิหารเซนตบาซิล (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) ซึ่งถือ
วาเปนสถาปตยกรรมและสัญลักษณท่ีสําคัญของกรุงมอสโคว เปนวิหารท่ีสวยงามท่ีมี
โบสถ 9 โบสถ มรูีปทรงที่ไมเหมือนโบสถอ่ืน คือมีโดม 8 โดมลอมรอบโดมท่ี 9 ที่อยู
ตรงกลาง  และทําใหอาคารมีรปูทรงแปดเหลี่ยม ดวยสถาปตยกรรมท่ีผสมผสาน
ระหวางสถาปตยกรรมแบบรัสเซียโบราณ  ยอดที่มีสีสันสวยงาม สดใส ตั้งชื่อเลนให
วิหารน้ีวา “โบสถลูกกวาด”ที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สรางดวยศิลปะรัสเซีย
โบราณซึ่งเช่ือวาเปนสถาปตยกรรมที่ไมไดลอกเลียนแบบของศิลปะยุคใดมากอน  ใน
ป พ.ศ. 2095 วิหารแหงน้ีถูกสรางโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ช่ือ โพสทนิค ยาคอฟเลฟ 
(Postnik  Yakovlev) หลังจากไดสรางเสร็จก็ถูกควักดวงตาท้ังสองขางโดยกษัตริย
อีวานที่ 4 นับเปนความโหดรายที่นาเศรายิ่งนัก เพราะวาไมตองการใหไปสรางสิ่ง
สวยงามเชนน้ีในที่แหงใดอีก (แวะถายรูปดานนอก) 
ผานชม หอนาฬิกาซาวิเออร (SAVIOUR CLOCK TOWER) ต้ังอยูบนป�อมสปาส
สกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ที่ทํามาจากทับทมิน้ําหนัก 20 ตัน 
ซึ่งพรรคคอมมวินิสตนาํมาประดบัไวเมื่อป ค.ศ. 1995   
ผานชมท่ีต้ัง อนุสรณสถานเลนิน (LENIN MEMORIAL) เปนอนุสาวรียบรรจุศพ
ของเลนินรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย ภายในสถานท่ีพักพิงเมื่อส้ินใจ
ในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแตยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมท่ีน่ีดวยความสงบเพ่ือชมราง
ของบุรุษผูย่ิงใหญซ่ึงเปดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปแลวก็
ตาม 
นําทานแวะชม ประตูชัยของมอสโคว (TRIUMPHAL AECH) ประตูชัยของมอสโก
สรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะทาง
ทหารเชนเดียวกับประตูชัยของโรม
สมัยโบราณ  ประตูชัยน้ีแสดงถึงจุด
เปลี่ยนของรัสเซียในดานการรําลึกถงึ
ความสําเร็จ ธรรมเนียมแตเดิมคือการ
สรางอาคารทางศาสนา แตพระเจาป



 

 

 

เตอรมหาราชไดนําประเทศเขาสูแนวทางปฏิบัติใหมดวยการสรางประตูชัย ประตูน้ี
อุทิศใหแกสงครามรักชาติท่ีสูกับจักรพรรดินโปเลียนเมื่อป 1812  อนุสาวรียแหงน้ี
เปนเครื่องเตือนใจอันยิ่งใหญถึงประวติัศาสตรอันยาวนานของรัสเซียในดานการทหาร
ที่ทรงพลังและแข็งแกรง 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)   
ที่พัก  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สี่    นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN - เมืองเซนตปเตอรสเบิรก - อนุสาวรีย

พระเจาปเตอรมหาราชทรงมา – มหาวิหารเซนตไอแซค – โบสถนิโคลัส – โบสถ
หยดเลือด – มหาวิหารคาซาน – ป�อมปเตอรและปอล - ถนนเนฟสก้ี 

 

 
เชาตรู  บริการอาหารเชา SET BOX (5) 

นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพ่ือเดินทางสูนครเซนทปเตอรเบิรก(Saint 
Petersburg) 
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มรีะยะทาง
เดินเทาประมาณ 1 กโิลเมตร ซึง่ทานจําเปนตองลากกระเป�าเดินทางดวยตัวทานเอง 
เพ่ือป�องกันกระเป�าท่ีอาจจะสูญหายได*** 

..... น.         ขึ้นรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN เพ่ือเดินทางสูเมืองมอสโคว (ใชเวลา
ประมาณ 4 ช่ัวโมง) 



 

 

 

** รอบของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ **  

..... น.  ถึงนครเซนทปเตอรเบิรก โดยสวัสดิภาพ  
เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (SAINT PETERSBURG) เปนเมืองทาทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของสหพันธรัฐรัสเซีย ต้ังอยูปากแมน้ําเนวา รมิอาวฟนแลนดในทะเลบอล
ติก  สรางโดยพระเจาซารปเตอรมหาราช เม่ือ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสรางดวย 

 
การถมทรายและหินเปนจํานวนมากเพราะวาพ้ืนที่เดิมของเมืองน้ันเปนดินเลนของ
ทะเล พระองคทรงเลอืกท่ีจะสรางเมืองท่ีบริเวณน้ีเพราะวาตัวเมืองมทีางออกทะเล
บอลติกและสามารถตดิตอไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดงาย เพื่อการปฏิรปูรัสเซีย
ใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรปไดโดยงาย ตอมาเมืองเซนตปเตอรเบิรกจึง
ไดรับสมญานามวาหนาตางแหงยุโรป และไดเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซีย เปน
เวลา 206 ป (หลังจากน้ัน ไดยายเมืองหลวงไปที่มอสโก เมื่อ ค.ศ. 1918) 
จากน้ันนําทานชม อนุสาวรียพระเจาปเตอรมหาราชทรงมา (BRONZE 
HORSEMAN) อนุสาวรียแหงน้ีต้ังติดกับแมน้ําเนวา เปนจักรพรรดิปเตอรมหาราช 
กษัตริยที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของรัสเซีย ยังคงพิทักษรักษานครเซนตปเตอรสเบิรก  จากรปู
ปم�นสงางามน้ีบนถนน Admiralty Embankment  ซึ่งออกแบบโดย Etienne 
Maurice Falconet ประติมากรชาวฝรัง่เศส  มรีูปปم�นผูนํารัสเซีย ซึ่งหันหนาไปทาง
แมน้ําเนวา ข่ีมาทองแดงที่ยืนดวยสองขาหลังบนแทนหินขนาดมหึมา ดูรปูปم�นช่ือดัง
ของจักรพรรดิปเตอรมหาราช และฐานหินเล่ืองช่ือที่รองรับดานใตอนุสาวรีย 



 

 

 

 นําทานชม มหาวิหารเซนตไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)  มหาวิหาร
เซนตไอแซคถูกสรางขึน้เมื่อป ค.ศ. 1710 ตามเจตจํานงของพระเจาปเตอรมหาราช 
โดยใชหินแกรนิตช้ินเดียวขนานกวา 118 ตัน จํานวน 48 ช้ินเพ่ือนํามันมาเปน
ฐานรองรับโดมที่ใหญติดระดับโลกอีกช้ิน  ซึง่ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ป  
ปจจุบันวิหารเซนตไอแซคไดรบัการยกยองวาเปนหน่ึงในโบสถที่งดงามท่ีสุดในโลก  
ความวิจติรของที่น่ีคือยอดโดมท่ีทําเปนรูปโคงครึง่วงกลมซอนกันใตโครงเหล็กพิเศษ 
ที่บรรเลงงานฉาบทองบนปลายยอดของโดม มีการใชปรอทผสมทองคําหลอมเทราด
ลงไปอีกช้ันมันทําใหโลหะที่ฉาบอยูคงทนและคงกระพันมาจนถงึวันน้ี (ชมความงาม
ดานใน) 
นําทานชม โบสถนิโคลัส (St.Nicholas Naval Cathedral) มหาวิหารแหงการ

เดินเรือ มีผนังสีน้ําเงินที่งดงาม
และต้ังอยูริมฝم�งคลองครูยคอฟ 
มหาวิหารแหงน้ีมีความงดงามและ
เปนท่ีรักใครท้ังในหมูทหารของ
กองทัพเรือของรัสเซีย  มหาวิหาร
แหงน้ีตั้งช่ือตามนักบุญนิโคลัสซึ่ง
เปนนักบญุองคอุปถัมภนักเดินเรือ 

และเปนสถานท่ีอันเปนท่ีเคารพนับถือโดยสถาบันทางศาสนาและนาวีของรัสเซีย 
เรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรอันยาวนานท่ีเกี่ยวพันกับทหารเรือ และใชเวลารําลึกถึง
ผูท่ีเสียชีวิตในทองทะเล  อีกทั้งเปนสถานที่อันเปนท่ีเคารพนับถือโดยสถาบันทาง
ศาสนาและนาวีของรัสเซีย (แวะถายภาพดานนอก) 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
บาย  นําทานแวะถายภาพเปนที่ระลึก ณ โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on 

Spilled Blood) เร่ิมกอสรางเมื่อ ป ค.ศ. 1883 แลวเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1907 เปน
อนุสรณท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 สรางขึ้นเพ่ือรํ่าลีกถึงพระบิดาพระเจาอเล็กซาน
เตอรท่ี 2 ผูปลดปลอยชาวนา ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมบัริเวณน้ี ในป ค.ศ. 1881 
สรางดวยรูปแบบศิลปะยุคฟم�นฟู เลียนแบบโบสถโบราณในคริสตศวรรษท่ี 12 ของกรงุ
มอสโก ถายในคกแตงวิจิตรบรรจงดวยฝมือจติกรกวา 30 คน ในชวงสงครามโลกคร้ัง
ที2่ โบสถไดรับความเสียหายจากระเบิด หลงัส้ินสุดสงครามจึงไดมกีารบรูณะใหม
(แวะถายภาพดานนอก) 
จากน้ันนําทานชม มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) มหาวิหารคาซาน 
ต้ังอยูบนถนนเนฟสกี้ ถนนเสนหลักของตัวเมอืงเซ็นตปเตอรสเบิรก เปน
สถาปตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก เปนลักษณะรปูทรงคร่ึงวงกลม มีเสาหิน
วางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบหลังจาก 10 ป แหงการกอสราง สรางในป 1801-
1811 โดยสถาปนิก A. Voronikhin สรางในสมัยพระเจาปم�เตอรมหาราช ชวงป ค.ศ. 



 

 

 

1708 เดิมเปนโบสถเล็กๆ ภายในมรูีปไอดอนและพระแมมาเรีย (Our Lady of 
Kazan หรือ KazansksyaIcon) ท่ีวาดขึ้นในสมัยศตวรรษที ่16 ตรงกบัสมัยพระ
เจาอีวานที่ 4 ชวงที่กรุงมอสโกเปนเมืองหลวง พระเจาปم�เตอรมหาราชมีพระราชดํารัส
ใหนํามาไวท่ีน้ี  ปจจบุนัเปนมหาวิหารที่สวยงาม ดานหนามีสวนสาธารณะสําหรับ
พักผอนของชาวรัสเซีย เปนที่นัดพบปะของวยัรุน ในฤดรูอนจะมีคนรสัเซียมาน่ังมายืน
อาบแดด อานหนังสือ หรือพูดคุยกันเปนจํานวนมา 
นําทานแวะถายภาพ ป�อมปเตอรและปอล (Peter and Paul Fortress) ที่น่ีเปน
ส่ิงแรกที่สรางในเมืองเซนตปเตอรสเบิรก  ซึ่งเปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน 
เปนศิลปะแบบบารอก ต้ังอยูบนเกาะวาซิลเยฟกี้ (Vasilyevsky Island) เริ่มสราง
ขึ้นเมื่อป ค.ศ 1712 ดวยการ ต้ังช่ือวิหารแหงน้ีเพ่ือเปนเกียรติแดนักบุญปเตอรและ
นักบุญพอล  เพื่อเปนการเผยแพรศาสนา  ซึ่งวิหารแหงน้ีเปนท่ีเกบ็พระศพของ
ราชวงศโรมานอฟ เร่ิมตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก (แวะถายรูปดาน
นอก) 
อิสระใหทานเดินชอปم�ง ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) เปนที่รูจักกันดีในฐานะ
ถนนประวัติศาสตร ศูนยกลางของนครเซนตปเตอรสเบิรก ความยาวของถนน 4.5 
กิโลเมตร เริม่ตนท่ีหนาพระราชวังฤดูหนาว ส้ินสุดที่สถานีรถไฟมอสโคว  เดิมในป 
ค.ศ. 1738 เรียกวา Nevskaya Perspective ถนนเสนน้ีเริ่มจาก ถนนหนา
กระทรวงทหารเรือ (Admiralty) บริเวณพระราชวังฤดูหนาว ติดกบัแมน้ําเนวา มี
การตอเติมจนแลวเสร็จในป พ.ศ. 1760 เปนถนนเสนหลักของเมืองและในป ค.ศ. 
1783 เปลี่ยนช่ือเปน Nevsky Prosperkt กี่ใชมาถึงปจจุบัน  ซึง่เปนทั้งสถานที่
ยานการคา ที่อยูอาศัย พระราชวัง โรงละคร รานคา โรงแรม และสถานที่ทองเที่ยวท่ี
สําคัญ  

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)   
ทีพั่ก  โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG  

หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
 



 

 

 

วันที่หา     เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังฤดูหนาว - ชอปปم�ง Outlet 
Village Pulkovo-  จัตุรัสพระราชวัง  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
 นําทานเดินทางสู เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือท่ีรูจักกันในช่ือ ซาโก เซโล ซึ่งเปนท่ี

พักในฤดูรอนของราชวงศที่สวยงามและเปนบานที่รักและโปรดปรานของสมาชิก
ครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค 

 

   
                นําทานเดินทางสู พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) พระราชวังแคท

เธอรีน ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที ่1 พระมเหสีของพระ
เจาปเตอรมหาราช ทรงประสงคสรางวังแหงน้ีขึ้นเพ่ือเปนพระราชวังฤดูรอน โดยมี
การตอเติมและตกแตงใหมในหลายยุคหลายสมัย 

 กอสรางขึ้นโดยพระนางแคทเธอรีนที ่1 พระมเหสีองคโปรดของปเตอรมหาราช ซึง่ได
ครองราชยหลังจากสวรรคต จึงสรางวังแหงน้ีขึ้นเพ่ือเปนพระราชวังฤดูรอน โดย
สถาปนิกชาวเยอรมัน ในสไตลสถาปตยกรรมแบบคลาสสิค  ทําใหพระราชวงัฤดูรอน



 

 

 

ของพระนางแคทเธอรีนน้ีมีความโดดเดน ดวยรูปแบบของเอกลักษณท่ีลงตัวจึงทําให
พระราชวังแหงน้ีมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น (ชมความงามดานใน) 

 

  
                นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Palace) เปนพิพิธภัณฑที่

ใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก มีสิ่งของมากมายที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรจนจัดแสดง
ไดไมหมด  แบงเปนอาคาร 3 ช้ัน ขนาดใหญ ประกอบไปดวยหมูอาคาร 5 หลัง
เช่ือมตอกัน  ออกแบบโดยสถาปนิกหลายคน มีความสวยงามลงตัวและกลมกลืนเขา
กันอยางดีเยี่ยม  ตัวอาคารทาดวยสีฟ�าตัดขอบประตูหนาตางดวยสีขาวโดดเดน  
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมของสะสมและสมบัติลํ้าคาของพระนางแคทเธอ
รีนท่ี 2 มหาราชินี อาท ิภาพวาด ของศิลปนช่ือกองโลก ลีโอนาโด ดาวินชี นาฬิกานก
ยงไขลานเกาแกสูงคา เปนตน (ชมความงามดานใน) 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  



 

 

 

บาย เดินทางชอปปم�ง Outlet Village Pulkovo ใหทานเลือกซื้อของท่ีเอาทเล็ต ซึ่งรวม 

 
                รานคาแบรนดดังมากมายกวา 40 รานคาช้ันนํามากมาย อาท ิ ADIDAS 

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

 นําทานสู จตุรัสพระราชวัง (Palace Square) หน่ึงในสถาปตยกรรมตระการตาท่ี
สวยงามมากและสมบูรณแบบท่ีสุด บนพ้ืนที่บริเวณพระราชวงัถดูหนาว  เปนจตุัรัส
หลักของเมืองเซ็นตปเตอรสเบิรก เชนเดียวกบัจัตุรัสแดงในมอสโก จัตุรัสพระราชวัง
ในเซนตปเตอรสเบิรกไดบันทีกเหตุการณสําคัญของประวติัศาสตรรสัเซียหลายครั้ง 
ซึ่งเหตุการณสําคัญๆ จะเกิดขึ้นท่ีน่ีเสมอ จตรัุสพระราชวังเปนสวนหน่ึงของอาคาร
ประวติัศาสตรยานใจกลางเมืองเซนตปเตอรสเบิรกและรวมอยูในรายช่ือมรดกโลก 
เปนผลงานการออกแบบวางผังสถาปตยกรรม ของ Rastrelli   ป 1977 ที่จัตุรัส
พระราชวังไดดําเนินการบูรณะและตกแตงปู�พืน้ บริเวณรอบๆ ประกอบดวย 
พระราชวังฤดูหนาว, อาคารสํานักงานคณะ, เสาหินอเล็กซานเดอร, อาคารพนักงาน
ทั่วไป, ประตูชัยของพนักงานท่ัวไป,กระทรวงทหารเรือ 
เปนตน 
 



 

 

 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) 
ทีพั่ก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT  PETERSBURG 

หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่หก     ประตูชัย Narva – น่ังรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN – มอสโคว - ช็อป

ปم�ง Outlet Village Pulkovo - ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว 
  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

 นําทานแวะถายรูป ประตูชัย Narva (The Narva Triumphal Arch) ประตูชัย
ชนะท่ีแทจริง ประตชัูย Narva สรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงสงคราม ในปค.ศ. 1812 ต้ังอยู
บนทางหลวง Narva เพื่อตอนรับเหลาทหารท่ีกลับมาจากศึกสงครามกับนโปเลียน
แหงฝรั่งเศส สวนบนเปนรูปเทพีแหงชัยชนะควบมาศึกผยองหกเช่ือก ดานลางซายขวา
เปนรูปم�นทหารโบราณ  สมัยสงครามโลกครั้งที ่2 ประชัยไดรับความเสียหายอยาง
มากและไดรับการปฏิสังขรณจนเหมือนเดิม  
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพ่ือเดินทางสูเมืองมอสโคว (Moscow) 
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มรีะยะทาง
เดินเทาประมาณ 1 กโิลเมตร ซึง่ทานจําเปนตองลากกระเป�าเดินทางดวยตัวทานเอง 
เพ่ือป�องกันกระเป�าท่ีอาจจะสูญหายได*** 

..... น.  ขึน้รถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN เพ่ือเดินทางสูเมืองมอสโคว(ใชเวลา
ประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
** รอบของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ ** 

..... น.  ถึงเมืองมอสโคว โดยสวัสดิภาพ  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)   

นําทานอิสระชอปปم�ง AVIA PARK Shopping Mall ศูนยการคาที่เปนแหลงชอป
ปم�งพักผอนและเปนท่ีใหความสะดวกสบายสําหรับผูท่ีเดินทางมาชอปปم�ง มีท้ังแบรนด
ตางประเทศท่ีมช่ืีอเสียงมากมายเชน Zara,Bazaar,Geox, The Body Shop, 



 

 

 

Marks & Spencer, TOPSHOP, H&M,Kiehl’s เปนตน  อีกท้ังยังมรีานขาย
อาหารตางๆเปดใหบรกิารอีกมากมาย 

18.00 น. จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว 
22.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS (TG)  (TG) เท่ียวบินที ่TG975   (สาํหรับเท่ียวบินนี้ มีบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 8 ช่ัวโมง 50 นาที) 

 
วันที่เจ็ด    ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 
10.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอม

ความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการต๋ัวเคร่ืองบิน 23,888 บาท** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 8,888 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเปนผูบรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
 
 



 

 

 

สําคัญ !! :   
* อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

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

* กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้งจาก
ที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคนืเงินคาทัวรท่ีทานชําระ
เรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 

CLASS) รวมถงึคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ  

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIRWAYS 
(TG) อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 
ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบรษัิท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองดืม่ 

คาซักรดี คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 65 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา 
(USD) ทาน/ทริป ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ในสวนของหัวหนาทัวรจากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการ
บริการ **เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ**  

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

 คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยู
ท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

 คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

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



 

 

 

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 
 



 

 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
 เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน 
/ 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชัน้กัน 
และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะ
ตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน 
หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือ
เอเยนต 

 โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
 กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง

เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 20ทาน  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
3. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

5. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  



 

 

 

6. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดิน 

8. ทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการ
เดินทางใหมอีกครั้ง ทัง้น้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้ง
หากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงไดกรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัว
ภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว 

9. กรณีท่ีทานตองออกบตัรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบนิของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น  (กรณีท่ีทานเปน
อิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ) 

10. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

11. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

12. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

 

13. อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรอื กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

14. ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

15. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

16. สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิม่เติมได
ในบางกรณี ขึน้อยูกับโรงแรมท่ีคณะน้ันๆพักวามีหองรอบรับสําหรบั 3 ทาน หรือ (TRIPLE 
ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเวน
เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

17. ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา 

18. กรณีท่ีทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

19. หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก 
และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล



 

 

 

หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร 
(ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด 
ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึน้อยู
กับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

20. เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณลีูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

21. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู 
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

22. เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 

23. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั
กลับ 

24. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.......................................................................... วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ......................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด..................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..........หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
        (..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


