
                  
 
                            
 

                                 
 

 

 
 

 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่พัก  
2 -3 ท่าน ต่อห้อง 

ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

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

26 กมุภาพนัธ์ – 03 มีนาคม 2563 44,888.- 44,888.- 7,000.- 
11 - 17 มนีาคม 2563 44,888.- 44,888.- 7,000.- 
25 - 31 มนีาคม 2563 45,888.- 45,888.- 7,000.- 



 

 

วันแรก      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - ที่พัก 
 

11.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบิน THAI 

AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลดสมัภาระ (ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

14.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ 
TG974  (ส าหรับเที่ยวบินนี ้มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 10 
ชั่วโมง 20 นาที) 

20.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว ตัง้อยู่ ท่ีกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ตัง้อยู่ ท่ีกรุง
มอสโก ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่ วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู ่เมืองมอสโคว์ (MOSCOW) เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกล้
แม่น า้มสักวา ซึง่ในตวัเมืองมีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแนน่
ที่สดุในยุโรป และเมื่อสมยัครัง้ที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซ
เวียตอีกด้วย จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสูโ่รงแรมที่พกั 

ที่พัก  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันที่สอง      เมืองมอสโคว์ – จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - ZARYADYE PARK - ย่านถนนอารบัต – มหาวิหาร

โดมทอง - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(METRO)  
 

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
น าท่านเดินทางสู ่จดุชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็น
บริเวณที่มองเห็นทศันียภาพ สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโกได้กว้างมากของนครมอสโคว์ที่อยู่เบือ้งลา่งได้
โดยทัง้หมด  จึงท าให้เลนินผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนีเ้ป็นที่ตัง้บ้านพักของ
ตน  ปัจจุบันพืน้ที่ดังกล่าวเป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัมอสโคว์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์ ที่คู่รัก
นิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของ        
มอสโคว์ น าท่านชมสวนแห่งใหม่ ZARYADYE PARK กลางกรุงมอสโก ซึ่งได้ปรับปรุงรีโนเวทใหม่ ที่ใกล้กบั
ศูนย์กลางท่องเที่ยวของมหานครมอสโกคือจัตุรัสแดง และราชวังเคลมลิน นับเป็นสวนที่มีดีไซน์สวยแบบ
ธรรมชาติ สวนป่า ที่มีฉากหลังเป็นแลนด์มาร์กของรัสเซีย  ส าหรับสวนสาธารณะนีน้ับเป็นสัญลกัษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมหนึ่งที่จะได้ฉลองมหานครมอสโกครบรอบ 870 ปี  ซึง่ภายในสวนจะมีพืชพรรณที่เป็นเอกลกัษณ์
ของรัสเซีย  โดยท าเลที่ตัง้ของสวนแห่งนีอ้ยู่ไม่ห่างจากเคลมลินมากนกั จะอยู่ติดกบัแม่น า้มอสโก  นอกจากสวน
สวยๆ แล้วยังมีโรงละครทรงคร่ึงวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ตฮอลล์ และที่พลาดไม่ได้ก็คือ “สะพานลอยฟ้า” 
(FLOATING BRIDGE) สะพานขนาดใหญ่รูปตวั V ที่สร้างยื่นขึน้ไปเหนือแม่น า้ สร้างขึน้จากคอนกรีตและไม้แต่
สามารถรองรับน า้หนกัได้มากถึง 3,000-4,000 คน ได้เป็นจดุชมวิวสวยๆ ริมแม่น า้อีกแห่งหนึ่งเลย 

15 – 21 เมษายน 2563 45,888.- 45,888.- 7,000.- 

หมายเหตุ :รายการนีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 

( รวมท่านละ 65 USD ) หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 



น าท่านชอปปิง้ ย่านถนนอาบัต (ARABAT ROAD) ถนนอาบัต ถือเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สดุของรัสเซีย เคยถูก
ท าลายไปในช่วงศตวรรษที่ 18 แต่มีการซ่อมแซมขึน้มาใหม่ ปัจจบุนัถนนเส้นนีก้ลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสยีง
ที่สุด และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวรัสเซียชื่อดัง จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม โรง
ละคร แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และ
ศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ระยะทางประมาณ 1 ก.ม ให้ท่านได้เดินเลน่ตามอธัยาศยั 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว  
น าท่านชม มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (ST. SAVIOUR CATHEDRAL) เป็นวิหารที่
ใหญ่ที่สดุในรัสเซียและสงูที่สดุในโลก ตัง้อยู่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ MOSKVA เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างขึน้
ในสมยัของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัญตุาแด่พระเป็นเจ้าที่
ทรงช่วยปกปอ้งรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 
45  และในท้ายที่สดุปี 1990 มีการระดมทนุสร้างมหาวิหารขึน้มาใหม่จากเงินบริจาคของประชาชน ดงันัน้ที่นี่จึง
เป็นที่รักและศนูย์รวมจิตใจของประชาชน ถูกใช้เป็นสถานที่หลกัในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนการ
ตกแต่งภายในโบสถ์นัน้ สวยงามและดูศักด์ิสิทธ์ิมาก คนที่เดินเข้าไปต้องค่อนข้างส ารวม และไม่อนุญาตให้
ถ่ายรูปด้านใน ทกุท่านต้องมาชมด้วยตาของตวัเอง ซึง่ควรค่าแก่การเข้าชมเป็นอย่างยิ่งค่า (ชมความงามด้าน
ใน  แต่หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) จากนัน้น า
ท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (MOSCOW METRO) สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่อง
จากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สดุในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน  ใน
อดีตสถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลมุหลบภยัที่ดีที่สดุเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรง รวมทัง้การก่อสร้างที่ขุดลง
ลกึไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และ บางสถานียงัเป็นที่ บญัชาการระหว่างสงครามอีกด้วย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2) 
ที่พัก  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันที่สาม      เลือกซือ้ทัวร์เสริม สวนสุนัขไชบีเรียนฮัตกี ้- ตลาดอิสมายโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - ห้างกุม - 

จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ประตูชัยของมอสโคว์  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
 ให้ท่านเลือกซือ้ทวัร์เสริม สวนสุนัขไชบีเรียนฮัตกี ้HUSKY PARK พนัธุ์สนุขัไซบีเรียนฮสักีท้ี่ฉลาดเฉลียวและ

แข็งแรงมาก  โดยมีความสามารถที่จะสามารถลากเลื่อนบนน า้แข็งหรือหิมะได้ความน ารักของเหลา่บรรดาสนุบั
แสนรู้ด้วย ทัง้นีท้่านยงัได้มีประสบการณ์ที่สนสนกุในการนัง่ รถทียมสนุขัลากลื่อนได้อีกด้วย  (ไม่รวมค่าใช้จ่าย
ค่าเข้าสวน,น่ังรถลากเลื่อน,เดิน,จูง หรือถ่ายรูปกับสุนัขไซบีเรียนฮัสกี ้เร่ิมต้นประมาณท่านละ 500-
2,000 รูเบิล ทัง้นีโ้ปรดสอบถามกับไกด์น าเที่ยวหรือหัวหน้าทัวร์อีกครัง้) น าท่านสู่ ตลาดอิสมายโลโว่ 
(IZMAILOVO MARKET) ตลาดที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ ที่นี่สร้างขึน้ในปี ค.ศ.2003 โดยมีจุดประสงค์ให้เป็น
ศูนย์วัฒนธรรม – พิพิธภัณฑ์ การบันเทิง และแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นสถานที่ส าหรับจดักิจกรรมต่างๆ  
ด้านหน้าทางเข้าของ IZMAILOVO KREMLIN จะมองเห็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งเป็นศิลปะเก่าเเก่
ดัง้เดิมของรัสเซีย เป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงาม  และอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองนานาชนิด อาทิเช่น 
นาฬิการัสเซีย, ตุ๊ กตา แม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่ และอื่นๆอีกมากมาย น าท่านชม พระราชวังเครมลิน 
(KREMLIN PALACE) ตัง้อยู่ที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สร้างอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้มอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ  เป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของเมืองหลวง  ทัง้ยังได้มีการรวบรวม
สถาปัตยกรรมที่สวยงามไว้รวมกนัอยู่มากมาย จดัเป็นสว่นที่เก่าแก่ที่สดุของมอสโก  ซึง่สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1147 
โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกีมีรับสัง่ให้สร้างเพื่อใช้ป้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงปอ้ม



ปราการไม้ธรรมดาที่เป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยใของ
พระเจ้า ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ์และที่ตัง้สถานที่ส าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหาร
ต่างๆหอระฆงัของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย  และยงัเป็นที่ตัง้ของ มหาวิหารอัสสัมชัญ 

(ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวิหารแห่งนี ้ เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชภิเษก สวมมงกุฏชร้องค์
ใหม่ เร่ิมตัง้แต่ซร์อิวานที่ 4 เป็นต้นมา อีกทัง้ยังรวมถึงการเข้าสาบานตนของเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ ว่าจะ
สวามิภกัด์ิต่อซาร์แห่งรัสเชียอีกด้วย ภายในประกอบดยภาพวาดไอคอนต่างๆ และภาพตามพระคมัภีร์ใบเบิล
ช่วงตอนที่ส าคญัครบถ้วน รวมถึงวนัพิพากษาด้วย พระแท่นประทบัของพระเจ้าอิวานที่ 4 ส าหรับฟังเทศน์ พระ
แท่นที่ประของพระมเหสีของซาร์ และพระแท่นส าหรับพระสงัฆราชผู้แสดงเทศนา (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา
มหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน)  ผ่านชม มหาวิหารอาร์คาเกล มิคาเอล 
(CATHEDRAL OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL) ที่สร้างอุทิศให้กับนกับุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล 
ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช  ผ่านชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน 
สร้างเมื่อปี ค.ศ.1505-1508 หอคอยมีความสูง 80 เมตร มีจ านวนขัน้บนัได 137 ขัน้ อาคารตรงกลางมีระฆงั
ขนาดใหญ่หนัก 64 ตันแขวนอยู่ ตามประเพณีแล้วระฆังนีจ้ะถูกตี 3 ครัง้เมื่อมีการสวรรคตของพระเจ้าซาร์
เท่านัน้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์มีความยาวมากถึงเกือบ 6 เมตร สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 
1586 โดยจดุประสงค์ในการสร้างขึน้ก็เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจเพียงเท่านัน้ ไม่เคยน ามาใช้จริงในสมรภูมิ
สงคราม  น าท่านช้อปปิง้ ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 
ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชัน้น า จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง น า้หอม แบรนด์ดังที่มี
ชื่อเสียงที่เป็นรุ่นลา่สดุ  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ตัง้อยู่ใจกลางของกรุงมอสโก เป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิและศูนย์

รวมทางจิตใจของชาวรัสเซียและยงัเป็นที่เก็บศพของเลนิน  ซึ่งถูกสร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนนบัเป็นล้าน
ชิน้ที่ตอกลงไปบนพืน้ จนกลายเป็นลานกว้างใจกลางเมือง  จตัรัุสแห่งนีเ้ป็นสถานที่ที่ใช้จดังาน หรือ กิจกรรมที่
ส าคญัต่างๆ ของรัสเซียมาหลายชัว่อายุคน จึงนบัว่าเป็นจุดท่องเที่ยวรัสเซียที่ไม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะ
สวยงามแล้ว ยงัเป็นสถานที่ที่รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อย่างเช่น พระราชวงัเครมลิน มหาวิหาร
เซนต์บาซิล,พิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญ , แหล่งช็อปปิง้ชื่อดังของกรุงมอสโกนั่นก็คือห้างสรรพสินค้ากุม  (GUM) 
ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่และใหญ่ที่สดุในกรุงมอสโก  ซึ่งปัจจุบนัเป็นห้างที่หรูหราและอลงัการมาก  และอนสุรณ์
สถานเลนินซึ่งเป็นบุคคลส าคญัของประเทศรัสเซีย น าท่านถ่ายภาพกับ วิหารเซนต์บาซิล (SAINT BASIL'S 

CATHEDRAL) ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมและสญัลกัษณ์ที่ส าคัญของกรุงมอสโคว์ เป็นวิหารที่สวยงามที่มี
โบสถ์ 9 โบสถ์ มีรูปทรงที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่น คือมีโดม 8 โดมล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง  และท าให้อาคาร
มีรูปทรงแปดเหลี่ยม ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณ  ยอดที่มีสีสนั
สวยงาม สดใส ตัง้ชื่อเล่นให้วิหารนีว่้า “โบสถ์ลกูกวาด”ที่มีลกัษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สร้างด้วยศิลปะรัสเซีย
โบราณซึ่งเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบของศิลปะยุคใดมาก่อน  ในปี พ.ศ. 2095 วิหารแห่งนี ้
ถกูสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ชื่อ โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ หลงัจากได้สร้างเสร็จก็ถกูควกัดวงตาทัง้สองข้างโดย
กษัตริย์อีวานที่ 4 นบัเป็นความโหดร้ายที่น่าเศร้ายิ่งนกั เพราะว่าไม่ต้องการให้ไปสร้างสิ่งสวยงามเช่นนีใ้นที่แห่ง
ใดอีก (แวะถ่ายรูปด้านนอก) ผ่านชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (SAVIOUR CLOCK TOWER) ตัง้อยู่บนปอ้มส
ปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ท ามาจากทบัทิมน า้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์
น ามาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995  ผ่านชมที่ตัง้ อนุสรณ์สถานเลนิน (LENIN MEMORIAL) เป็นอนุสาวรีย์
บรรจุศพของเลนินร าลึกถึงผู้น าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในสถานที่พกัพิงเมื่อสิน้ใจในจตัรัุสสีแดงที่



เคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมที่นี่ด้วยความสงบเพื่อชมร่างของบรุุษผู้ยิ่งใหญ่ซึง่เปิดให้ประชาชนเข้า
ชมแม้ท่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแล้วก็ตามน าท่านแวะชม ประตูชัยของมอสโคว์ (TRIUMPHAL AECH) 

ประตูชัยของมอสโกสร้างขึน้เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะทางทหารเช่นเดียวกับประตูชัยของโรมสมัยโบราณ  
ประตชูยันีแ้สดงถึงจุดเปลี่ยนของรัสเซียในด้านการร าลึกถึงความส าเร็จ ธรรมเนียมแต่เดิมคือการสร้างอาคาร
ทางศาสนา แต่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชได้น าประเทศเข้าสู่แนวทางปฏิบัติใหม่ด้วยการสร้างประตูชัย  ประตูนี ้
อุทิศให้แก่สงครามรักชาติที่สู้กับจกัรพรรดินโปเลียนเมื่อปี 1812  อนุสาวรีย์แห่งนีเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจอนัยิ่งใหญ่
ถึงประวตัิศาสตร์อนัยาวนานของรัสเซียในด้านการทหารที่ทรงพลงัและแข็งแกร่ง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (4)   
ที่พัก  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันที่สี่     น่ังรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN - เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์ม
หาราชทรงม้า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์นิโคลัส – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารคาซาน 
– ป้อมปีเตอร์และปอล - ถนนเนฟสกี ้

 

เช้าตรู่  บริการอาหารเช้า SET BOX (5) 
น าท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก(SAINT PETERSBURG) 
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดท่ีจอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 
1 กิโลเมตร ซึ่งท่านจ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าท่ีอาจจะสูญ
หายได้*** 

..... น.   ขึน้รถไฟความเร็วสงู SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสูเ่มืองมอสโคว์ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) 
* รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ *  

..... น.   ถึงนครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก โดยสวสัดิภาพ  
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (SAINT PETERSBURG) เป็นเมืองท่าทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของสหพนัธรัฐ
รัสเซีย ตัง้อยู่ปากแม่น า้เนวา ริมอ่าวฟินแลนด์ในทะเลบอลติก  สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 
2246 โดยตวัเมืองเร่ิมสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจ านวนมากเพราะว่าพืน้ที่เดิมของเมืองนัน้เป็นดินเลน
ของทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณนีเ้พราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถ
ติดต่อไปทางยโุรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให้ทดัเทียมกบัประเทศอื่น ๆ ในยโุรปได้โดยง่าย 
ต่อมาเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจึงได้รับสมญานามว่าหน้าต่างแห่งยโุรป และได้เป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิรัสเซยี 
เป็นเวลา 206 ปี (หลงัจากนัน้ ได้ย้ายเมืองหลวงไปที่มอสโก เม่ือ ค.ศ. 1918)จากนัน้น าท่านชม อนุสาวรีย์พระ
เจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า (BRONZE HORSEMAN) อนุสาวรีย์แห่งนีต้ัง้ติดกบัแม่น า้เนวา เป็นจกัรพรรดิปี
เตอร์มหาราช กษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สดุของรัสเซีย ยงัคงพิทกัษ์รักษานครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  จากรูปปัน้สง่างาม
นีบ้นถนน ADMIRALTY EMBANKMENT  ซึ่งออกแบบโดย ETIENNE MAURICE FALCONET ประติมากร
ชาวฝร่ังเศส  มีรูปปัน้ผู้น ารัสเซีย ซึ่งหันหน้าไปทางแม่น า้เนวา ขี่ม้าทองแดงที่ยืนด้วยสองขาหลงับนแท่นหิน
ขนาดมหึมา ดูรูปปัน้ชื่อดังของจักรพรรดิปีเตอร์มหาราช และฐานหินเลื่องชื่อที่รองรับด้านใต้อนุสาวรีย์              
น าท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  มหาวิหารเซนต์ไอแซคถูกสร้างขึน้
เมื่อปี ค.ศ. 1710 ตามเจตจ านงของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช โดยใช้หินแกรนิตชิน้เดียวขนานกว่า 118 ตัน 
จ านวน 48 ชิน้เพื่อน ามันมาเป็นฐานรองรับโดมที่ใหญ่ติดระดบัโลกอีกชิน้  ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี  
ปัจจุบนัวิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่งดงามที่สดุในโลก  ความวิจิตรของที่นี่คือยอด
โดมที่ท าเป็นรูปโค้งคร่ึงวงกลมซ้อนกนัใต้โครงเหล็กพิเศษ ที่บรรเลงงานฉาบทองบนปลายยอดของโดม มีการใช้
ปรอทผสมทองค าหลอมเทราดลงไปอีกชัน้มนัท าให้โลหะที่ฉาบอยู่คงทนและคงกระพนัมาจนถึงวนันี ้(ชมความ



งามด้านใน) น าท่านชม โบสถ์นิโคลัส (ST.NICHOLAS NAVAL CATHEDRAL) มหาวิหารแห่งการเดินเรือ 
มีผนงัสีน า้เงินที่งดงามและตัง้อยู่ริมฝ่ังคลองครูย์คอฟ มหาวิหารแห่งนีม้ีความงดงามและเป็นที่รักใคร่ทัง้ในหมู่
ทหารของกองทพัเรือของรัสเซีย  มหาวิหารแห่งนีต้ัง้ชื่อตามนกับุญนิโคลสัซึ่งเป็นนกับุญองค์อปุถัมภ์นกัเดินเรือ 
และเป็นสถานที่อนัเป็นที่เคารพนบัถือโดยสถาบันทางศาสนาและนาวีของรัสเซีย เรียนรู้เก่ียวกับประวตัิศาสตร์
อันยาวนานที่เก่ียวพันกับทหารเรือ และใช้เวลาร าลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในท้องทะเล  อีกทัง้เป็นสถานที่อันเป็นที่
เคารพนบัถือโดยสถาบนัทางศาสนาและนาวีของรัสเซีย (แวะถ่ายภาพด้านนอก) 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว  
บ่าย  น าท่านแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  ณ โบสถ์หยดเลือด (CHURCH OF THE SAVIOR ON SPILLED 

BLOOD) เร่ิมก่อสร้างเมื่อ ปี ค.ศ. 1883 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1907 เป็นอนุสรณ์ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่  3 
สร้างขึน้เพื่อร ่าลีกถึงพระบิดาพระเจ้าอเล็กซานเตอร์ที่ 2 ผู้ปลดปล่อยชาวนา ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมบัริเวณนี ้
ในปี ค.ศ. 1881 สร้างด้วยรูปแบบศิลปะยุคฟืน้ฟู เลียนแบบโบสถ์โบราณในคริสตศวรรษที่ 12 ของกรุงมอสโก 
ถายในคกแต่งวิจิตรบรรจงด้วยฝีมือจิตกรกว่า 30 คน ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่2 โบสถ์ได้รับความเสียหายจาก
ระเบิด หลังสิน้สุดสงครามจึงได้มีการบูรณะใหม่(แวะถ่ายภาพด้านนอก) จากนัน้น าท่านชม มหาวิหาร       
คาซาน (KAZAN CATHEDRAL) มหาวิหารคาซาน ตัง้อยู่บนถนนเนฟสกี ้ถนนเส้นหลกัของตัวเมืองเซ็นต์ปี
เตอร์สเบิร์ก เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก เป็นลกัษณะรูปทรงคร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียง
แถวยาวอย่างเป็นระเบียบหลังจาก 10 ปี แห่งการก่อสร้าง สร้างในปี 1801-1811 โดยสถาปนิก A. 
VORONIKHIN สร้างในสมยัพระเจ้าป่ีเตอร์มหาราช ช่วงปี ค.ศ. 1708 เดิมเป็นโบสถ์เล็กๆ ภายในมีรูปไอดอน
และพระแม่มาเรีย ที่วาดขึน้ในสมยัศตวรรษที่ 16 ตรงกบัสมยัพระเจ้าอีวานที่ 4 ช่วงที่กรุงมอสโกเป็นเมืองหลวง 
พระเจ้าป่ีเตอร์มหาราชมีพระราชด ารัสให้น ามาไว้ที่นี  ้ ปัจจุบันเป็นมหาวิหารที่สวยงาม ด้านหน้ามี
สวนสาธารณะส าหรับพักผ่อนของชาวรัสเซีย เป็นที่นัดพบปะของวัยรุ่น ในฤดูร้อนจะมีคนรัสเซียมานั่งมายืน
อาบแดด อ่านหนงัสือ หรือพูดคยุกันเป็นจ านวนมาก น าท่านแวะถ่ายภาพ ป้อมปีเตอร์และปอล ที่นี่เป็นสิ่ง
แรกที่สร้างในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ซึง่เป็นอนสุรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตัง้อยู่
บนเกาะวาซิลเยฟกี ้(VASILYEVSKY ISLAND) เร่ิมสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ 1712 ด้วยการ ตัง้ชื่อวิหารแห่งนีเ้พื่อเป็น
เกียรติแด่นักบุญปีเตอร์และนักบุญพอล  เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา  ซึ่งวิหารแห่งนีเ้ป็นที่เก็บพระศพของ
ราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก (แวะถ่ายรูปด้านนอก) อิสระให้ท่านเดิน
ช้อปิง้ ถนนเนฟสกี ้(NEVSKY PROSPEKT) เป็นที่รู้จกักันดีในฐานะถนนประวตัิศาสตร์ ศนูย์กลางของนคร
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เร่ิมต้นที่หน้าพระราชวงัฤดหูนาว สิน้สดุที่สถานีรถไฟมอส
โคว์  เดิมในปี ค.ศ. 1738 เรียกว่า NEVSKAYA PERSPECTIVE ถนนเส้นนีเ้ร่ิมจาก ถนนหน้ากระทรวงทหารเรือ 
(ADMIRALTY) บริเวณพระราชวังฤดูหนาว ติดกับแม่น า้เนวา มีการต่อเติมจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1760 เป็น
ถนนเส้นหลกัของเมืองและในปี ค.ศ. 1783 เปลี่ยนชื่อเป็น NEVSKY PROSPERKT ก่ีใช้มาถึงปัจจุบนั  ซึ่งเป็น
ทัง้สถานที่ย่านการค้า ที่อยู่อาศยั พระราชวงั โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (6)   
ที่พัก  โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ห้า     เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังฤดูหนาว - ชอปป้ิง OUTLET VILLAGE 
PULKOVO-  จัตุรัสพระราชวัง  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองพุชกิน (PUSHKIN) หรือที่รู้จกักนัในชื่อ ซาโก เซโล ซึง่เป็นที่พกัในฤดรู้อนของราชวงศ์ที่

สวยงามและเป็นบ้านที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทกุพระองค์ 



  น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) พระราชวงัแคทเธอรีน ถูกสร้างขึน้ในปี 
ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที่ 1 พระมเหสีของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ทรงประสงค์สร้างวงัแห่งนีข้ึน้เพื่อ
เป็นพระราชวงัฤดรู้อน โดยมีการต่อเติมและตกแต่งใหม่ในหลายยุคหลายสมยัก่อสร้างขึน้โดยพระนางแคทเธอ
รีนที่ 1 พระมเหสีองค์โปรดของปีเตอร์มหาราช ซึ่งได้ครองราชย์หลงัจากสวรรคต จึงสร้างวงัแห่งนีข้ึน้เพื่อเป็น
พระราชวงัฤดรู้อน โดยสถาปนิกชาวเยอรมนั ในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค  ท าให้พระราชวงัฤดรู้อนของ
พระนางแคทเธอรีนนีม้ีความโดดเด่น ด้วยรูปแบบของเอกลักษณ์ที่ลงตัวจึงท าให้พระราชวังแห่งนีม้ีความ
สวยงามมากยิ่งขึน้ (ชมความงามด้านใน) น าท่านเดินทางสู ่พระราชวังฤดูหนาว (HERMITAGE PALACE) 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีสิ่งของมากมายที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนจัดแสดงได้ไม่
หมด  แบ่งเป็นอาคาร 3 ชัน้ ขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยหมู่อาคาร 5 หลงัเชื่อมต่อกัน  ออกแบบโดยสถาปนิก
หลายคน มีความสวยงามลงตวัและกลมกลืนเข้ากันอย่างดีเยี่ยม  ตวัอาคารทาด้วยสีฟ้าตดัขอบประตหูน้าต่าง
ด้วยสีขาวโดดเด่น  ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ที่เก็บรวบรวมของสะสมและสมบตัิล า้ค่าของพระนางแคทเธอรีนที่ 2 
มหาราชินี อาทิ ภาพวาด ของศิลปินชื่อก้องโลก ลีโอนาโด ดาวินชี นาฬิกานกยงไขลานเก่าแก่สูงค่า เป็นต้น 
(ชมความงามด้านใน) 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว  
บ่าย เดินทางชอปปิง้ OUTLET VILLAGE PULKOVO ให้ท่านเลือกซือ้ของที่เอาท์เล็ต ซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดัง

มากมายกว่า 40 ร้านค้าชัน้น ามากมาย อาทิ  ADIDAS BOSS,FURLA, GUESS, LACOSTE, NIKE, PUMA, 
TOMMY, HILFIGER, VASSA&CO, SAMSONITE ฯลฯ น าท่านสู่ จตุรัสพระราชวัง (PALACE SQUARE) 

หนึ่งในสถาปัตยกรรมตระการตาที่สวยงามมากและสมบรูณ์แบบที่สดุ บนพืน้ที่บริเวณพระราชวงัถดหูนาว  เป็น
จตัรัุสหลกัของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เช่นเดียวกับจตัรัุสแดงในมอสโก จตัรัุสพระราชวงัในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ได้บนัทีกเหตกุารณ์ส าคญัของประวตัิศาสตร์รัสเซียหล่ายครัง้ ซึ่งเหตกุารณ์ส าคญัๆ จะเกิดขึน้ที่นี่เสมอ จตรัุส
พระราชวังเป็นส่วนหนึ่งของอาคารประวัติศาสตร์ย่านใจกลางเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและรวมอยู่ในรายชื่อ
มรดกโลก เป็นผลงานการออกแบบวางผังสถาปัตยกรรม ของ RASTRELLI   ปี 1977 ที่จัตุรัสพระราชวังได้
ด าเนินการบรูณะและตกแต่งปู่ พืน้ บริเวณรอบๆ ประกอบด้วย พระราชวงัฤดหูนาว, อาคารส านกังานคณะ, เสา
หินอเล็กซานเดอร์, อาคารพนกังานทัว่ไป, ประตชูยัของพนกังานทัว่ไป,กระทรวงทหารเรือ 

เป็นต้น 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8) 
ที่พัก  โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วันที่หก     ประตูชัย NARVA – น่ังรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN – มอสโคว์ - ช็อปป้ิง OUTLET 
VILLAGE PULKOVO - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
 น าท่านแวะถ่ายรูป ประตูชัย NARVA (THE NARVA TRIUMPHAL ARCH) ประตชูยัชนะที่แท้จริง ประตชูยั 
NARVA สร้างขึน้เพื่อระลึกถึงสงคราม ในปีค.ศ. 1812 ตัง้อยู่บนทางหลวง NARVA เพื่อต้อนรับเหล่าทหารที่
กลับมาจากศึกสงครามกับนโปเลียนแห่งฝร่ังเศส ส่วนบนเป็นรูปเทพีแห่งชัยชนะควบม้าศึกผยองหกเชื่อก 
ด้านล่างซ้ายขวาเป็นรูปัน้ทหารโบราณ  สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ประชัยได้รับความเสียหายอย่างมากและ
ได้รับการปฏิสงัขรณ์จนเหมือนเดิม  น าท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ (MOSCOW) 
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดท่ีจอดรถกบัตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ                     
1 กิโลเมตร ซึ่งท่านจ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าท่ีอาจจะสูญ
หายได้*** 



 
..... น.   ขึน้รถไฟความเร็วสงู SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสูเ่มืองมอสโคว์(ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) 

** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั ** 
..... น.   ถึงเมืองมอสโคว์ โดยสวสัดิภาพ  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)   

น าท่านอิสระช้อปปิง้ AVIA PARK SHOPPING MALL ศูนย์การค้าที่เป็นแหล่งช้อปปิง้พักผ่อนและเป็นที่ให้
ความสะดวกสบายส าหรับผู้ ที่ เดินทางมาช้อปปิง้  มีทัง้แบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากมายเช่น 
ZARA,BAZAAR,GEOX, THE BODY SHOP, MARKS & SPENCER, TOPSHOP, H&M,KIEHL’S เป็นต้น  อีก
ทัง้ยงัมีร้านขายอาหารต่างๆเปิดให้บริการอีกมากมาย 

18.00 น. จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสูส่นามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว 
22.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  เที่ยวบินที่ 

TG975   (ส าหรับเที่ยวบินนี ้มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง 
50 นาที) 

 

วันที่เจ็ด    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 

10.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

**ราคาส าหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการต๋ัวเคร่ืองบิน 23,888 บาท** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 8,888 บาท ** (ไม่มทีี่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่ กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 

ส าคัญ !! :   
* อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท) 

* กรณีผู้ เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากที่ ด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
 

 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและ

ค่าภาษีน า้มนัทกุแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยมีน า้หนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากัด
จ านวนชิน้ แต่ทัง้นีเ้จ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบ ุ(ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่ามคัคเุทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
✓ ค่าบริการนีรั้บเฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ 
✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า

พาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบใุนรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ท่าน/ทริป ทัง้นี ้ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์จาก
เมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ **เด็กช าระค่าทปิเท่าผู้ใหญ่**  

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
 ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 
 

เดินทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจอง 1  วนั  กรณีลกูค้าท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 
วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เต็มจ านวน 100 % 

 สว่นที่เหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 35 วนั 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 



• เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุว้ทัง้หมดนี้
แล้ว 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายช่ือส ารองท่ีน่ัง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มา
ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทัง้สิน้ 

• โปรดตรวจสอบ PASSPORT : จะต้องมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 
2 หน้าหากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี 
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 
❖ เนื่องจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) , ห้องพกัคู่แบบ 2 

ท่าน (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่
คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 
เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (TWIN/DOUBLE) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (SINGLE) 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึน้จากนกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

❖ โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า  
❖ กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (TRADITIONAL BUILDING) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะ

ทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  
5. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  



6. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

7. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดิน 

8. ทางไปในพีเรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอน
เฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทกุครัง้หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้กรณีที่ท่านต้องออก
บตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋ 

9. กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยืนยนักับเจ้าหน้าที่ก่อนทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี
ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมิกาศ 
และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่าง
น้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนีห้ากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้  
(กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ) 

10. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไม่สามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  
11. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 
12. ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

13. อตัราทวัร์นี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรือ กลบั
สว่นใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

14. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กับลกูค้าที่ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพกั
เด่ียวตามที่ระบ ุ

15. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของไต้หวนั หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิง้แต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะ
ขอความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

16. ส าหรับลกูค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึน้อยู่กบัโรงแรมที่
คณะนัน้ๆพกัว่ามีห้องรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
(พกัเด่ียว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

17. ฤดหูนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ
ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบน
หิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสงู หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อ
แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตา 

18. กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 



19. หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่าน
ช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา 
มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก 
และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทาง
ฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สดุ เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมลูหนงัสือ
เดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเคร่ืองบิน) ท่านสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

20. เก่ียวกับที่นัง่บนเคร่ืองบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลกูค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สดุให้ท่านได้นัง่
ด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มากที่สดุ  

21. ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้
ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

22. เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว ** 

23. หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั 
24. ส าหรับผู้ เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


