
 

  ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  8 วัน 5 คืน 
 

                                                                                                                 ราคาเร่ิมตน้ท่ี      49,999  39,999 บาท 

                                                                                ระยะเวลา            8 วนั 5 คืน 

                                                                                รวมอาหาร          15 ม้ือ 

                                                                                ประเทศ               รัสเซีย 

                                                                                รหสัทวัร์              WDT181004  

 ทวัร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เทีย่วชมความงามของพระราชวงัแคทเธอรีน ชม

วหิารเซนต์ซาเวยีร์ ชมอนุสาวรีย์ชัยชนะสงครามสวเีดนทีป้่อมปีเตอร์และปอล ชมเมอืงปีเตอร์ฮอฟ , พระราชวงัฤดู

หนาว ถ่ายรูปกบัโบสถ์หยดเลอืด เทีย่วทอสโคว์ ชมพระราชวงัเครมลนิ เดนิทีย่วย่านจตุัรัสแดง ช้อปป้ิง ฯลฯ 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

โปรแกรมทัวร์ และการเดนิทาง 

 

วนัที ่1          สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี 

 

15.30 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮัด
(EY) เพื่อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความ
สะดวกเร่ืองกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง  

  
18.20 น.   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY405 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

 
          22.00 น.   เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง   

 

 

วนัที ่2          มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - วหิารซาเวยีร์ 
 
 

03.10 น. ออกเดินทางสู่นครมอสโคว ์ดว้ยเท่ียวบินท่ี EY065  (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)  (ใช้ 
เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

 
07.40 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) นาํ
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

  
      นาํท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรัสเซียและยงัครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของยุโรปมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี นาํเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
ทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน 1ใน 7 ตึก 
นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจาํนวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือและต่อรองราคา
ไดด้ว้ย นาํท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่น
ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วง แรก



สุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผูน้าํสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่นาํมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็น
ลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะส่ือ
ออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนตํ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก               

  
       เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
 

บ่าย    นาํท่านเขา้ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหาร
โดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดย
พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีสาํคญัของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใช้
ประกอบพิธีกรรมท่ีสาํคญัระดบัชาติ 

  
       ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  

        นาํท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง นก 
ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากน้ียงัมีบริการถ่ายรูปกบัสัตวต่์างๆ และมีของท่ี
ระลึกดว้ย ***กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหน้า ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

  
น าคณะเข้าสู่ที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัที ่3          รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวงัแคทเธอรีน - ป้อมปีเตอร์และปอล 
 
 
        เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน  SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้
เวลาเพียง 4 ชัว่โมงจากกรุงมอสโควสู่์ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม. 
เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  เมืองท่ีสวยงามจนได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรป
เหนือ” 

  
        เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
 



บ่าย   นาํท่านเดินทางสู่เมือง พุชกิน้ (Pushkin) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ ซาโก เซโล ซ่ึงเป็นท่ีพกัในฤดูร้อนของ
ราชวงศ์ท่ีสวยงามและเป็นบา้นท่ีรักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์ นาํท่านเขา้
ชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงในรัสเซีย มีห้องต่างๆให้ชมนบัร้อยห้อง 
แต่ห้องท่ีทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คือ ห้องอ าพัน (แอมเบอร์รูม) ท่ีเป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อนั
ประมาณค่ามิได ้ท่ีช่างจากเยอรมนัสร้างให้แก่ปราสาทของกษตัริยฟ์รีดริชท่ี 1 แห่งรัสเซีย ประกอบดว้ยไมโ้อ๊ค
ขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดบัดว้ยอาํพนั 6 ตน้ พร้อมกระจกผนงัและโมเสก อญัมณีลํ้าคา้จาก
อิตาลี ห้องอาํพนัถูกสร้างข้ึนใหม่ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ลา้นดอลล่าห์
สหรัฐ 

  
           จากนั้นนาํท่านชม ป้อมปีเตอร์และปอล (Peter and Paul Fortress)  ส่ิงก่อสร้างอนัดบัแรกสุดของเมือง 
เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสก้ี ชมดา้นในซ่ึง
เป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระทัง่กษตัริยพ์ระองค์สุดทา้ยของ
ราชวงศ์ พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 และครอบครัว 

  
        ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
  

น าคณะเข้าสู่ที่พัก PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัที ่4           พระราชวงัฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ - โบสถ์หยดเลอืด 
ช้อปป้ิงถนนเนเฟสกี ้

 
        เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  

                นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof)  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวา
เรสต์  (Peterhof Palace) ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช พระตาํหนกัท่ีไดช่ื้อว่าเป็น Russian 
Versailles เป็นพระราชวงัที่งดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานนํ้าพุท่ีพวยพุ่งมาจากรูปป้ันสีทองและท่ีต่างๆ มากกว่า 
100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง ห้องหับต่างๆ 
ภายในพระราชวงัประดับด้วยทองคาํอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์จน
มิอาจประเมินค่าได ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพนัธ์ุและสวนนํ้าพุอนัตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายส์ในฝร่ังเศส 

  
        เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
 



บ่าย นาํชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace)  ท่ีประกอบดว้ยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง 
สถานท่ีแห่งน้ีเคยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพนัธไมตรีไทย-
รัสเซีย   ปัจจุบนัพระราชวงัน้ีไดถู้กใช้เป็นพิพธภณัฑ์ เขา้ชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บ
รวบรวมงานศิลปะลํ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวิน
ซ่ี, ปีกสัโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่ง
หน่ึง จากนั้นแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection)  ซ่ึงพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 
ทรงสร้างข้ึนบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา 
ทรงนาํรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษท่ี 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลกัษณะรูปร่างคลา้ย
วิหารเซนต์บาซิลท่ีมอสโคว์ 

  
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิงบนถนนเนฟสกี้ ศูนยก์ลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 18-20 เป็นทั้งที่ตั้งของย่านการคา้,ย่านท่ีอยู่อาศยั,พระราชวงั,โรงละคร 

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

  
น าคณะเข้าสู่ที่พัก PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 

วนัที ่5           มหาวหิารเซนต์ไอแซค - รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว 
 
        เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

               นาํเขา้ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด และ
ใหญ่เป็นลาํดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี
เป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากคร้ังหน่ึงตวัเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไป
ทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งน้ี  และถ่ายรูปท่ีดา้ยหลงัของพระมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซ่ึงจะมีรูปป้ัน
แกะสลกัของพระเจา้นิโคลสัท่ี 1 ทรงมา้กบัฐานท่ีมีรูปป้ันของพระมเหสีและพระธิดาลอ้มรอบแสดงความหมาย
แฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อาํนาจ และความยุติธรรม สอนท่ีสอง    พระราชวงัเร์เมอร่ี 

  
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan #768A ใช้เวลาเพียง 4 ชัว่โมงจากเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์กไปกรุงมอสโคว์ ระยะทางประมาณ 800 กม. 
เดินทางถึงกรุงมอสโคว์ 

  



        ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองจัตุร 
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วนัที ่6           พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี - จัตุรัสแดง  
โบสถ์เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต 

 
        เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

                นาํท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ 
การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาํให้เป็นเมืองท่ี
มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป นาํท่านเขา้สู่ภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี
ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก  ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ นาํท่านสู่จตุัรัสวิหาร 
ถ่ายรูปกบัโบสถ์อสัสัมชัญ โบสถ์อนันนัซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นใน
โบสถ์อสัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีสาํคญัใช้ในงานพิธีกรรมท่ีสาํคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระ
เจา้ซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆงัพระเจา้ซารร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่
ท่ีสุดในโลกเพื่อนาํไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาํให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระ
เจา้ซาร์ที่มีความตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาํดว้ยบรอนซ์นํ้าหนกั 40 ตนั (หาก
มีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสัสัมชญัจะไม่อนุญาตให้เขา้ชมดา้นใน)  

 
จากนั้นนาํเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสั
โควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพยส์มบติั
ของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษ และ อิหร่าน 

  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 
บ่าย  นาํชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตร์ของ
รัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้จดังานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหาร
เซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา 



เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทาํมาจากทบัทิม นํ้าหนกั 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์นาํมาประดบั 
ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างในปี
ค.ศ.1895 จาํหน่ายสินคา้จาํพวกแบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง นํ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์
สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

  
นาํท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น 
ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก
อีกดว้ย 
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วนัที ่7           สนามบินมอสโคว์ 
 
        เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  
        10.00 น. นาํคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
         

12.45 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EY068 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

  
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

 
23.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเท่ียวบินท่ี EY406 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

 
 
 

วนัที ่8           สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
 
       09.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 



วันเดินทางและข้อมูลราคา 

 11-18 ก.ย. 2562 59,999 49,999 

18-25 ต.ค. 2562 59,999 49,999 

15-22 พ.ย. 2562 59,999 49,999 

20-27 ธ.ค. 2562 59,999 49,999 

 
* ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท * 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 
 

วันเดินทาง ราคาพักเดี่ยว/ท่าน ราคาพักคู่/ท่าน 
16-23 ม.ค. 2562 57,999 47,999 

4-11 ก.พ. 2562 59,999 49,999 

              18-25 มี.ค. 2562 65,999 53,999 

5-12 เม.ย. 2562 65,999 53,999 

13-20 พ.ค. 2562 59,999 49,999 

19-26 มิ.ย 2562 59,999 49,999 

 7-14 ก.ค 2562 59,999 49,999 

17-24 ส.ค. 2562 59,999 49,999 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2


 
เงื่อนไขในการทัวร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 

บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่า

โทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจัดทาํเอง) 
 ค่าทิปสาํหรับ มคัคุเทศก์ พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ สาํหรับนํ้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว  ้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับผูถื้อหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อทริป/ต่อท่าน 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วนัทาํการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์ หรือนาํเอกสารมาท่ีบริษทัฯหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ี
นั่ง 

 กรุณาชาํระเงินมัดจาํ ทนัทีหลงัจากทาํการจอง ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 สาํหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาชาํระเงิน ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืน

เงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 
 - ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการนาํเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั
ฯลฯ 

 
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดอื่นๆ 
 

 รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
 อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าประกันภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 
 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลับซ่ึงยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได้ 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบตามท่ีกาํหนดไว ้
 ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชาํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนัใด

ท่ีทาํให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทั

ฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ 



 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี

เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้

ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 
 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้น้อยกว่าท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 

 
เงื่อนไขนอกเหนือการรับผิดชอบ 

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางด้วยวตัถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้
มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิได้มีส่วนรู้
เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดังกล่าวทั้งส้ิน 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใช้วิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางได้ซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม 
แต่จะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั 
รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 
จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป  
 

ค าแนะน าและข้อควรระวัง 
 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ 

ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดข้ึนได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อคาํเตือนของไกด์ หัวหน้าทวัร์ ท่องเท่ียวอย่าง

ระมดัระวงั และ ไม่ประมาท 
 การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถ่ีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมี

ทั้งท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพตํ่า แตกต่างกนัไป สิทธ์ิในการจะซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 
  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกนัได้ 
  ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า 
 คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง 
 เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัออกเดินทาง เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
 สิทธ์ิการออกวีซ่าข้ึนอยู่กบัสถานทูตเท่านั้น 

กรณีชาวต่างชาติผูท่ี้ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย 
 ท่านตอ้งส่งเอกสารในการทาํวีซ่าให้ทางบริษทัฯ กรอกและเช็คเอกสาร ก่อนเดินทาง 25 วนัทาํการ (กรณีเป็นลูกคา้ต่างชาติ) 
 ในกรณีท่ีท่านส่งเอกสารในการทาํวีซ่าล่าช้า และได้ทาํการออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากผลวีซาของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯขอยึดเงินค่ามดัจาํทั้ งหมด 

 

ข้อตกลงโปรดตรวจสอบก่อนส ารองที่นั่ง 



เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษทั ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาํเนินการดังต่อไปน้ี  

1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ให้ตรงกบั หนังสือเดินทาง ( Passport ) 

1.1ช่ือ+นามสกุลของผูโ้ดยสารทุกคน   

1.2คาํนาํหน้าช่ือ.เช่นMr./Mrs./Miss. 

1.3ช่ือ/ชั้นยศ/ทางตาํรวจ/ทหารเป็นตน้(ถา้มีและตอ้งการระบุ) 

1.4เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ(ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมล์ได้) 

1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใช้ราคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่ 

1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได้ หากยงัไม่ได้มีการ ออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลงัการออกบัตรโดยสาร

แลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใช้จ่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดังกล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนใน

กรณี 1.6 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งส้ิน 

 

3. กรณีท่ี ท่านไม่ได้ทาํการทักทว้งใด ๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเง่ือนไข และขอ้กาํหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดย

หากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 

 


