
 

 

รสัเซยี มอสโคว ์เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 7วนั 5คนื 

เยอืนเมอืงหลวงศนูยก์ลางของประเทศ เมอืงมอสโคว ์น าทา่นเขา้ชม
พระราชวงัเครมลนิเป็นสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเคยเป็นทีป่ระทบัของพระเจา้
ซารท์ุกพระองค ์เขา้ชมเป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรสัเซยี พพิธิภณัฑอ์าร ์
เมอรี ่ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ทีต่กแตง่ดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ 
เครือ่งแกว้ และหนิออ่น เดนิทางไปยงัเมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์ โดยน ัง่รถไฟดว่น 

SAPSAN ถา่ยรปูกบัส ิง่กอ่สรา้งแรกของเมอืง St.Petersburg ป้อมปีเตอร ์
แอนด ์ปอลด ์เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ เป็นพพิธิภณัฑท์ีส่ าคญัและมขีนาด
ใหญเ่ป็นอนัดบัตน้ๆของโลก ถา่ยรปูกบั พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ ตกแตง่
ดว้ยสถาปตัยกรรมแบบบาร็อค และนโีอคลาสคิ ถา่ยรปูกบัมหาวหิารเซนตเ์ดอะ
ซาเวยีร ์วหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในรสัเซยีและสงูทีส่ดุในโลก อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนมที ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

บนิหร ูบนิตรง สะสมไมล ์50% สูป่ระเทศรสัเซยีโดยสาย
การบนิไทย THAI AIRWAYS 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

06 - 12 Mar 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

13 - 19 Mar 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

17 - 23 Apr 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

24 - 30 Apr 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

08 - 14 May 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

22 - 28 May 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

05 - 11 Jun 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

19 - 25 Jun 2019  55,900  55,900 55,900 15,000 12,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์

08.00 น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ
ประต ู4 เคานเ์ตอร ์D ของสายการบนิไทย Thai Airways เจา้หนา้ทีค่อยอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

10.50 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซยี สาย
การบนิ Thai Airways โดยเทีย่วบนิ TG974 

17.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี 
(เวลาชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
เรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางรอรับสมัภาระเรยีบรอ้ยจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูใ่จกลาง กรงุ
มอสโคว ์(Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55นาท)ี      

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 
หลงัทานอาหารค ่าน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั : Sunflower hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่2 กรงุมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– สถานรีถไฟใตด้นิ
กรงุมอสโคว ์- ถนนอารบตั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 
น าทา่นเทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นเมอืง
ศนูยก์ลางของประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิ การเงนิ และการศกึษา เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร
หนาแน่นทีส่ดุในยโุรป จากนัน้ น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin 



Palace) สรา้งขึน้มาพรอ้มกรงุมอสโคว ์เป็นสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเคยเป็นที่
ประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทัง่พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไป
นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจบุันเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีร่บัรองแขกระดบัประมขุ
ของประเทศ จากนัน้ น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory) 
เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี ปัจจบุันเป็น
สถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14 ถงึชว่งตน้
ครสิตศ์ตวรรษที ่20 และเป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรพัยส์มบัตขิอง
รัสเซยีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที3่) 

บา่ย  น าทา่นเทีย่วชม สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์(Moscow Metropolitan) เป็น
สถานรีถไฟใตด้นิเป็นสิง่กอ่สรา้งทีช่าวรสัเซยีสามารถอวดชาวตา่งชาตใิหเ้ห็นถงึความ
ยิง่ใหญต่ลอดจนประวตัศิาสตรค์วามเป็นชาตนิยิมและวฒันธรรรมประเพณีอันสวยงามอัน
เป็นเสน่หด์งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วมาเยีย่มชมเนือ่งจากการตกแตง่ของแตล่ะสถานทีี่
ตา่งกันดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่งแกว้ และหนิออ่น จากนัน้น าทา่นสูถ่นน
อารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ 
แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ รา้นอาหารตา่งๆมากมาย และยงัมศีลิปิน
มาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ใหท้า่นอสิระ
เลอืกชม ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที4่) 
หลงัทานอาหารเย็นน าทา่น ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัว์
แสนรูท้ีไ่มค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการ
แสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบง่การแสดง ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ี
พัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนีย้ังมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีอง
ทีร่ะลกึดว้ย 
 
หมายเหต ุ : กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและบางครัง้การงดการแสดงไมม่กีารแจง้
ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
หลงัทานอาหารค ่าน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั: Sunflower hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่น
วนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 มอสโคว ์– Sapsan train – ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวหิารเซนตไ์อแซค 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

น าทา่นออกเดนิทางสูส่ถานรีถไฟ เพือ่น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
ออกเดนิทางจากมอสโควโ์ดยรถไฟความเร็วสงู Sapsan train เลขที7่60* ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง (การเดนิรถไฟและเวลาออกเดนิทางอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที6่) 

บา่ย  น าทา่นชมดา้นนอก ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นสิง่กอ่สรา้ง
แรกสดุของเมอืง St.Petersburg สรา้งในปีค.ศ.1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนอื



สวเีดนดว้ยศลิปะแบบบารอกเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกันขา้ศกึรกุราน ตัง้อยู่
บน เกาะวาซลิเยฟสกี ้(Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรปูทรงหกเหลีย่ม ก าแพงเป็น
หนิกอ่อฐิ สว่นวหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปี
ค.ศ.1712 ดว้ยการออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จในวนัที ่29 มถินุายน 
ค.ศ.1733 ตัง้ชือ่วหิารแหง่นีเ้พือ่เป็นเกยีรตแิดนั่กบญุปีเตอร ์และนักบญุปอลดเ์พือ่เป็น
การเผยแพรศ่าสนา ความสงูของยอดแหลมคอื 122.5 เมตร ในอดตีเป็นสิง่ กอ่สรา้งที่
สงูทีส่ดุของเมอืงและหา้มสรา้งสิง่กอ่สรา้งใดสงูกวา่ ภายในท าการตกแตง่ดว้ยศลิปะบา
รอกซึง่นับวา่แตกตา่ง กบัโบสถค์รสิตอ์อรโ์ทดอกซท์ัว่ไปและวหิารแหง่นีย้งัเป็นทีเ่ก็บ
พระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั่ง
ถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์จากนัน้ น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบั มหาวหิาร
เซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปี ค.ศ.1712 โดยมโีดม
ทองเป็นเอกลกัษณ์ ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึง่ตอ่มา
ไดร้ับการปรับปรงุเป็นโบสถห์นิ และถกูสรา้งใหมอ่ยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซาน
เดอรท์ี ่1 ทีป่รารถนาจะใหว้หิารแหง่นีเ้ป็นวหิารทีม่คีวามยิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก พระองค์
จงึทุม่เททัง้ก าลงัคนและก าลงัทรัพยอ์ยา่งมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผน่ปิด
หนักรวม 100 กโิลกรมั ภายในวหิารประดบัประดาดว้ยหนิออ่น, และมาลาไคทห์ลากส ี
ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที7่) 
หลงัทานอาหารค า่น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั :  Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่น
วนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ– พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 
น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจหรอืพระราชวงัฤดหูนาว (THE HERMITAGE 
ART MUSUEM & WINTER PALACE) พระราชวงัอันยิง่ใหญท่ีส่รา้งขึน้และ
เปลีย่นแปลงหลายครัง้จนถงึปี ค.ศ. 1732 สถาปนกิชาวอติาเลีย่น, บารโ์ตโลมโิอ ฟราน
เชสโก ราสเตรลี ่ออกแบบดแูลการกอ่สรา้งจนถงึปีค.ศ. 1754 ในรัชสมยัของพระนาง
แคทเธอร ์ รนี มหาราชนิอีดตีทีป่ระทบัของซารแ์หง่รัสเซยี ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ ถงึ 
1,057 หอ้ง มบีันได 117 แหง่ เป็นทีเ่ก็บสมบัตลิ ้าคา่ของราชวงศ ์รวมทัง้สมบัตจิากทั่ว
โลกมากมาย ชมภาพเขยีนของจติรกรเอกชัน้เยีย่มของโลกมากมาย อาทเิชน่ ไมเคลิ 
แองเจลโล, ลโีอนาโดดารว์นิชี,่ ราฟาเอล, แรมบร๊าน, เอลเกรโก,้ แวนโกะ๊ห,์ ปิกัสโซ่

และศลิปินอืน่ๆ รวมทัง้หอ้งส าคัญตา่งๆ รวมถงึหอ้งมาลาไคท้ ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที9่)  

บา่ย  น าทา่นถา่ยรปูกบั พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอื เปโตรควาเรสต ์
(PETERHOF) รมิฝ่ังทะเลบอลตคิสรา้งในปี ค.ศ.1705 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 
ซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีพั่กผอ่นส าหรบัลา่สตัวใ์นฤดรูอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะให ้
พระราชวงันีม้คีวามงดงามยิง่กวา่พระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรัง่เศสเพือ่แสดงออกถงึความ
เจรญิรุง่เรอืงของรัสเซยี และเนือ่งจากไดร้วบรวมสถาปนกิและชา่งฝีมอืจากประเทศ
ตา่งๆมากมายสิง่กอ่สรา้งและสถาปัตยกรรมทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค 
และนโีอคลาสคิ ทีใ่ชป้ระดบัประดาหอ้งหับตา่งๆ เชน่ หอ้งบอลรมู หอ้งทอ้งพระโรง 



ทา่นจะตืน่ตาตืน่ใจกบัประตมิากรรมน ้าพอุันโดดเดน่อลงัการดว้ยทองเหลอืงอรา่ม และ
รม่รืน่ลงตัวกบัอทุยานพฤกษานานาพันธุ ์

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที1่0) หลงัทานอาหารค า่น าทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่น
วนัเดนิทาง) 

  

 

วนัที ่5 พระราชวงัแคทเธอรนี – Sapsan train – มอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) 
น าทา่นเดนิทางไปยงั พระราชวงัแคทเธอรนี (CATHERINE PALACE) หรอื
หมูบ่า้น พชุกิน้ (PUSHKIN VILLAGE) และบอ่ยครัง้ทีถ่กูเรยีกวา่ “หมูบ่า้น พระเจา้
ซาร”์ เพราะทีน่ีเ่ป็นเมอืงทีพ่ระเจา้เซนต ์ปีเตอรม์หาราชทรง พระราชทานทีด่นิแกพ่ระ
นางแคทเธอรนีซึง่เมอืงนีถ้กูเปลีย่นชือ่เพือ่เป็นอนุสรณ์แกก่วเีอกพชุกิน้ ในปีค.ศ. 1937 
เพราะกวเีอกผูน้ีเ้คยผา่นการศกึษาในโรงเรยีนทีเ่มอืงแหง่นี ้ตัวพระราชวงัสรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1756 โดยสถาปนกิชาวอติาเลีย่นผูท้ีม่ ีช ือ่เสยีง พระราชวงั แหง่นีม้คีวามสวยงาม
ไมแ่พพ้ระราชวงัใดๆ ในโลก อสิระใหท้า่นเดนิชมสวนอันรม่รืน่งดงามในสไตลฝ์รัง่เศส 
หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอัธยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่12)  

บา่ย  น าทา่นออกเดนิทางสูส่ถาณีรถไฟ เพือ่น าทา่นเดนิทาง กลบัสูก่รงุมอสโคว ์ออก
เดนิทางจากเซนตปี์เตอรส์เบริก์โดยรถไฟความเร็วสงู Sapsan train เลขที่
757* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง (การเดนิรถไฟและเวลาออกเดนิทาง
อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพ
อากาศ) ***หากมเีวลาจะน าทา่นไปช็อปป้ิงที ่Izmailovo Souvenir Market 
อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่3) 
หลงัทานอาหารค ่าน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย 
ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijiskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่น
วนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์– OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่4) 
น าทา่นถา่ยรปูกบัมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ มหาวหิารโดม
ทอง (St. Saviour Cathedral) เป็นวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยีและสงูทีส่ดุในโลก 



ตัง้อยูต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า Moskva เมอืงมอสโก ประเทศรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยของพระ
เจา้ซารอ์เล็กซานเดอร ์ที ่1 เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะและแสดงกตัญญตุาแดพ่ระเป็น
เจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะ
ซาเวยีรใ์ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี 

เทีย่ง.  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที1่5)  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ป
ป้ิงสนิคา้แบรนดเนมมากมาย อาท ิเชน่ BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, 
LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 14.30สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน
โดโมเดเดโว กรงุมอสโคว ์เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบัประเทศไทย  

18.40 น.  ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย Thai Airways เทีย่วบนิที ่
TG975 

 

วนัที ่7 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

07.30 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่น
ทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 



ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรณุาสง่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั*) กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการ
โอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่
คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตาม
ขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิในสว่นนี ้

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่
ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ 
และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

(ตั๋วกรุป๊ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตัว๋กรุป๊เทา่นัน้
ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่กัโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกัน 4 ดาว ส าหรบัพักหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพกั 3 
ทา่นตอ่หอ้ง หากโรงแรมไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยหอ้งพัก

เดีย่วเพิม่) 

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั 
และโรงแรมในรสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกั

ประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรสัเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้จากราคาขายและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม 
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็น
หอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน า้ ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมน ัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง
ได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีก

เก็บ และกรณีน า้สมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 



6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 
บาทคา่รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของ

กรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และ
ทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการ
ขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ  45 USD /ทา่น ตลอดทริ
ปการเดนิทาง 

8.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทาง

บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 



7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก

บรษัิทประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หาก
ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ

ทัง้สิน้ 

 


